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Město Český Brod 
Zápis (anonymizovaný) 

3. řádné jednání zastupitelstva města, konané dne 
17. prosince 2018 v 18:00 hod. 

v místě: Obřadní síň 
 
Přítomni: Hájek Václav, Mgr. Havlíček Jiří, Ing. Hovorková Lucie, Charvát Tomáš, Mgr. Janík 
Pavel, Mgr. Klinecký Tomáš, Ing. Kokeš Jaroslav, Korec Václav, Mgr. Kratochvílová Jana, 
Kulhánková Jana, Ing. Majer Milan, PhDr. Mrvík Vladimír Jakub Ph.D., Bc. Nekolný Jakub, 
Mgr. Slavík Jiří, Bc. Stuchl Jiří, Ing. Sýkora Jaroslav, MVDr. Talacko Jaroslav, Ing. Ulík Filip, 
Vlasák Martin, Ing. Šmejkalová 
 
Omluveni: Bc. Málek Metoděj 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Kašpar - tajemník MěÚ 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Michaela Vomáčková, Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 105/2018 - 121/2018 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise: Mgr. Slavík, Bc. Stuchl 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kokeš, Ing. Hovorková 
 
Bc. Nekolný zahájil (18:05 hod.) 3. řádné jednání ZM, přivítal přítomné členy ZM a 
konstatoval, že je přítomno 20 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny), což je nadpoloviční 
většina a zasedání je usnášení schopné. 
 
Bc. Nekolný seznámil přítomné s programem dnešního jednání, dotázal se, zda k němu 
nemá někdo připomínky a otevřel diskuzi. 
M. Vlasák – myslel jsem si, že jsme se dohodli, že body týkající se větších akcí, budeme 
projednávat více dopředu a více do hloubky na seminářích. Proto bych navrhl stáhnout body 
č. 17. a 18.  
Ing. Kokeš – návrh pana Vlasáka podporuji. Ještě se chci zeptat, proč byly do programu 
zařazeny opět některé body až dnes (č. 19 – 24) a my dle řádu neměli 7 dní na seznámení 
se s těmito body.  
Bc. Nekolný -  je to výtka nebo návrh na vyřazení bodů z programu? 
Ing. Kokeš – byl bych rád, aby se tato situace již neopakovala a materiály byly předkládané 
včas. 
Bc. Nekolný – zařazení bodů byla reakce na aktuální situaci. 
Mgr. Klinecký -  body č. 17. a 18. jsou pouze souhlasy s pokračováním přípravy akcí, 
neznamená to, že budou realizovány v příštím roce. Souhlasy jsou pouze pro přípravu 
projektové dokumentace. 
Mgr. Janík – je potřeba, aby se udělal seminář pro ZM, abychom byli včas o všem 
dostatečně informováni. 
Bc. Nekolný -  znamená to, že tyto body nechceme zamítnout, ale chceme je jen odložit na 
později, abychom je mohli pořádně probrat. Má ještě někdo další návrh? 
Mgr. Janík – vzhledem k tomu, že materiály k bodům 13 a 14 neschválila rada města, 
navrhuji je zařadit do lednového ZM.  
Bc. Nekolný – necháme tedy hlasovat o vyřazení bodů 13. (Žádosti o zařazení do akcí města 
Český Brod na rok 2019), 14. (Programy podpory sportu, kultury a volného času – 
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aktualizace dokumentů pro rok 2019), 17. (Souhlas s přípravou investiční akce Přístavba ZŠ 
Žitomířská) a 18. (Informace o postupu přípravy nové MŠ Kollárova). 
Dále navrhuji předřadit bod č. 16. na první místo, vzhledem k tomu, že jsou zde přítomní 
architekti. 
Ing. Sýkora – bod č. 15. úzce souvisí s bodem č. 17., proto je navrhuji projednat oba, nebo 
oba vyřadit. 
Bc. Nekolný – ale v bodě č. 15 se již jedná o příslib dotace, což je jiná fáze než v bodě č. 17. 
Ing. Ulík – bod č. 15. projednávala RM a doporučila ZM tento bod schválit. 
 
Bc. Nekolný nechal hlasovat o vyřazení bodu č. 14. (Programy podpory sportu, kultury a 
volného času – aktualizace dokumentů pro rok 2019) 
S c h v á l e n o: Pro: 12, Proti: 8 (Bc. Nekolný, Mgr. Klinecký, Ing. Ulík, Bc. Kratochvílová, 
Mgr. Slavík, T. Charvát, Bc. Stuchl, M. Vlasák), Zdržel se: 0 
 
Bc. Nekolný nechal hlasovat o vyřazení bodu č. 13. (Žádosti o zařazení do akcí města Český 
Brod na rok 2019) 
S c h v á l e n o: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Mgr. Kratochvílová) 
 
Bc. Nekolný nechal hlasovat o vyřazení bodu č. 15. (Stavební úpravy budovy č.p. 1099) a 
upozornil, že pokud se tento bod dnes neprojedná, ohrozí se přijetí dotace. 
N e s c h v á l e n o: Pro: 0, Proti: 19, Zdržel se: 1 (Ing. Sýkora) 
 
Bc. Nekolný nechal hlasovat o vyřazení bodů č. 17. (Souhlas s přípravou investiční akce 
Přístavba ZŠ Žitomířská) a 18. (Informace o postupu přípravy nové MŠ Kollárova) 
S c h v á l e n o: Pro: 13, Proti: 7 (Mgr. Klinecký, Ing. Ulík, Bc. Kratochvílová, Mgr. Slavík, T. 
Charvát, Bc. Stuchl, PhDr. Mrvík Ph.D.), Zdržel se: 0 
 
Bc. Nekolný – nechal hlasovat o předsunutí bodu č. 16 (Architektonická studie návrhu 
stavebního objektu: Parkovací dům v areálu ZZN) na začátek programu. 
S c h v á l e n o: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Bc. Nekolný – poté nechal ještě hlasovat o pozměněném programu jednání: 
S c h v á l e n o: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. Hovorková Lucie 
S c h v á l e n o: Pro: 19, Proti:0, Zdržel se: 1 (Ing. Kokeš)  
 
Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: Bc. Stuchl Jiří, Mgr. Slavík Jiří 
S c h v á l e n o: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 2 (Bc. Stuchl, Mgr. Slavík)  
 
Bc. Nekolný se dotázal, zda byl ověřen zápis z 2. ustavujícího ZM (ověřovatelé Hájek 
Václav, Mgr. Kratochvílová Jana), oba ověřovatelé znění zápisu odsouhlasili. 
 
Zapisovatelkami dnešního zápisu byly jmenovány: M. Vomáčková, P. Matějková.  
 
 
 
Program pro - 3. řádné jednání zastupitelstva města 
 

1. Architektonická studie návrhu stavebního objektu: Parkovací dům v areálu ZZN 

2. Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2018 

3. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 

4. Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 1394 

5. Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394 
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6. Prodej bytové jednotky č. 1394/7 ul. Mozartova 1394 

7. Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova 1394 

8. Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394 

9. Prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř (M.F.) 

10. Prodej pozemku v k.ú. Doubravčice 

11. Bezúplatný převod pozemků (Tuchorazská ul. ÚZSVM) 

12. Odkoupení pozemku (M.M. a V.M.) 

13. Jednací řády výborů  

14. Stavební úpravy budovy čp. 1099 

15. Veřejnoprávní smlouva - dotace ze Středočeského kraje 

16. Souhlas s přijetím dotace na spoluúčast pro TJ Slavoj Český Brod 

17. Revokace usnesení určení počtů členů Finančního výboru a dovolba jeho členů 

18. Vydání změny číslo 1 ÚP Český Brod 

19. Navýšení příspěvku Svazu měst a obcí České republiky 

20. Bytová politika města 

 
 
1. Architektonická studie návrhu stavebního objektu: Parkovací dům v areálu ZZN 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje města Český Brod nechal zpracovat Architektonickou studii návrhu 
stavebního objektu: "Parkovací dům v technickém areálu města" (v bývalém areálu ZZN).  
Dokumentace zpracované architektonické studie je přílohou. 
Dále byl zajištěn geologický průzkum v ceně 57.500 Kč, geodetické zaměření výškopisné a 
polohopisné v ceně 14.000 Kč, stavebně historický průzkum zástupci NPÚ a probíhající 
záchranný archeologický výzkum (1. etapa - ověření existence archeologických situací) v 
celkové hodnotě 198.800 Kč + odstranění zpevněných ploch a zapravení arch. jám v 
hodnotě do 20.000 Kč. 
Pro zajištění finanční podpory z fondů ITI je potřeba na základě arch. studie zajistit 
zpracování zadávací dokumentaci pro VZ a projektovou dokumentaci pro zajištění územního 
souhlasu a stavebního povolení pro parkovací dům, dopravní napojení, odstranění 
stávajících objektů a příp. přeložek stávajících inženýrských sítí. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Bc. Nekolný – předávám úvodní slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký – během letošního léta jsme byli kontaktováni z krajského úřadu s otázkou, 
zda máme vypracovanou studii na parkovací dům. Jelikož jsme měli studii předpřipravenou, 
tak jsme se do toho pustili. Od samého začátku přípravy probíhaly poněkud hekticky, nebyl 
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dostatek času. Po konzultacích bylo vytipováno místo vedle sila v areálu ZZN, kde by 
parkovací dům měl být umístěn. Snažili jsme se z postavení areálu vytěžit maximum, a tak 
jsme vsadili na zakladačový systém, stavba se zakladači je totiž schopna pojmout na 
stejném prostoru větší množství automobilů. Představa byla klasického parkování ve dvou až 
třech patrech, ale následně kvůli prostorovému omezení došlo ke změně varianty s 
mechanickým zakladačem vozidel. S městským architektem jsme oslovili architekta Hájka s 
prosbou o vypracování studie, která je k dispozici v podkladech. Studie je variabilní a lze ji 
upravovat. Počítá s 240 parkovacími místy s příjezdem z Kollárovy ulice a výjezdem do 
Zborovské ulice. Pokud zastupitelstvo bude souhlasit, bude vypracována projektová 
dokumentace. Rada města projednala bod, ale nepřijala navržené usnesení. 
Ing. arch. Hájek – byl jsem zodpovědný za předstudii parkovacího domu, cílem je získání 
90% dotace. Z více variant jsme zvolili variantu automatických zakladačů. Lokalita je dobrá 
vzhledem k blízkosti centra a nádraží. Ke spolupráci jsme oslovili firmu Montifer, která má 
dlouholeté zkušenosti s podobnými projekty. Cena na jedno parkovací místo by přitom 
vycházela asi na 500.000 Kč. Mojí specializací je hybridní architektura – kombinování více 
funkcí, vzhledem ke změnám, které mohou nastat v horizontu 20-30 let, lze přestavit budovu 
v případě potřeby na kanceláře či komerční prostory. Konstrukční systém je navržen tak, aby 
šel měnit bez bourání. Cena údržby vychází 150 Kč/parkovací místo u standartního provozu, 
může se lišit dle výsledné konstrukce. 
Ing. arch Pavlíček – od začátku jsme si kladli otázku, kdo by měl parkovací dům využívat. 
Chceme ulevit náměstí a také okolí nádraží.  
Ing. Sýkora – trochu jsem se problematikou domu zabýval a sepsal jsem si pár věcí. První 
otázka ohledně dopravní dostupnosti, bylo to konzultováno? Druhá otázka, navrhovaná 
konstrukce je lehká, mám pochybnosti, zda v budoucnu unese např. kanceláře. Za třetí, 
náklady budou vysoké (např. elektřina), další problém vidím v dlouhém čekání na 
zaparkování, proto navrhuji použít klasický systém parkování. Jsem pro zbourání sila, které 
nemá v budoucnu využití. 
Ing. arch. Hájek – takže si myslíte, že je ocelová konstrukce poddimenzovaná? A jaký by měl 
být podle Vás průřez sloupu na vzpěrnou délku, že soudíte tak, že takto navržená konstrukce 
to není schopna unést? 
Ing. Sýkora – to nevím, ale zatížení auta bude jistě menší než zatížení například kanceláří a 
obchodů. Technické dotazy jsou bezpředmětné. Navíc jsou pořizovací náklady na jedno 
parkovací místo v mechanizovaném parkovacím domě o 100 tisíc dražší než klasického. 
Ing. arch. Hájek – provozní náklady jsou ale nižší, jedno parkovací místo vychází měsíčně 
na cca 150 Kč, kdežto u nemechanizovaného, tedy klasického parkovacího domu jsou 
měsíční náklady 250 Kč v nadzemních podlažích a asi 600 Kč v podzemních. Tyto čísla jsou 
ověřeny u parkovacích domů postavených v Praze za dva roky. Čísla se liší podle 
provozovatele, každopádně se pohybujeme v rozmezí stovek korun. 
MVDr. Talacko – myslím si, že zabíháme do zbytečných detailů. Proč je nám dáván 
konkrétní příklad stavby, když jsme ani neřekli, co bychom vlastně chtěli my (zastupitelé). 
Mgr. Klinecký – tento bod je Vám/nám předložen v této podobě jelikož jsme omezeni časem 
pro získání dotace, nebyl čas na žádnou debatu. 
Bc. Nekolný – když odmítneme toto technické řešení, ztratíme šanci využít tuto výzvu. 
Mgr. Havlíček – chtěl bych navázat na p. Sýkoru, na to, co říkal ohledně čekání. Myslím si, 
že to problém s parkováním na nádraží nevyřeší. Kdybych musel čekat na zaparkování ve 
špičce, vybral bych si raději parkování na Škvárovně. Budu to mít z nádraží stejně daleko, 
ale nebudu muset čekat. ZZN není vhodné, z Klučovské ulice je to blíž, tuto možnost bych 
zvážil, i když nás tlačí dotace. 
Ing. arch. Pavlíček – parkovací dům nemá plně ulevit od aut na nádraží, ale spíš od těch na 
náměstí. Parkování v Klučovské by bylo od centra daleko. Náměstí vnímám jako problém, v 
porovnání s centry jiných měst. Mezi městem a majiteli cukrovaru je předběžná dohoda k 
dočasnému parkování na jejich pozemcích. 
Ing. Kokeš – podle mě už se mohlo v areálu ZZN dávno parkovat, souběžně s tím mohla 
běžet tyto přípravy. 
Ing. Šmejkalová – chci se zeptat na to, od kdy víme o dotaci? 
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Mgr. Klinecký – od srpna 2018. 
Ing. Šmejkalová – a proč se o tom dozvídáme až teď? Chci se zeptat p. architekta, pokud si 
zapomenu v autě třeba deštník, jak dlouho bude trvat, než se dostanu do auta? 
Ing. arch. Hájek – cca 5 minut. Žádné řešení není ideální pro všechny situace. 
Ing. Šmejkalová – myslím si, že tento model parkování je určen spíše pro dlouhodobé stání a 
ve špičce, kdy lidé pospíchají na vlak nebo z vlaku, se budou tvořit fronty. 
Ing. Ulík – stihli bychom dotaci, kdybychom začali nový projekt bez zakladačů na stejném 
půdorysu? 
Ing. Majer – kdybychom chtěli zachovat kapacitu, tak ne. 
Ing. Ulík – kapacita by mohla být snížena. 
Ing. arch. Hájek – nejlepšími systémy na parkování jsou samozřejmě kombinace klasiky a 
mechaniky. Ze všech možných variant, které jsme probrali, jsme vybrali tu mechanizovanou, 
jevila se jako nejlepší řešení pro dané místo a limity. 
Ing. Ulík – lze předělat projekt na klasickou variantu, abychom stihli dotaci? 
Ing. arch. Hájek – ano, ale kdybychom umístili patro do podzemí, kde můžeme narazit na 
řadu problémů (archeologické průzkumy, spodní voda). V případě problémů by klesla 
kapacita o 40 míst. Parkovací dům byl navržen, aby vyhovoval regulačnímu plánu. 
Ing. Sýkora – pokud bude příjezd situován z Kollárovy ulice, pak budujeme zbytečně 
provizorní silnici za 8 mil.  
Bc. Nekolný – jednáme ohledně možnosti zpoplatnění parkování v režimu P+R. 
PhDr. Mrvík Ph.D. – parkovací dům by se mi líbil na jiném místě, zde řešíme spoustu 
problémů s dopravou, která je už i tak problematická. Dále vyjmenoval možné problémy v 
dopravě, které by vznikly v Kollárově ulici, a uvedl, že by byl pro využití a revitalizaci sila. 
Ing. Majer popsal investiční náklady a dotázal se, kdy bude potřeba další investice do 
technologií. 
Ing. arch. Hájek – provoz stojí zhruba stejně jako byste stavěli toto znovu po 20 letech. 
Ing. Majer – tedy cca 2 mil. ročně na údržbu. 
Ing. arch. Hájek – nevíme, jaká bude doprava v budoucnu, životnost některých věcí 
neumíme odhadnout, a proto je konstrukce koncipována tak, aby šlo měnit její využití. Je 
možné, že se budou auta v budoucnu muset dobíjet a bude potřeba zakomponovat dobíjecí 
stanice. 
Mgr. Dočkalová – v létě jste byli informování, v příštím programovacím období nemusí být 
vyhlášena výzva s 90% dotací. Tato je poslední do konce roku 2020 a lze projekt realizovat 
po dobu dvou let. 
Ing. Ulík – stihli bychom do této dotace menší parkovací dům? 
Ing. arch. Pavlíček – v těchto prostorách se to nestihne. 
Ing. arch. Hájek – čeká nás výběrové řízení, které také zabere čas, pokud by se koncepce 
předělávala, nestihne se to. 
Mgr. Dočkalová – projektová dokumentace musí být dodána včas. 
M. Vlasák – propočítával někdo denní zisk při plném obsazení? Když město bude platit 
vysoké provozní náklady na jedno parkovací stání. 
Bc. Nekolný – 150 Kč jsou náklady za jedno parkovací stání za měsíc a ne za den. 
M. Vlasák – dělal někdo průzkum ohledně počtu dojíždějících lidí z okolí? Nechci dotovat 
parkování pro okolní obce. 
Ing. arch. Pavlíček – při zpoplatnění parkoviště se problém s parkováním přesune jinam. 
Parkovací dům nemá sloužit primárně pro přespolní, ale má ulevit městské památkové zóně. 
občan – nebyla zodpovězena otázka, když vjede do parkovacího domu najednou větší 
množství aut, jak dlouho bude trvat zaparkování. Pokud to bude dlouho, pak budou lidé 
hledat možnosti na ulici. Máme parkovací plochy s bezproblémovým napojením na okruh, ale 
navrhované dopravní řešení u parkovacího domu křižovatce Zborovská x Krále Jiřího 
rozhodně neuleví.  
Ing. arch. Hájek – dopravní řešení navrhoval Ing. Fott, který je místní. Při běžném provozu 
stroj zaparkuje za 5 minut, v kritických situacích se doba může měnit. Ale víme, že tyto 
parkovací systémy ve větších městech fungují. 
Odchod 19:34 hod. Mgr. Slavík. 
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Bc. Stuchl – stavba bude mít dlouhou životnost, cílem není dělat z Brodu parkování pro 
okolní obce. Jsem pro parkovací dům, otázkou je jakou techniku použijeme. 
Bc. Sahulová – co se týká provozních nákladů, nesmíme je tržbami překročit po dobu 
udržitelnosti projektu 5 let.  
M. Vlasák – pořád je to 30 mil. z rozpočtu města. 
Mgr. Klinecký – studie nabízí řešení, se kterým lze hýbat např. v počtu podlaží. Při změně 
může dojít k poklesu ceny za tuto investici. 
občan – kde jsou podobné parkovací domy? 
Ing. arch. Hájek – Praha 1, Praha 5, Praha Na Příkopech a Bratislava. 
PhDr. Mrvík Ph.D. – myslím si, že kapacita parkovacího domu nevyřeší úplné odbourání 
počtu aut na náměstí. 
Bc. Nekolný – když odmítneme tuto variantu, pojďme hledat jiné řešení, ale dotaci již 
nezískáme. 
občan – areál byl zakoupen s určitými úmysly, co teď dál? 
Ing. arch. Pavlíček – máme předpřipravenou variantu, směr, kterým se vydat (komerční, 
kulturní využití), ale žádná varianta není definitivní. 
Bc. Nekolný – snažíme se vyřešit problém, který trápí centrum a nádraží. 
Ing. Kokeš – mělo by se dodržet pořadí chystaných investic dle priorit. 
Mgr. Dočkalová – na to, abychom mohli využít dotací, je potřeba mít připravené projektové 
dokumentace. V současné době je prioritou zvyšování školní kapacity a vodohospodářské 
infrastruktury.  
PhDr. Mrvík Ph.D. – systém dotací nás nutí jednat rychle, připravenost na dotace musí být. 
Mgr. Janík – je potřeba svolat starosty a nastínit situaci včetně školství. 
Mgr. Dočkalová – zatím nevíme horní hranici uznatelných nákladů dotace. 
Bc. Sahulová – je hotová studie, chystá se výběrové řízení na projektovou dokumentaci a až 
poté se dozvíme podmínky dotace i její horní hranici. Je možné, že bude 90 % z celkové 
ceny. 
Bc. Nekolný – rozpočtový položky jsou jen odhady, máme pouze studii. 
Ing. Kokeš – o čem tedy budeme hlasovat? 
Bc. Nekolný – zatím není protinávrh, tedy budeme hlasovat o předloženém znění návrhu 
usnesení. 
Ing. Sýkora – dávám protinávrh: Zastupitelstvo města souhlasí s pokračováním přípravy, ale 
za předpokladu změny na vybudování klasického parkovacího domu. 
Bc. Nekolný – je otevřena diskuze k protinávrhu. 
Ing. Majer – mělo by se doplnit zbourání sila, protože jinak není vybudování klasického 
parkovacího domu v tomto místě možné. 
Mgr. Klinecký – taky bych neměl nic proti klasickému parkování bez zakladačů, ale hrubé 
náklady na zbourání sila jsou 18-20 mil.  
Ing. Majer – klasický parkovací dům za 50 mil. + 20 mil. za zbourání sila je pořád méně než 
navrhovaná varianta. 
Bc. Stuchl – demolice by nebyla uznatelným nákladem. 
Bc. Nekolný – záleží na podmínkách dotace. 
Mgr. Janík – dávám návrh na stažení bodu. 
Bc. Nekolný – pojďme původní návrh schválit nebo zamítnout, 
Mgr. Janík – stahuji protinávrh, budu hlasovat proti. 
MVDr. Talacko – kolik stála studie? 
Mgr. Dočkalová – 600 tis. 
Bc. Nekolný – vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuze nehlásí, nechávám hlasovat o 
protinávrhu Ing. Sýkory. 
Neschváleno (Pro: 1 – Ing. Sýkora, Proti: 13, Zdržel se: 5 – MVDr. Talacko, Bc. Nekolný, 
Mgr. Klinecký, Ing. Ulík, M. Vlasák) 
 
občan – v podmínkách dotace je, že pozemek musí být města? 
Mgr. Dočkalová – jak již bylo řečeno, výzva ještě nebyla zveřejněna. Další pokračování nás 
vyjde celkem na 4 mil. 
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Bc. Nekolný – nechávám hlasovat o původním znění návrhu usnesení s úpravou, že 
zastupitelstvo města souhlasí… 
 
N e s c h v á l e n o (Pro: 2 – Bc. Nekolný, Mgr. Klinecký, Proti: 11, Zdržel se: 6 – Ing. Ulík, 
Mgr. Kratochvílová, T. Charvát, Bc. Stuchl, M. Vlasák, Ing. Hovorková) 
  
 
2. Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2018 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě dostupných informací a skutečnosti k 31.10.2018 je předložen návrh na 
rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2018, jedná se o zapracování přijatých dotací a 
jejich použití,  
dále úpravy v investičních výdajích dle skutečného vývoje jednotlivých akcí. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Umožňuje dofinancování realizovaných akcí dle uzavřených smluv. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
Bc. Sahulová - shrnula změny v rozpočtovém opatření dle přílohy „komentář“ k materiálu a 
dodala, že celková výše investičních výdajů se nemění. 
J. Kulhánková – finanční výbor materiál projednal a doporučil ke schválení. 
Bc. Nekolný – rada města bod také projednala a doporučuje schválit. Je otevřená diskuze k 
tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechávám hlasovat o 
předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 105/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2018 ve znění, které je přílohou návrhu 
usnesení. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 200.573 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní se 
zvyšují na 148.023 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční zůstávají ve výši 71.050 tis. Kč, 
položka financování se snižuje na 18.500 tis. Kč. 
  
 
 
Odchod ve 20:24 hod. Ing. Šmejkalová 
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3. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Návrh na schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 do doby schválení 
rozpočtu na rok 2019, možné čerpání je navrženo ve výši 1/12, neboť termín 
předpokládaného projednání a schválení rozpočtu je 23.01.2019, 1/12 rozpočtu roku 2018 
umožní bezproblémový chod úřadu, pokračování financování schválených investic,  
uzavírání smluv na akce spolufinancované z dotací, do schváleného rozpočtu bude možné 
zapracovat skutečnou výši neuhrazených investic z roku 2018. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit s doporučením zastupitelstvu s navrženými pravidly. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zabezpečí chod úřadu do doby schválení rozpočtu na rok 2019. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Bc. Nekolný – provizorium slouží do doby schválení rozpočtu, které bude v lednu. Rozpočet 
je rozpracovaný, již proběhly i diskuze s vedoucími příspěvkových organizací. 
Bc. Sahulová – povinnost schválení rozpočtového provizoria ukládá zákon, provizorium bylo 
ověřeno auditem. 
J. Kulhánková – finanční výbor provizorium projednal a doporučuje k přijetí. 
Bc. Nekolný – rada města bod také projednala a doporučuje schválit. Je otevřená diskuze k 
tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechávám hlasovat o 
předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 106/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   Pravidla rozpočtového provizoria na období od 01.01.2019 do data schválení rozpočtu na 
rok 2019 v následujícím znění: 
1. provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši pro zajištění chodu úřadu, v 
maximální výši 1/12 rozpočtu roku 2018, 
2. provozní příspěvky zřizovaných příspěvkových organizací budou poskytovány ve výši 1/12 
rozpočtu na rok 2018, 
3. investiční výdaje budou hrazeny dle již uzavřených smluv a dle již schválených 
objednávek do maximální výše 1/12 rozpočtu roku 2018, 
4. nové smlouvy a objednávky na investiční akce lze podepisovat a vystavovat v případě 
akcí spolufinancovaných z dotačních titulů. 
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Příchod ve 20:26 hod. Ing. Šmejkalová 
 
Odchod ve 20:26 hod. V. Hájek 
  
 
 
4. Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 1394 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
na základě schválených pravidel privatizace č. 5 bytových jednotek ve vlastnictví Města 
Český Brod a bytového družstva Mozartova ze dne 06.06.2018 usnesením č. 39/2018 byly 
zaslány jednotlivým nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, 
které mají v nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotlivý nájemníci lhůtu 
6 měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. Paní 
P. M. již zaslala odpovědní dopis, ve kterém projevil zájem o koupi bytové jednotky č. 
1394/1, kterou má v nájemním vztahu. Na základě zájmu o koupi byl vyvěšen záměr ve lhůtě 
15 dnů a po dobu vyvěšení nebyla přijata do podatelny města žádná námitka. Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 
1394/1. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou 
jednotku  č. 1394/1 ul. Mozartova, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k.ú.  a obec 
Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 4620/63360  předem 
určenému zájemci nájemci paní P. M. za cenu 185.760 Kč 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (185.760 Kč) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města ČB a 
realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
 
Bc. Nekolný  - navrhuji spojit diskusi k bodům: „Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. 
Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové 
jednotky č. 1394/7 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova 
1394“ a „Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394“. 
Všechny tyto body se týkají bytů postavených ze státních dotací, u kterých již skončila 
ochranná lhůta, a nyní jsou podané žádosti na odkoupení. Rada města bod projednala a 
doporučuje schválit. Je otevřená spojená diskuze, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám 
a nechávám hlasovat o předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
 



 

 10 

                                                                                                 Usnesení č. 107/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/1 ul. Mozartova, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 2089 k.ú. a obce Český Brod s podílem na společných částech 
nemovitosti ve výši 4620/63360 předem určenému zájemci, nájemci paní P. M. za cenu 
185.760 Kč. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
5. Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě schválených pravidel privatizace č. 5 bytových jednotek ve vlastnictví Města 
Český Brod a bytového družstva Mozartova ze dne 06.06.2018 usnesením č. 39/2018 byly 
zaslány jednotlivým nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, 
které mají v nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotlivý nájemníci lhůtu 
6 měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. Pan 
A. K. již zaslala odpovědní dopis, ve kterém projevil zájem o koupi bytové jednotky č. 1394/8, 
kterou má v nájemním vztahu. Na základě zájmu o koupi byl vyvěšen záměr ve lhůtě 15 dnů 
a po dobu vyvěšení nebyla přijata do podatelny města žádná námitka. Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 
1394/8. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou 
jednotku  č. 1394/8 ul. Mozartova, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k.ú. a obec 
Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 7760/63360 předem 
určenému zájemci nájemci panu A. K. za cenu 304.730 Kč 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (304.730 Kč) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města ČB a 
realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
Na základě spojené diskuse k bodům: „Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 
1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 
1394/7 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova 1394“ a 
„Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394“ bylo přistoupeno k hlasování o 
předloženém návrhu usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 108/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/8 
ul. Mozartova, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k.ú. a obce Český Brod s podílem 
na společných částech nemovitosti ve výši 7760/63360 předem určenému zájemci, nájemci 
panu A. K. za cenu 304.730 Kč. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
 
 
  
Příchod ve 20:29 hod. V. Hájek 
 
Odchod ve 20:29 hod. Mgr. Klinecký 
 
 
6. Prodej bytové jednotky č. 1394/7 ul. Mozartova 1394 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě schválených pravidel privatizace č. 5 bytových jednotek ve vlastnictví Města 
český Brod a bytového družstva Mozartova ze dne 06.06.2018 usnesením č. 39/2018 byly 
zaslány jednotlivým nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, 
které mají v nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotlivý nájemníci lhůtu 
6 měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. Pan  
Ing. A. K. již zaslal odpovědní dopis, ve kterém projevil zájem o koupi bytové jednotky č. 
1394/7, kterou má v nájemním vztahu. Na základě zájmu o koupi byl vyvěšen záměr ve lhůtě 
15 dnů a po dobu vyvěšení nebyla přijata do podatelny města žádná námitka. Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 
1394/7. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou 
jednotku  č. 1394/7 ul. Mozartova, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k.ú  a obec 
Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 3630/63360  předem 
určenému zájemci nájemci panu Ing. A. K. za cenu 126.970 Kč 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (126.970 Kč) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města ČB a 
realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Na základě spojené diskuse k bodům: „Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 
1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 
1394/7 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova 1394“ a 
„Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394“ bylo přistoupeno k hlasování o 
předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 109/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/7 ul. Mozartova, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 2089 k.ú. a obce Český Brod s podílem na společných částech 
nemovitosti ve výši 3630/63360 předem určenému zájemci, nájemci panu A.K. za cenu 
126.970 Kč. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní 
smlouvy. 
  
 
7. Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova 1394 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě schválených pravidel privatizace č. 5 bytových jednotek ve vlastnictví Města 
český Brod a bytového družstva Mozartova ze dne 06.06.2018 usnesením č. 39/2018 byly 
zaslány jednotlivým nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, 
které mají v nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotlivý nájemníci lhůtu 
6 měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. Pan  
V. K. již zaslal odpovědní dopis, ve kterém projevil zájem o koupi bytové jednotky č. 1394/10, 
kterou má v nájemním vztahu. Na základě zájmu o koupi byl vyvěšen záměr ve lhůtě 15 dnů 
a po dobu vyvěšení nebyla přijata do podatelny města žádná námitka. Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 
1394/10. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou 
jednotku  č. 1394/10 ul. Mozartova, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k.ú.  a obec 
Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 3630/63360 předem 
určenému zájemci nájemci panu V. K. cenu 128.030 Kč 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (128.030 Kč) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města ČB a 
realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Na základě spojené diskuse k bodům: „Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 
1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 
1394/7 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova 1394“ a 
„Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394“ bylo přistoupeno k hlasování o 
předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 110/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/10 ul. Mozartova, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 2089 k.ú. a obce Český Brod s podílem na společných částech 
nemovitosti ve výši 3630/63360 předem určenému zájemci, nájemci panu V. K. za cenu 
128.030 Kč. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní 
smlouvy.  
  
 
8. Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě schválených pravidel privatizace č. 5 bytových jednotek ve vlastnictví Města 
Český Brod a bytového družstva Mozartova ze dne 06.06.2018 usnesením č. 39/2018 byly 
zaslány jednotlivým nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, 
které mají v nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotlivý nájemníci lhůtu 
6 měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. Paní 
I. Š. již zaslala odpovědní dopis, ve kterém projevil zájem o koupi bytové jednotky č. 1394/3, 
kterou má v nájemním vztahu. Na základě zájmu o koupi byl vyvěšen záměr ve lhůtě 15 dnů 
a po dobu vyvěšení nebyla přijata do podatelny města žádná námitka. Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 
1394/3. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na bytovou 
jednotku  č. 1394/3 ul. Mozartova, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k.ú.  a obec 
Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 3580/63360  předem 
určenému zájemci nájemci paní I. Š. za cenu 125.260 Kč 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (125.260 Kč) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města ČB a 
realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Na základě spojené diskuse k bodům: „Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 
1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 
1394/7 ul. Mozartova 1394“, „Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova 1394“ a 
„Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394“ bylo přistoupeno k hlasování o 
předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 111/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/3 ul. Mozartova, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 2089 k.ú. a obce Český Brod s podílem na společných částech 
nemovitosti ve výši 3580/63360 předem určenému zájemci, nájemci paní I. Š. za cenu 
125.260 Kč. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní 
smlouvy. 
  
 
9. Prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř (M.F.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost od paní M. F. o odkoupení anebo pronájmu části 
pozemku KN p.č. 16/1 v obci Český Brod a k.ú. Štolmíř z vlastnictví Města Český Brod. 
Jedná se o veřejný prostor v těsné blízkosti parku ve Štolmíři. 
Dle vyjádření odboru stavebního a územního plánování se jedná o plochu, kde dle platné 
legislativy a vydaného ÚP nelze část pozemku zaplotit, plocha musí zůstat veřejně přístupná. 
Zastupitelstvo Města na jednání dne 28.11.2018 řešilo podobnou žádost, o odkoupení části 
pozemku ve veřejném prostoru ve Štolmíři a přijalo usnesení č. 89/2018, kterým zamítla 
žádost o odkoupení části pozemku. 
Rada Města projednává tuto žádost dne 12.12.2018. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje zamítnout žádost paní M.F. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
x 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala, bod stáhla a doporučila vstoupit v jednání s 
žadateli, jelikož předmětem žádosti je část pozemku, kterou užívají, a je oplocená. Otevírám 
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diskuzi. 
Bc. Stuchl – noví majitelé koupili dům s pozemkem již ve stavu, kdy oplocená část je větší 
než parcela zapsaná v katastru a všechny inženýrské sítě se dělaly podle hranic stávajícího 
oplocení. Noví majitelé chtějí pouze narovnání vztahů. 
Dávám proto protinávrh na stažení bodu z jednání. 
Příchod ve 20:31 hod. Mgr. Klinecký 
Bc. Nekolný - je otevřená diskuze k tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám 
a nechávám hlasovat o protinávrhu Bc. Stuchla na stažení bodu. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Bod „Prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř (M.F.)“ byl stažen z jednání. 
 
 
10. Prodej pozemku v k.ú. Doubravčice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost od M. F. o odkoupení pozemku v obci a k.ú. 
Doubravčice, lokalita v Dolánkách. Jedná se o pozemek KN p.č. 172/1 ostatní plocha o 
výměře 1.027 m2 v k.ú. Doubravčice. 
Pozemek se nachází v blízkosti chatové osady v Dolánkách, dle katastru nemovitostí se 
jedná o ostatní plochu, ve skutečnosti je to les a dle vyjádření odborného lesního hospodáře 
a lesního správce městských lesů by prodej pozemku snížil porostní plochu lesa a plán je 
opačný, plochu rozšiřovat. Dále by případný prodej pozemku komplikoval lesní výrobu a v 
neposlední řadě by mohlo dojít k výstavbě nových objektů a to by nebylo pro danou lokalitu 
přínosem. 
V příloze vyjádření Městských lesů a vyjádření odboru stavebního a územního plánování. 
Rada Města na jednání dne 24.10.2018 přijala usnesení č. 352/2018, kterým doporučila 
Zastupitelstvu Města Český Brod zamítnout žádost paní M.F. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje zamítnout žádost paní Martiny Fryčové. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
x 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Bc. Nekolný - rada města bod projednala a doporučuje prodej zamítnout. 
Mgr. Dočkalová – žádost byla podaná kvůli stavbě nemovitosti na daném pozemku. Ing. 
Kopáček, správce městských lesů, vyjádřil nesouhlas, oblast v blízkosti lesa nechce 
zahušťovat stavbami. 
Bc. Nekolný  - je otevřená diskuze k tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám 
a nechávám hlasovat o předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 112/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      zamítá 
 
   žádost paní M. F. o odkoupení pozemku KN p.č. 172/1 v obci a k.ú. Doubravčice z 
vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví paní M. F. 
  
 
11. Bezúplatný převod pozemků (Tuchorazská ul. ÚZSVM) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena Žádost o zaslání dokladů od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), aby mohlo dojít k bezúplatnému převodu pozemků 
na Město Český Brod. Jedná se o pozemky v Tuchorazské ulici v obci a k.ú. Český Brod: 
KN p.č. 873/14 ostatní plocha o výměře 53 m2 

KN p.č. 873/42 ostatní plocha o výměře 633 m2 

KN p.č. 873/43 ostatní plocha o výměře 36 m2. 
 
Jedná se o pozemky, které byly ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, kvůli zákonům 
nemohli převést pozemky přímo na Město Český Brod, proto byly pozemky převedeny na 
ÚZSVM a nyní dojde k převedení vlastnictví na Město Český Brod. Město Český Brod na 
těchto pozemcích postavilo chodníky. 
 
Usnesení "souhlas se záměrem" je jen předběžné, aby na ÚZSVM mohlo dojít k projednání 
převodu. Jakmile budeme mít k dispozici smlouvu k podpisu, bude smlouva předložena ke 
schválení. 
 
Rada Města projednává na jednání dne 12.12.2018. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit se záměrem bezúplatného převodu pozemků 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
x 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Bc. Nekolný – jedná se o pozemky pod novým chodníkem v Tuchorazské ulici, který byl 
vybudovaný z dotace. 
Mgr. Dočkalová – pozemky měly více vlastníků, nyní dochází k převodům a narovnání. 
Bc. Nekolný – rada města bod projednala a doporučuje schválit. Je otevřená diskuze k 
tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechávám hlasovat o 
předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 113/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   se záměrem bezúplatného převodu pozemků KN p.č. 873/14 ostatní plocha o výměře 53 
m2, KN p.č. 873/42 ostatní plocha o výměře 633 m2, KN p.č. 873/43 ostatní plocha o výměře 
36 m2, vše v obci a k.ú. Český Brod, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 do vlastnictví Města 
Český Brod. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o bezúplatný převod 
výše uvedených pozemků. 
  
 
12. Odkoupení pozemku (M.M. a V.M.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena nabídka manželů M. k odkoupení pozemku č. 686/18 o 
výměře 972 m2 v obci a k.ú. Český Brod z jejich vlastnictví do vlastnictví Města Český Brod.  
Navrhují kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. 
Jedná se o pozemek u Stezky Břetislava Jedličky - Brodského, dva sousední pozemky jsou 
ve vlastnictví Města Český Brod (viz příloha). Dle územního plánu se jedná o území zeleň 
přírodní vysoká krajinná. 
Rada Města projedná na jednání dne 12.12.2018. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje zamítnout nabídku manželů M. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
x 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
Pozemky na stezce Břetislava Jedličky Brodského nejsou všechny v majetku města. 
 
  
  
Bc. Nekolný – rada města i odbor rozvoje odkup projednali a doporučují zamítnout prodej, 
jelikož v tuto chvíli není pozemek pro město nijak výhodný. 
PhDr. Mrvík Ph.D. – pozemek je u stezky, kousek od něj se nachází i kaplička Sv. Gotharda 
a dle mého názoru by na něm mohla vzniknout zelená odpočinková zóna. Vyjádření komise 
životního prostředí k dispozici nemáme. 
Bc. Nekolný - je možné tuto variantu projednat. 
Mgr. Dočkalová - využití parcely je územním plánem dané (zeleň, přírodní vysoká krajina) a 
zónu klidu tam lze vytvořit i se souhlasem vlastníků, není nutné, aby město pozemek 
vlastnilo. 
PhDr. Mrvík Ph.D. – pozemek je vhodný i k vybudování zastřešené zóny s lavičkami. 
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Bc. Nekolný – chcete vznést protinávrh? 
PhDr. Mrvík Ph.D. – dávám protinávrh – bod stáhnout a projednat s vlastníky zmíněné 
možnosti. 
Bc. Nekolný - je otevřená diskuze k tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám 
a nechávám hlasovat o protinávrhu PhDr. Mrvíka Ph.D. na stažení bodu. 
 
S c h v á l e n o (pro: 16, Proti: 2 – Bc. Nekolný, Ing. Ulík, Zdržel se: 1 – Ing. Majer) 
 
Bod „Odkoupení pozemku (M.M. a V.M.)“ byl stažen. 
  
 
 
13. Jednací řády výborů  
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na 2. jednání zastupitelstva města byly schváleny jednací řády finančního a kontrolního 
výboru s tím, že byl dán úkol, aby pan tajemník prověřil s pověřencem města úpravu článku 
o mlčenlivosti. Na základě tohoto požadavku byl tento článek upraven a je předloženo nové 
znění těchto jednacích řádů. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OT doporučuje ke schválení 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vazba existuje na zákon o obcích (obecní zřízení) 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Irelevantní 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Bc. Nekolný – všechny změny a opravy jsme diskutovali s pověřencem na ochranu osobních 
údajů. 
Ing. Kašpar – všechny připomínky jsme probrali a opravili. 
Bc. Nekolný - je otevřená diskuze k tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám 
a nechávám hlasovat o předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 114/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   nově předložené jednací řády finančního a kontrolního výboru, které jsou nedílnou součástí 
zápisu k tomuto usnesení. 
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14. Stavební úpravy budovy č.p. 1099 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě požadavku na navýšení stravovací kapacity byla radou města 07.02.2018 
schválena usnesení č. 31/2018  32/2018   na základě kterých společnost  Projekt centrum 
nova s.r.o. zpracovala dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení 
stavby na akci Stavební úpravy kuchyně v č.p. 1099, Český Brod a  Oprava, stavební úpravy 
a přístavba jídelny v č.p. 1099, Český Brod. Dokumentace včetně všech požadovaných 
povolení jsou v souladu se smlouvou řádně vyhotovené. Usnesením č. 404/2017 rozhodla 
rada města dne 06.12.2017 o podání žádosti o dotaci na tuto akci. Žádost byla podpořena. 
Dne 24.10.2018 rozhodla rada usnesením č. 363/2018 o uzavření příkazní smlouvy na 
administraci veřejné zakázky na stavební práce Stavební úpravy č.p. 1099 v Českém Brodě 
pro potřeby ZŠ. Předpokládaná hodnota zakázky je 85 mil Kč a na ministerstvu financí je na 
akci přislíbeno cca 59 mil Kč. Částka bude upravena dle vysoutěžené ceny. Do rady města 
je předložen návrh na vyhlášení veřejné zakázky. Ta by byla zahájena, po schválení této 
investice zastupitelstvem  
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
  
Mgr. Dočkalová – jedná se o rekonstrukci kuchyně, úpravy a přístavba jídelny v nemocnici. 
Žádost o dotaci byla podána a podpořena. Předpokládaná hodnota zakázky po vyhotovení 
položkového rozpočtu je 85 mil. Kč a na ministerstvu financí je na akci přislíbeno cca 59 mil. 
Kč. Částka bude upravena dle vysoutěžené ceny. Nyní je předložen návrh na vyhlášení 
veřejné zakázky na stavební práce. 
Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit. 
V. Hájek – můžeme splnit vše, co ve svém stanovisku nemocnice žádá? 
Bc. Nekolný – ne. Kvůli podmínkám bylo na pátek svoláno jednání, ze kterého se vlastník 
omluvil. Náhradní termín bude v lednu. V případě, že budou na všech podmínkách trvat, 
nedohodneme se. 
V. Hájek - dovolují normy, aby kuchyň fungovala společně pro školu i nemocnici? 
Bc. Nekolný - ano, je s tím počítáno. Hlavní funkce bude vaření školní stravy. 
Ing. Sýkora – nerozumím koncepci, proč se kuchyň s jídelnou neudělaly rovnou s dostavbou 
školy a teď budou muset žáci chodit do jídelny kilometr. 
Bc. Nekolný – jídelna by měla sloužit více školám, ZŠ Tyršova, gymnáziu i speciální škole, 
situování stravování do jednoho místa je dobré. 
Mgr. Janík – dotační titul je rozšiřování kapacit, nelze stavět nové budovy. 
občan – počítá přístavba školy s nějakou formou školní jídelny? 
Bc. Nekolný – ne. 
občan – proč? Když jsem byl žákem školy já, kapacita stačila s jídelnou i výdejnou. 
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Bc. Nekolný – nové technologie jsou v současné době velmi nákladné, jen např. nová 
výdejna bez kuchyně by stála 8-9 mil. 
občan – přístavba školy bez kuchyně a jídelny mi přijde nekoncepční. 
Bc. Nekolný – koncepce je koncentrovat vše do jednoho místa. 
Ing. Šmejkalová – máte k této koncepci podklady? 
Bc. Nekolný – je to na základě pořizovacích i provozních nákladů. 
Ing. Šmejkalová – ředitelé školy z pohledu dětí upřednostňují stravování přímo v budově 
škol. Nešlo by udělat z dotace jídelnu přímo v ZŠ Žitomířská? 
Mgr. Dočkalová – ve studii přístavby se počítá s přístavbou 10 tříd a tělocvičnu, pozemek 
není tak velký a celý ho zastavět nelze. I když má funkci tělocvičny nahradit sportovní hala, 
směřuje se k výstavbě více tříd. Škola sídlí v pěti budovách a všude budovat jídelny nelze. 
občan – o kolik se navýší kapacita? 
Bc. Nekolný – o 1300 jídel, z toho pro školy 700-800. 
občan – bude to stačit? 
Bc. Nekolný – počítá se s 200 jídly pro pacienty, 100 pro personál, takže zůstává rezerva 
200 jídel pro školství.  
občan – jaká bude kapacita židlí? 
Mgr. Dočkalová – 40 +100 po patrech a na každé židli se žáci 5x vymění.  
občan – nešlo by navýšit kapacity stávající jídelny přístavbou patra? 
Bc. Nekolný – ne, navýšení o další patro budova neunese. Jestliže se již nikdo do diskuze 
nehlásí, diskuzi uzavírám a nechávám hlasovat o předloženém znění návrhu usnesení. 
 
S c h v á l e n o (pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 – Ing. Šmejkalová) 
 
  
                                                                                                 Usnesení č. 115/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s realizací akce Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba 
jídelny a gastro provozu v č.p. 1099. 
  
 
15. Veřejnoprávní smlouva - dotace ze Středočeského kraje 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Tato veřejnoprávní smlouva je podmínkou pro získání dotace z Krajského úřadu 
Středočeského kraje v rámci podpory lesního hospodářství - finanční příspěvek na 
hospodaření v lesích. 
O tuto dotaci žádáme každý rok několikrát, nyní se jedná o dotaci na zajištění mladých 
lesních kultur. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme smlouvu odsouhlasit a podepsat. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet ML. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 



 

 21 

6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Klinecký na úvod shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. Jedná se o dotaci pro 
Městské lesy. 
Bc. Nekolný - rada města bod projednala a doporučuje schválit. Je otevřená diskuze k 
tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechávám hlasovat o 
předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 116/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
dle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití" se Středočeským krajem, se sídlem 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095.  
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
16. Souhlas s přijetím dotace na spoluúčast pro TJ Slavoj Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě podané žádosti o dotaci ze srpna 2018 bylo usnesením zastupitelstva 
Středočeského kraje rozhodnuto o přidělení individuální dotace ve výši 2 mil. Kč na 
spolufinancování projektu Rekonstrukce atletického stadionu. 
Podklady: Notes Link 
Finanční prostředky budou poskytnuty v roce 2019 a následně do 30.09.2019 musí být 
vyúčtovány 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace bude zahrnuta v návrhu rozpočtu na 2019 na straně příjmů i výdajů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Pozn: 
Usnesení z 08.08.2018: Rada města souhlasí s podáním Žádosti města Český Brod o 
spoluúčast synergie finančních prostředků Středočeského kraje na investiční akci TJ Slavoj 
Český Brod - Rekonstrukce atletického stadionu. 
 
 
  

notes:///C1257E4D002B7D3A/556BD655DC71E266C1257E570038C687/B5D94062A2D4EC36C12582E1002DEE22
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Bc. Nekolný – dotace je ve výši 2 mil. a je účelově vázaná na rekonstrukci atletického 
stadionu. S vedoucí finančního odboru jsme se dohodli na přijetí dotace, ale o podmínkách 
budeme dále jednat. 
Bc. Sahulová – v příloze najdete i usnesení se schválením dotace, návrh smlouvy máme. 
Finanční prostředky budou poskytnuty v roce 2019, následně do 30.09.2019 musí být 
vyúčtovány. Zatím je jako realizátor akce vedeno město. 
Bc. Nekolný – abychom dotaci získali, musí dnes zastupitelstvo souhlas s přijetím dotace 
schválit. Je otevřená diskuze k tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a 
nechávám hlasovat o předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 117/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 2 mil. Kč na projekt Rekonstrukce 
atletického stadionu. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod  Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
  
 
17. Revokace usnesení určení počtů členů Finančního výboru a dovolba jeho členů 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města dne 12.12.2018 doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 83/2018 
ze dne 31.10.2018 a doporučila zastupitelstvu určit počet členů Finančního výboru na 9. 
Dále doporučila zastupitelstvu města zvolit Renatu Rahmovou a Evu Tožičkovou členkami 
Finančního výboru. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit návrh usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný – jedná se o návrh na revokaci usnesení z ustavujícího zastupitelstva z důvodu 
navýšení počtu členů finančního výboru z původních 7 na 9. Novými členkami finančního 
výboru by byly E. Tožičková a R. Rahmová. Rada města bod projednala a doporučuje 
schválit. Je otevřená diskuze k tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a 
nechávám hlasovat o předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 118/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      revokuje 
 
   usnesení č. 83/2018 ze dne 31.10.2018. 
  
II.      určuje 
 
   počet členů Finančního výboru na 9. 
  
III.      volí 
 
   Renatu Rahmovou a Evu Tožičkovou členkami Finančního výboru. 
  
 
 
18. Vydání změny číslo 1 ÚP Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor stavební a územního plánování jako příslušný pořizovatel předkládá zastupitelstvu 
města návrh na vydání změny číslo 1 ÚP Český Brod. Předmětem změny číslo 1 je úprava 
regulativů textové části ÚP Český Brod za účelem umožnění výstavby parkovacího domu v 
areálu bývalého ZZN.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor stavební a územního plánování doporučuje zastupitelstvu města vydat předloženou 
změnu číslo 1. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

SC 1.2.1 Vytvořit regulační plány a zastavovací studie jednotlivých zón města vč. využití 
plánovaných smluv  

 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
nerelevantní 
 
 
 
  
Bc. Nekolný – změna územního plánu se týkala lokality ZZN a je dobré tuto změnu vydat. 
Změna umožní, aby zde mohl stát parkovací dům. 
Mgr. Dočkalová – změnou byl pověřen Ing. arch. Myška, proběhlo společné jednání, dotčené 
orgány se vyjádřily kladně. 
Ing. Majer – lze doplnit i okolní pozemky? 
Bc. Nekolný – v tuto chvíli ne, ale později další změnou ano. Je otevřená diskuze k tomuto 
bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechávám hlasovat o předloženém znění 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 119/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      vydává 
 
   opatření obecné povahy číslo 1/2018 - změna číslo 1 ÚP Český Brod ve znění, které je 
přílohou tohoto usnesení.  
  
II.      konstatuje 
 
   , že před vydáním změny číslo 1 ÚP Český Brod, ověřilo soulad návrhu změny číslo 1 ÚP 
Český Brod ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona s politikou územního 
rozvoje ČR v aktuálním znění, se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v 
aktuálním znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem nadřízeného orgánu tj. 
Krajského úřadu Středočeského kraje. 
 
 
19. Navýšení příspěvku Svazu měst a obcí České republiky 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vážení členové Svazu měst a obcí České republiky, v příloze vám zasíláme ověřený zápis z 
XVI. mimořádného sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se uskutečnil dne 7. 
září 2018 na Pražském hradě.  
V souvislosti s přijatými závěry tohoto Sněmu si vás dovolujeme informovat, že bylo 
schváleno navýšení členských příspěvků s platností od roku 2019. Členský příspěvek se 
stanovuje dvousložkově, a to z pevné a variabilní části. Výše pevné části členského 
příspěvku je pro člena Komory obcí (obce a městyse) 2.200 Kč, člena Komory měst 5.000 Kč 
a pro člena Komory statutárních měst 10.000 Kč. Variabilní část členského příspěvku 
dosahuje výše 3 Kč za obyvatele. Variabilní část členského příspěvku bude každý kalendářní 
rok počínaje rokem 2020 valorizována o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.  
Děkujeme za spolupráci 
  
S úctou 
  
Mgr. Pavel Drahovzal 
výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky  
 
Svaz měst a obcí České republiky 
5. května 1640/65 (budova Kongresového centra Praha) 
140 00 Praha 4 
 
Tel.: 234 709 711 
e-mail: smocr@smocr.cz  
ID datové schránky: 5fkgwn3 
www.smocr.cz  
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

mailto:smocr@smocr.cz
http://www.smocr.cz/
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Bc. Nekolný – na mimořádném sněmu Svazu měst a obcí České republiky bylo schváleno 
navýšení členských příspěvků, částky jsou rozepsané v důvodové zprávě. Doporučuji 
navýšení schválit, jinak bychom se již nemohli ucházet o členství ve svazu. 
Ing. Kokeš – jaký význam má svaz pro město? 
Bc. Nekolný – například se zasloužili ve velké míře o narovnání daňové disproporce, hájí 
zájmy všech měst a obcí. 
Je otevřená diskuze k tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechávám 
hlasovat o předloženém znění návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 120/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   navýšení členského příspěvku pro člena Svazu měst a obcí České republiky, který se dělí 
na pevnou část členského příspěvku pro člena Komory měst ve výši 5.000 Kč a variabilní 
část členského příspěvku ve výši 3 Kč za obyvatele s tím, že se variabilní část tohoto 
příspěvku bude navyšovat o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa každý kalendářní 
rok počínaje rokem 2020. 
  
 
20. Bytová politika města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě schváleného strategického plánu města, probíhající privatizaci bytového fondu 
města, konci ochranné doby na byty vystavěné se státní dotací i díky nové legislativě o 
sociálním bydlení byl na jednání zastupitelstva města vznesen požadavek na zpracování 
koncepce bytové politiky města.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Vedení města doporučuje bod schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě pořízení dokumentu vlastními silami nebude dopad na rozpočet města žádný. V 
případě zadání zakázky externí firmě se může jednat o desítky tisíc korun. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.1.1 Zpracovat jasnou Politiku podpory a rozvoje bydlení města ČB včetně studie potřeb 
sociálního/ podporovaného/ účelového (kantoři, lékaři ad.) bydlení a při respektování potřeb 
zdravého kvalitního bydlení  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Zatím irelevantní 
  
 
 
Bc. Nekolný – předkladatelem tohoto bodu je Ing. Sýkora, proto mu předávám slovo. 
Ing. Sýkora - na posledním jednání rady města, jsem navrhoval zřídit bytovou politiku, ale 
nebylo to formou usnesení. Proto chci uložit radě města zpracování koncepce bytové 
politiky, zejména do ní zahrnout byty pro policii a učitele. Chci se zeptat, do kdy je 
zpracování reálné? Představoval bych si cca 3 měsíce. 
Bc. Nekolný – návrh je do konce června 2019, schvalovala by se na červnovém 
zastupitelstvu. 
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V. Hájek – navrhuji zkrátit termín na konec května, jelikož je červnové zastupitelstvo už 
05.06. 
Bc. Nekolný – dobře. Je otevřená diskuze k tomuto bodu, jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi 
uzavírám a nechávám hlasovat o předloženém znění návrhu usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 121/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      ukládá 
 
   radě města zpracovat a předložit do zastupitelstva města Koncepci bytové politiky města 
Český Brod. 
 
 
Obecná rozprava 
Ing. Kokeš – není velké rozpětí mezi lednovým a dalším zastupitelstvem, které bude až 
17.04.2019? 
Bc. Nekolný – lednové je důležité kvůli rozpočtům, další rozpočty nás čekají až v březnu. Ale 
v případě potřeby se může udělat mimořádné jednání. 
Mgr. Janík – ještě se bude konat i neformální seminář o projektových akcích. 
Mgr. Havlíček – kdy budou zřízeny komise? 
Bc. Nekolný – komise už jsou zřízeny. Pouze některé budou svolané, aby si zvolili předsedu. 
Mgr. Dušek – bod „Souhlas s přípravou investiční akce Přístavba ZŠ Žitomířská“ byl stažen. 
Bude předložen na zastupitelstvu 23.01.2019? 
M. Vlasák – ano. Chtěli jsme je více času k prostudování materiálů. 
Bc. Nekolný – jestliže se již do obecné rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu uzavírám. 
Nyní požádám návrhovou komisi o souhrn. 
Bc. Stuchl za návrhovou komisy shrnul výsledek projednávaných bodů. 
 
Bc. Nekolný poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. 
 
  
Jednání bylo ukončeno ve 21:25 hod. 
 
Zápis byl vytvořen dne 21.12.2018 
 

 
 
 

Jakub Nekolný       Tomáš Klinecký 
starosta města       místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lucie Hovorková       Ing. Jaroslav Kokeš 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 

 


