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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 6. 2021 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 

z 18. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo  
ve středu 16. 6. 2021 od 18:00 hod v: Sál sokolovna, Tyršova 314  

  
 
39/2021 Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s celoročním hospodařením města Český Brod podle rozpočtu na rok 2020. 
  
 
II. schvaluje 
Závěrečný účet města Český Brod za rok 2020, včetně výsledků hospodaření a Zprávy o 
provedení přezkoumání hospodaření za rok 2020. 
 
  
III. schvaluje 
hospodářské výsledky středisek hospodářské činnosti za rok 2020 a jejich přidělení fondů. 
  
 
40/2021 Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
roční účetní závěrku za rok 2020, ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
41/2021 Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.  
  
 
42/2021 Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost na 2. - 4. čtvrtletí 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
dodatek č. 13 na linku 435, č. 13 na linku 426, č. 12 na linku 491, č. 12 na linku 659 a č. 13 
na linku 660 ke smlouvám na dopravní obslužnost na rok 2021 mezi ČSAD Polkost s.r.o., 
IČO: 46351973 a městem Český Brod, ve znění příloh, které jsou přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
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II. schvaluje 
dodatek č. 16 na linku 422, č. 13 na linku 426, č. 13 na linku 491, č. 12 na linku 661 a č. 12 
na linku 662 ke smlouvám na dopravní obslužnost na rok 2021 mezi společností Okresní 
autobusová doprava Kolín, s. r. o., IČO: 25095251 a městem Český Brod, ve znění příloh, 
které jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených dodatků. 
  
 
43/2021 Pověření ke kontrole investiční akce "Rekonstruce č.p. 1099 na školní kuchyni 
a jídelnu" 
 
Zastupitelstvo města  
 
pověřuje 
Ing. Miloslavu Tůmovou, Ing. Lucii Baslovou, Ing. Filipa Ulíka, Barboru Tyglovou, Lucii 
Kovaříkovou a Václava Hájka k provedení kontroly investiční akce "Rekonstrukce č.p. 1099 
na školní kuchyni a jídelnu", která byla realizována v letech 2019 až 2021.   
  
  
44/2021 Změna přílohy ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Český 
Brod, se sídlem Bezručova 1099, Český Brod, IČO: 09276599. Příloha ke zřizovací listině je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
45/2021 Dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a 
volného času města Český Brod. Návrh dodatku č. 2 je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
46/2021 Nevyhlášení výzvy k podávání žádostí v Programu č. 3 pro rok 2021 dle 
Programů podpory sportu, kultury a volného času 
 
Zastupitelstvo města  
 
rozhoduje 
o nevyhlášení výzvy v Programu č. 3, Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO v roce 
2021 z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod a zmocňuje radu města k 
vyhlášení výzvy v Programu č. 3  Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO v roce 
2021 z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, za podmínky nečerpání 
synergie k dotaci na akci "Rekonstrukce části suterénu sokolovny" ze strany T. J. Sokol 
Český Brod, z. s. 



  3   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 6. 2021 

47/2021 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Jan Rýdlo, 32. štafeta Kladno-
Lidice-Ležáky 
 
Zastupitelstvo města  
 
nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Janu Rýdlovi, 32. štafeta Kladno-Lidice-Ležáky. 
  
 
48/2021 Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a volného 
času - Program č. 1 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO ve výši 448 000 
Kč dle následujícího seznamu: 
 
Žadatel:                                                               IČO:          Dotace v Kč: 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.           61882186   21 000 
SK Český Brod z.s.                                                                    61883824   85 000 
Srdcovky z.s.                                                                                07156693   10 000 
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z.s.           70867968   10 000 
T. J. Sokol Český Brod                                                         00662402   78 000 
TJ Liblice z.s.                                                                                14800764   41 000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                                         00663191        203 000. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
  
 
49/2021 Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti 
pro r. 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 664 000 Kč dle 
následujícího seznamu: 
Název organizace                                                                                           IČO                 Dotace v Kč  
Domácí hospic Nablízku, z. ú         04066502              60 000  
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.       22768602              24 000  
Spirála pomoci, o. p. s.           22689443              50 000  
Prostor Plus o.p.s.                                                               26594633               80 000  
LECCOS, z. s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice   70855811             200 000  
LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                70855811        100 000  
LECCOS, z. s. – Programy primární prevence na ZŠ v Českém Brodě      70855811               60 000  
LECCOS, z. s. – LECCOS  pro rodiny VII       70855811              50 000 
LECCOS, z. s. – Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD                 70855811          40 000   

 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.  
  
 



  4   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 6. 2021 

50/2021 Revokace usnesení o rozdělení státní finanční podpory z Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2021 a přerozdělení finanční podpory 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. revokuje 
usnesení číslo 20/2021 ze dne 21. 4. 2021 o rozdělení státní finanční podpory z Programu 
regenerace MPR a MPZ na rok 2021 z Ministerstva kultury České republiky ve výši 
1.355.000 Kč.   
  
 
II. souhlasí 
s rozdělením výše uvedené státní finanční podpory pro akce obnovy kulturních památek 
připravovaných pro rok 2021 následovně: 
1. Kouřimské předbraní ve výši 717 000 Kč, 
2. Pomník Prokopa Holého ve výši 303 000 Kč, 
3. Radnice č. p. 70 ve výši 335 000 Kč. 
  
 
51/2021 Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí 
v MPZ města Český Brod v roce 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Český Brod na rok 
2021 na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český 
Brod s:   
- LZM Real s.r.o., Masarykova 385, 282 01 Český Brod (dotace ve výši 172.200 Kč),   
- Hana Staňková, Sadová 2428, 269 01 Rakovník (dotace ve výši 54.800 Kč), 
- Lukáš Litera, Ruská 705, 281 61 Kouřim (dotace ve výši 73.000 Kč). 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv.  
  
 
52/2021 Darování pozemku (A. V., J. B.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy týkající se pozemku KN p. č. 1010/11, ostatní plocha, o 
výměře 287 m2, v obci a k. ú. Český Brod, z vlastnictví J. B. a A. V. do vlastnictví města 
Český Brod. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
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53/2021 Darování částí pozemků v Klučovské ulici (KSUS) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy týkající se nově vzniklého pozemku p. č. 1088/7 o výměře 61 
m2 v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu, který vznikl oddělením částí pozemků 
z KN p. č. 1088/2, 1088/6 a 1088/7 geometrickým plánem č. 1923-3263/2015 vyhotoveným 
Geodézií Kolín, z vlastnictví města Český Brod do vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 
70891095. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
54/2021 Darování (částí) pozemků (Klučovská, Tuchorazská) do vlastnictví města 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy týkající se darování částí pozemků, které byly odděleny od 
pozemku KN p. č. 1072 geometrickým plánem č. 1923-3263/2015 vyhotoveným Geodézií 
Kolín a označeny jako nové pozemky p. č. 1072/2, o výměře 427 m2, p. č. 1072/3, o výměře 
21 m2, p. č. 1072/4, o výměře 191 m2, a p. č. 1072/5 o výměře 25 m2, vše v obci a k. ú. 
Český Brod, ulice Klučovská, dále darování pozemků v ulici Tuchorazská, KN p. č. 589/18, o 
výměře 69 m2, KN p. č. 873/1, o výměře 54 m2, dále částí pozemků, které byly odděleny od 
pozemku p. č. 873/8 geometrickým plánem č. 2001-545/2016 vyhotoveným Geoperfect, s. r. 
o. a označeny jako pozemky p. č. 873/44, o výměře 461 m2, a p. č. 873/45, o výměře 61 m2, 
vše v obci a k. ú. Český Brod, vše z vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, do 
vlastnictví města Český Brod. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
55/2021 Prodej části pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu (M. H. u hřiště) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost pana M. H. o odkoupení části pozemku KN p. č. 528/11 v k. ú. Liblice u Českého 
Brodu. 
  
 
56/2021 Prodej pozemků v k. ú. Liblice u Českého Brodu (J. R. u hřiště) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost společnosti JURIS REAL, spol. s r.o., o odkoupení pozemku KN p. č. 528/11 a 528/12 
v k. ú. Liblice u Českého Brodu. 
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57/2021 České dráhy - pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s navrhovanou kupní cenou ve výši 2.680.000 Kč za odkup pozemku KN p.č. st. 265, včetně 
budovy č.p. 478 a pozemku KN p.č. 709/28 v obci a k.ú. Český Brod, z vlastnictví Českých 
drah, a. s., IČO 70994226, do vlastnictví města Český Brod. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem souhlasu s navrhovanou kupní cenou za 
výše uvedené nemovitosti. 
  
 
 
58/2021 Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: PRO-DOMA, SE 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy týkající se odkupu nově vzniklého pozemku č. 1089/2 o výměře 
361 m2, z vlastnictví společnosti PRO-DOMA, SE, IČO: 24235920, do vlastnictví města 
Český Brod, za cenu 50 Kč/m2, v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu. Návrh 
kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
59/2021 Realizace projektu na zateplení pavilonu E a F nemocnice v Českém Brodě 
podpořené z rozpočtu OPŽP 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
informace o průběhu přípravy realizace zateplení pavilonů E a F nemocnice v Českém 
Brodě. 
  
 
II. revokuje 
usnesení č. 133/2019 ze dne 4. 12. 2019. 
  
 
III. nesouhlasí 
s realizací projektu zateplení pavilonu E a F nemocnice v Českém Brodě a pověřuje odbor 
rozvoje zajištěním podkladů pouze na opravy střechy pavilonu E nemocnice, budovy č. p. 
1311 v Českém Brodě. 
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60/2021 Pravidla pro provoz Městských lesů Český Brod od 1. 7. 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
pravidla pro provoz Městských lesů Český Brod od 1. 7. 2021. 
  
 
 
61/2021 Schválení úpravy jednacího řádu Zastupitelstva města Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
jednací řád Zastupitelstva města Český Brod, který je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.  
  
 
 
62/2021 Schválení úpravy jednacích řádů výborů Zastupitelstva města Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
jednací řády kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva města Český Brod, které jsou 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
 
63/2021 VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
podle zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o 
zajištění povinné školní docházky v jiné obci s následujícími obcemi: Břežany II, Černíky, 
Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Krupá, Kšely, Masojedy, Mrzky, Přehvozdí, 
Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov. Návrhy veřejnoprávních 
smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených veřejnoprávních smluv.  
  
 
 
64/2021 Koncepce Městské policie Český Brod na období 2021 - 2025 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Koncepci činnosti městské policie Český Brod na období 2021 - 2025.  
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65/2021 Antico developerské smlouvy - o spolupráci, smlouva o příspěvku, zástavní 
smlouva, ručitelská smlouva 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci, smlouvy zástavní, smlouvy o příspěvku a ručitelské 
prohlášení mezi městem Český Brod a společností Resort Antico s.r.o., IČO: 06682316. 
Návrhy dokumentů jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
66/2021 Vydání Změny č. 2 územního plánu Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
formou opatření obecné povahy změnu č. 2 územního plánu města Český Brod. 
  
 
 
67/2021 Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem (SOŠ Liblice, obchvat 
Českého Brodu) 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Memorandum o spolupráci při transformaci Střední odborné školy Český Brod – Liblice a 
přípravě přeložky silnice č. II / 272 (obchvat Českého Brodu) mezi Středočeským krajem a 
městem Český Brod. 
  
 
68/2021 Rezignace, odvolání a jmenování členů kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
rezignaci pana Jana Boudy na funkci člena kontrolního výboru. 
 
  
II. bere na vědomí 
rezignaci pana Pavla Kvasničky na funkci člena kontrolního výboru. 
  
 
III. odvolává 
paní Hanu Sixtovou z funkce člena kontrolního výboru. 
  
 
IV. volí 
pana Jindřicha Lukese do funkce člena kontrolního výboru. 
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69/2021 Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. 
L. - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací 
obvod Kostelec n. Č. L. v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod 
na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2030 s firmou Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., IČO: 25065602, 
se sídlem Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Návrh dodatku č. 1 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
 
70/2021 Činnost kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. pověřuje 
kontrolní výbor k provedení kontroly všech příspěvkových organizací města v období od 1. 9. 
2021 do 30. 6. 2022. 
 
  
II. pověřuje 
tajemníka úřadu k odstranění nedostatků zjištěných v rámci kontrolní činnosti, uvedených v 
posledních zápisech kontrolního výboru (zápis č. 11 ze dne 29. 3. 2021, č. 10 ze dne 22. 2. 
2021, č. 9 ze dne 29. 6. 2020, č. 8 ze dne 1. 6. 2020), nápravu nechť zjedná do konce 
června, a zašle předsedovi kontrolního výboru informace o odstranění nedostatků. 
  
 
 
71/2021 Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, čp. 885 - souhlas s přemístěním 
Válečného hrobu číslo CZE2106-35087 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přemístěním pietního místa - figurálního pomníku obětem 1. světové války, identifikační 
číslo CZE2106-35087, z pozemku parc. č. 996/2 na pozemek parc. č. 996/3 v k.ú. Český 
Brod, jehož je město Český Brod vlastníkem. 
  
 
 
 

 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


