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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 28.11.2018 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 2. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 28.11.2018  
od 18:00 hod v: Obřadní síň  

  
86/2018 Schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
 
maximální cenu vodného ve výši 43,99 Kč za 1 m3 a stočného ve výši 53,62 Kč za 1 
m3 pro město Český Brod na rok 2019, v celkové výši 97,61 Kč za 1 m3 včetně DPH. 
  
 
87/2018 Schválení Ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
 
Ceník pro svoz odpadu pro podnikatele pro město Český Brod na rok 2019 ve znění, 
které je přílohou návrhu usnesení. 
  
 
88/2018 Schválení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
 
OZV č. 12/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění, které je 
přílohou návrhu usnesení. 
  
 
89/2018 Prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř (J.K.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
 
žádost pana J. K. o odkoupení části pozemku KN p.č. 15/1 v obci Český Brod a k.ú. 
Štolmíř. 
  



  2   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 28.11.2018 

90/2018 Odkup části pozemku v k.ú. Český Brod (ul. Jiřího Wolkera) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
 
žádost o odkup části pozemku KN p.č. 269/2 v obci a k.ú. Český Brod z vlastnictví 
Města Český Brod do vlastnictví M. K. 
  
 
91/2018 Odkoupení pozemku v k.ú. Český Brod (hřiště u horní školy) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
 
nabídku o odkoupení pozemku KN p.č. 996/5 ostatní plocha o výměře 7.136 m2 v 
obci a k.ú. Český Brod, z vlastnictví TJ Slavoj Český Brod, z.s. do vlastnictví Města 
Český Brod za podmínek stanovených TJ Slavoj Český Brod.  
  
 
92/2018 Bezúplatný převod pozemků v ulici Tuchorazská 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
 
se záměrem bezúplatného převodu pozemku KN p.č. 873/1 o výměře 54 m2, KN p.č. 
589/18 o výměře 69 m2, části pozemku KN p.č. 873/8 a to části oddělené 
geometrickým plánem č. 2001-545/2016 ze dne 06.10.2016 vyhotoveného 
Geoperfect, s.r.o. a označené jako pozemek č. 873/44 o výměře 461 m2 a pozemek 
č. 873/45 o výměře 61 m2, z vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, právo s hospodařením Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00066001, 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov do vlastnictví Města Český Brod. 
  
 
93/2018 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Poříčany 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
 
se záměrem bezúplatného převodu pozemku KN p.č. 948 ostatní plocha, silnice o 
výměře 9.729 m2 a pozemku KN p.č. 896/2 ostatní plocha, silnice o výměře 145 m2 z 
vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, právo s hospodařením Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00066001, 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov. 
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94/2018 Změna smlouvy o budoucí kupní č. 9/2002 ze dne 23.01.2002 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě č. 9/2201 ze dne 23.01.2002. 
Originál dodatku je součástí tohoto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného 
dodatku. 
  
 
95/2018 Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku TJ Liblice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
 
uzavření smlouvy s TJ Liblice Český Brod, IČO 14800764 o poskytnutí investiční 
dotace na spoluúčast k realizaci projektu Vybudování víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem, včetně oplocení ve výši 250.000 Kč.  
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
  
 
96/2018 Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku TJ Liblice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Liblice Český Brod, IČO 
14800764 ve výši 350.000 Kč na spolufinancování opravy střešní krytiny na budově 
šaten oddílu kopané TJ Liblice. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
  
 
97/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z MK Regionální muzeum 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
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uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 85.000 Kč z programu regenerace 
MPZ 2018 s Regionálním muzeem Kolín, IČO 0040047. 
  
II. pověřuje 
 
starostu Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
  
 
98/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z MK TJ Sokol 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 421.000 Kč z programu MPZ 2018 a 
rozpočtu města Český Brod s TJ Sokol Český Brod, IČO 00662402. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
 
 
99/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z MK Římskokatolická farnost 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 130.000 Kč z programu MPZ 2018 s 
Římskokatolickou farností Český Brod, IČO 48664006.  
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
  
 
100/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z MK Českobratrská církev evangelická   
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč z programu MPZ 2018 s 
Českobratrskou církví evangelickou Český Brod, IČO 73632309. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
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101/2018 Stanovení odměn členům rady města a předsedům výborů a komisí  
 
Zastupitelstvo města  
 
stanovuje 
 
a) za výkon funkce člena rady města (neuvolněného) odměnu ve výši 3.000 Kč, 
b) za výkon funkce předsedy výboru (neuvolněného) odměnu ve výši 1.500 Kč, 
c) za výkon funkce předsedy komise rady města (neuvolněného) odměnu ve výši 
1.500 Kč, 
d) za výkon funkce člena zastupitelstva města (neuvolněného) odměnu ve výši 1.500 
Kč, 
Odměna bude poskytována měsíčně od 01.12.2018, v případě změny člena rady 
města či předsedy výboru nebo komise bude poskytována ode dne zvolení do 
funkce. Odměna náleží za každou takto vykonávanou funkci. 
  
 
 
102/2018 Jednací a kontrolní řády výborů  
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
 
předložené návrhy jednacího a kontrolního řádu finančního a kontrolního výboru, 
které jsou nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
103/2018 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod a 
obcí Masojedy - RUIAN  
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů 
údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle 
zákona č. 111/2009 Sb., s obcí Masojedy, Masojedy 27, 282 01 Český Brod, IČO: 
00665151. Tímto dodatkem se prodlužuje doba trvání smlouvy. Návrh dodatku je 
nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného 
dodatku. 
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104/2018 Jmenování členů finančního a kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. volí 
 
členy finančního výboru: Lucii Šmejkalovou, Jaromíra Fischera, Petra Nováka, Borise 
Podhorského, Barboru Tyglovou a Miroslava Řídkého. 
 
II. volí 
 
členy kontrolního výboru: Evžena Pospíšila, Václava Hájka, Hanu Sixtovou, Jana 
Boudu, Pavla Hertla a Pavla Kvasničku. 
  
 
 
 

 
 
 
 

Jakub Nekolný      Tomáš Klinecký 
starosta města       místostarosta města 

 
 


