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Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 

z 23. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 20. 4. 2022  
od 18:00 hod v: Obřadní síň českobrodské radnice, čp. 70  

  
 
 
175/2022 Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2022 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
176/2022 Schválení dodatků smluv k dopravní obslužnosti - ukončené smlouvy  
k 31. 12. 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
dodatek č. 14 na linku 435, č. 14 na linku 491, č. 14 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.  
  
II. schvaluje 
dodatek č. 17 na linku 422, č. 15 na linku 426, č. 13 na linku 661, č. 14 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. 
  
 
 
177/2022 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 1.359.000 
Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:                                                   IČO:          Dotace v Kč: 
Corridoor z.s.                                                                            27013251            55.000 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.      61882186            72.000 
SK Český Brod z.s.                                                            61883824          260.000 
Srdcovky z.s.                                                                         07156693            10.000 
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z.s.       70867968            40.000 
T. J. Sokol Český Brod                                                            00662402          220.000 
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TJ Liblice z.s.                                                                         14800764          152.000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                                00663191         550.000. 

 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení a bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
  
 
 
178/2022 Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a 
volného času - Program č. 2 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce s 
neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 359.500 Kč dle 
následujícího seznamu: 
Žadatel:                                                       IČO:        Dotace v Kč: 
LECCOS z.s.                                                                           70855811             33.000 
Klub českých turistů, odbor Český Brod, z.s.                          72072750           38.000 
SK Český Brod z.s.                                                              61883824              50.000 
SKY BRAND s.r.o.                                                                   24831140             83.000 
Srdcovky z.s.                                                                          07156693           10.000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                                   00663191           111.500 
Vox Bohemicalis z.s.                                                                61882364             34.000. 
 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení a bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 
  
 
 
179/2022 Souhlas s přijetím a rozdělením státní finanční podpory z rozpočtu MK ČR 
Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 
 
Zastupitelstvo města 
 
I. souhlasí 
s přijetím státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2022 z Ministerstva kultury České republiky ve výši 
770.000 Kč.   
  
II. souhlasí 
s rozdělením výše uvedené státní finanční podpory pro akce obnovy kulturních památek 
připravovaných pro rok 2022 následovně: 
1. Městské hradby        505.000 Kč, 
2. Kostel sv. Gotharda  142.000 Kč, 
3. Radnice č. p. 70        123.000 Kč. 



  3   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 4. 2022   

III. souhlasí 
se spolufinancováním poskytnuté dotace z rozpočtu města Český Brod v minimální výši 
393.879 Kč, a to následovně: 
1. Městské hradby         188.451 Kč, 
2. Kostel sv. Gotharda     28.500 Kč, 
3. Radnice č. p. 70         176.928 Kč. 
  
 
 
180/2022 Obecně závazná vyhláška města Český Brod o zřízení městské policie 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
obecně závaznou vyhlášku města Český Brod o zřízení městské policie ve znění, které je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
 
181/2022 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, Tuklaty, Vrátkov. Návrhy 
veřejnoprávních smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených veřejnoprávních smluv. 
  
 
 
182/2022 Darování pozemku pod hradbami (J. J.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. revokuje 
usnesení č. 26/2021 ze dne 21. 4. 2021. 
  
 
II. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy týkající se části pozemku KN p. č. 139/2 oddělené 
geometrickým plánem č. 1982-83/2016, vyhotoveným Ing. Milošem Němcem a potvrzeným 
katastrálním úřadem dne 5. 9. 2016, a označené jako pozemek p. č. 139/3, o výměře 48 m2, 
v obci a k. ú. Český Brod, z vlastnictví J. J. do vlastnictví města Český Brod. Návrh darovací 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 
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183/2022 Bezúplatný převod části pozemku v ulici v Chobotě (SŽ) 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
se záměrem bezúplatného převodu části pozemku KN p.č. 709/6 oddělené geometrickým 
plánem č. 1915-52/2015 ze dne 21. 4. 2015 a označené jako pozemek p. č. 709/22, o 
výměře 3 m2, v obci a k.ú. Český Brod, v ulici V Chobotě, do vlastnictví města Český Brod, z 
vlastnictví Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234. Na pozemku p. č. 709/22, o 
výměře 3 m2, se nachází pozemní komunikace - chodník v majetku města Český Brod, který 
zde byl realizován v rámci stavební akce „Rekonstrukce komunikace V Chobotě – Český 
Brod“. 
  
 
 
184/2022 Narovnání vlastnických vztahů Žitomířská x Komenského 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy týkající se převodu části pozemku KN p. č. 917/18 v obci a k. 
ú. Český Brod oddělené geometrickým plánem č. 2233-226/2019 a označené jako pozemek 
p. č.  917/21, o výměře 1.393 m2, a stavby silnice II/245 v délce 0,180 km v úseku od km 
21,613 do km 21,793, do vlastnictví města Český Brod z vlastnictví Středočeského kraje, 
IČO: 70891095. Návrh darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 
  
 
 
185/2022 Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Rekonstrukce chodníku a 
vybudování parkovacích míst v ulici Jungmannova 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou a s realizací investiční akce Rekonstrukce chodníku a vybudování parkovacích 
míst v ulici Jungmannova. 
  
 
 
186/2022 Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Rekonstrukce chodníku v 
ulici Tuchorazská 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou a s realizací investiční akce Výměna vodovodu, vybudování dešťové a splaškové 
kanalizace a rekonstrukce chodníku v ulici Tuchorazská. 
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187/2022 Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Rekonstrukce vodovodu, 
kanalizace a nová dešťová kanalizace v ulici K Dolánkám 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou a s realizací investiční akce Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a nová dešťová 
kanalizace v ulici K Dolánkám. 
  
 
 
188/2022 Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Snížení energetické 
náročnosti budovy čp. 282 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou a s realizací investiční akce Snížení energetické náročnosti budovy čp. 282. 
  
 
 
189/2022 Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Oprava fasády čp. 68 ZŠ 
Tyršova 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou a s realizací investiční akce Energetické úspory a rekonstrukce fasády budovy č. 
p. 68 Základní školy Tyršova. 
  
 
 
190/2022 Souhlas s realizací investiční akce Kompletní rekonstrukce ulice Ruská 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou a s realizací investiční akce Kompletní rekonstrukce ulice Ruská. 
  
 
 
191/2022 Souhlas s realizací investiční akce Chodník a cyklostezka do Štolmíře 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou a s realizací investiční akce Chodník a cyklostezka do Štolmíře. 
  
 
192/2022 Souhlas s realizací investiční akce Rozšíření komunikace Průmyslová 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou a s realizací investiční akce Rozšíření komunikace Průmyslová. 
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193/2022 Počet členů zastupitelstva pro následující volební období 
 
Zastupitelstvo města  
 
stanovuje 
počet členů zastupitelstva města Český Brod pro volební období 2022 - 2026 na 21 členů.  
  
 
 
194/2022 Plán rozvoje sportu 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Plán rozvoje sportu. 
  
 
 
195/2022 Zápisy z jednání finančního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
prodlužuje 
platnost pověření kontrolní skupiny pro provedení kontroly investiční akce "Rekonstrukce č.p. 
1099 na školní kuchyni a jídelnu" dle usnesení č. 43/2021 do 30. 9. 2022.  
    
  
 
196/2022 Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Komunikace a parkovací 
místa na Kutilce 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou investiční akce Rekonstrukce příjezdové komunikace a vybudování parkovacích 
míst u areálu na Kutilce.  
  
 
 
197/2022 Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Lávka přes Šemberu v areálu 
Pod Malechovem 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou a s realizací investiční akce Lávka přes Šemberu v areálu Pod Malechovem. 
  
 
 
198/2022 Informace o postupu jednání o prodeji části pozemku parc.č. 413/6 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného jednáním s Hasičským záchranným sborem 
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Středočeského kraje o směně části pozemku p. č. 413/6 v k. ú. Liblice u Českého Brodu za 
pozemky v areálu nemocnice p. č. 199/22, p. č. 199/73, p. č. 199/72 a p. č. 199/30 v k. ú. 
Český Brod. 
  
II. pověřuje 
odbor rozvoje zajištěním znaleckého posudku na část pozemku p. č. 413/6 v k. ú. Liblice u 
Českého Brodu. 
  
 
 
199/2022 Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod - Doubravčice (Adaptační 
skupiny) 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přijetím dotace z MŠMT na základě výzvy č.j. MŠMT-7105/2022-2 Adaptační skupiny pro 
děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, pro DSO Český Brod - Doubravčice v maximální výši 1 
560 000 Kč.  
  
 
 
200/2022 Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod - Doubravčice (Jazykové 
kurzy) 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přijetím dotace z MŠMT na základě výzvy č.j. MŠMT-7106/2022-1 Jazykové kurzy pro děti 
cizince migrující z Ukrajiny 2022 pro DSO Český Brod - Doubravčice v maximální výši 636 
000 Kč. 
  
 
 
201/2022 Resort Antico - souhlas se zcizením předmětu zástavy, dodatek č. 2 ke 
smlouvě o příspěvku 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o příspěvku mezi městem Český Brod a společností 
Resort Antico s.r.o., IČO: 06682316. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
III. schvaluje 
souhlas zástavního věřitele se zcizením nemovitosti, a to nemovitostí zapsaných na listu 
vlastnictví č. 2642, k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, obec Ostrov, ve vlastnictví zástavce, 
společnosti JK Discovery s. r. o., IČO 05684102, se sídlem Lidická 1251, 363 01 Ostrov. 
Znění souhlasu zástavního věřitele je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného souhlasu zástavního 
věřitele se zcizením nemovitosti. 
  
 
 
202/2022 Depozitář Regionálního muzea v Kolíně - souhlas se záměrem projektu 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s projektovým záměrem Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace 
Středočeského kraje, na výstavbu centrálního depozitáře Regionálního muzea v Kolíně v 
areálu bývalého ZZN v Českém Brodě. 
  
 
II. pověřuje 
vedení města a odbor rozvoje jednáním o konkrétních podmínkách majetkoprávního 
vypořádání mezi městem Český Brod a Středočeským krajem.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


