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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 17.12.2018  

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 

z 3. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo v pondělí 17.12.2018  
od 18:00 hod v: Obřadní síň  

 
105/2018 Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2018 
 
Zastupitelstvo města  
 
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. 
  
 
106/2018 Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
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. 
  
 
107/2018 Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 1394 
 
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. 
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II. pověřuje 
 
starostu města pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
108/2018 Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
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. 
  
 
109/2018 Prodej bytové jednotky č. 1394/7 ul. Mozartova 1394 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
 
uzavření 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. 
 
 
110/2018 Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova 1394 
 
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. 
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II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy.  
  
 
111/2018 Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394 
 
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. 
  
 
112/2018 Prodej pozemku v k.ú. Doubravčice 
 
Zastupitelstvo města  
 
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. 
  
 
113/2018 Bezúplatný převod pozemků (Tuchorazská ul. ÚZSVM) 
 
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. 
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114/2018 Jednací řády výborů  
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
 
nově předložené jednací řády finančního a kontrolního výboru, které jsou nedílnou 
součástí zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
115/2018 Stavební úpravy budovy č.p. 1099 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
 
s realizací akce Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a 
přístavba jídelny a gastro provozu v č.p. 1099. 
  
 
116/2018 Veřejnoprávní smlouva - dotace ze Středočeského kraje 
 
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. 
 
 
117/2018 Souhlas s přijetím dotace na spoluúčast pro TJ Slavoj Český Brod 
 
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. 
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118/2018 Revokace usnesení určení počtů členů Finančního výboru a dovolba 
jeho členů 
 
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. 
  
 
119/2018 Vydání změny číslo 1 ÚP Český Brod 
 
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. 
  
 
120/2018 Navýšení příspěvku Svazu měst a obcí České republiky 
 
Zastupitelstvo města  
 
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. 
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121/2018 Bytová politika města 
 
Zastupitelstvo města  
 
ukládá 
 
radě města zpracovat a předložit do zastupitelstva města Koncepci bytové politiky 
města Český Brod. 
  
. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jakub Nekolný       Tomáš Klinecký 
starosta města        místostarosta města 

 
 


