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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2021  

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 

ze 17. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 21.04.2021 
 od 18:00 hod v: Sál sokolovna, Tyršova 314  

  
 
 
16/2021 Schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2021 ve znění přílohy, která je součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
 
17/2021 Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
dodatky smluv č. 12 na linku 435, č. 12 na linku 426, č. 11 na linku 491, č. 11 na linku 659 a 
č. 12 na linku 660 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 
dodatky smluv č. 15 na linku 422, č. 12 na linku 426, č. 12 na linku 491, č. 11 na linku 661 a 
č. 11 na linku 662 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. 
  
 
 
18/2021 Schválení OZV č. 1/2021, kterou se mění OZV č. 6/2020, o místním poplatku za 
komunální odpad na rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.  
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19/2021 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 608.500 Kč dle následujícího seznamu: 
 
Žadatel:        IČO:           Dotace v Kč 
LECCOS z.s.             70855811   52.000 
SK Český Brod z.s.            61883824   53.800 
Srdcovky z.s.                                    07156693         60.500 
Vox Bohemicalis z.s.               61882364   60.000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.           00663191 220.200 
SKY BRAND s.r.o.                           24831140        162.000 
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. 
  
 
20/2021 Státní finanční podpora v programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s přijetím státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 z 
Ministerstva kultury České republiky ve výši 1.355.000 Kč.   
  
II. souhlasí 
s rozdělením výše uvedené státní finanční podpory pro akce obnovy kulturních památek 
připravovaných pro rok 2021 následovně: 
1. Kouřimské předbraní ve výši 717.084 Kč, 
2. Pomník Prokopa Holého ve výši 303.066 Kč, 
3. Radnice č. p. 70 ve výši 334.850 Kč. 
  
III. souhlasí 
se spolufinancováním poskytnuté dotace z rozpočtu města Český Brod pro akce obnovy 
kulturních památek pro rok 2021 v minimální výši 406.363 Kč, následovně: 
1. Kouřimské předbraní ve výši 276.059 Kč, 
2. Pomník Prokopa Holého ve výši 59.964 Kč, 
3. Radnice č. p. 70 ve výši 70.340 Kč.   
  
 
21/2021 Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod jako závazného 
typového podkladu pro projektanty a zhotovitele děl na území města Český Brod a jeho 
místních částí. 
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II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného schvalovacím podpisem výše uvedených technických 
standardů.   
  
 
 
22/2021 Souhlas s přijetím dotace na projekt "Bezbariérové úpravy pavilonu F 
nemocnice v Českém Brodě" 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 2.289.400 Kč z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR na projekt 
"Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě" z předpokládaných nákladů 
2.861.867 Kč včetně DPH. 
  
II. souhlasí 
s realizací akce "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě". 
  
 
 
23/2021 Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Š. K. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy týkající se odkupu spoluvlastnického podílu na pozemku KN p. č. 
637/29 ve výši id. 3/32 vzhledem k celku, za cenu 4.000 Kč, v obci Český Brod a k. ú. Liblice 
u Českého Brodu z vlastnictví Š. K. do vlastnictví města Český Brod. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
24/2021 Využití předkupního práva dle § 101 zákona o územním plánování 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy týkající se spoluvlastnického podílu ve výši id. 75/720 
vzhledem k celku na pozemku KN p. č. 517/26 v obci a k. ú. Český Brod, z vlastnictví PhDr. 
E. B. do vlastnictví města Český Brod, za cenu 80.000 Kč. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
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25/2021 Budoucí směna částí pozemků v k. ú. Český Brod (V. N.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy budoucí směnné týkající se části pozemku p. č. st. 185 o výměře cca 
51 m2 (dle situace), v budoucnu oddělena geometrickým plánem, který je ve vlastnictví Ing. 
V. N., za část pozemku p. č. 914/22 o výměře cca 51 m2 (dle situace), v budoucnu oddělena 
geometrickým plánem, který po vypořádání vlastnických vztahů se Středočeským krajem 
bude v budoucnu ve vlastnictví města Český Brod, IČO: 00235334. Všechny výše uvedené 
pozemky jsou v obci a k. ú. Český Brod. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude 
bez finančního vyrovnání. Návrh smlouvy budoucí směnné je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.  
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
26/2021 Darování pozemku pod hradbami (J. J., V. M.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy týkající se části pozemku KN p. č. 139/2, a to části 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. a V. M. do vlastnictví města Český Brod. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 
  
 
 
27/2021 Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomířská x Komenského 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy darovací, týkající se převodu pozemku p. č. 919/2, o výměře 781 m2, v 
obci a k. ú. Český Brod, a místní komunikace ulice Komenského o délce 0,9 km, komunikace 
leží na části tohoto pozemku, z vlastnictví dárce města Český Brod do vlastnictví 
obdarovaného Středočeský kraj, IČO: 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
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28/2021 Schválení dohody o narovnání s V. P. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dohody o narovnání mezi městem Český Brod a paní V. P. Návrh dohody o 
narovnání je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o narovnání.  
  
 
29/2021 Smlouva o bezúplatném převodu kanalizace pro parc.č. 631/11 a 631/12 - 
MUDr. J.S., Ing. J.S. a paní L.H. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu kanalizace pro novostavby RD na parc. č. 631/11 
a parc. č. 631/12, k.ú. Český Brod z vlastnictví L. Hrdinové, MUDr. J. Sýkorové a Ing. J. 
Sýkory do vlastnictví města Český Brod, IČO: 00235334. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o bezúplatném 
převodu kanalizace.  
  
 
30/2021 Dohoda o narovnání na akci Výměna oken na č. p. 1, II. etapa 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dohody o narovnání ke smlouvě o dílo č. 202000149/OR se společností OKNA 
LANGER s.r.o., IČO: 04555970. Návrh dohody o narovnání je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o narovnání. 
  
 
31/2021 Dohoda o narovnání - Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební 
úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dohody o narovnání k akci "Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a 
stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099" se společností VW 
WACHAL a. s., IČO: 25567225. Návrh dohody o narovnání je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o narovnání ke 
smlouvě o dílo č. 201900195. 
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32/2021 Informace o celkových nákladech na rekonstrukci a vybudování prostor pro 
novu školní kuchyň a jídelnu v ul. Bezručova 
 
Zastupitelstvo města  
 
bere na vědomí 
informaci o celkových nákladech na rekonstrukci a vybudování prostor pro novou školní 
kuchyň a jídelnu v ulici Bezručova. 
  
 
33/2021 Změna příloh ke ZL ZŠ Žitomířská a Školní jídelna p. o. 
 
Zastupitelstvo města  
 
bere na vědomí 
přílohu č. 1 - nemovitý majetek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna 
Český Brod, se sídlem Bezručova 1099, Český Brod, IČO: 09276599 a  
přílohu č. 1 - nemovitý majetek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 
Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, se sídlem Žitomířská 885, Český Brod, IČO: 
46383506. 
Přílohy ke zřizovacím listinám jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
34/2021 Volba nového člena sněmu DSO Český Brod - Doubravčice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
odstoupení Mgr. Martina Duška z funkce předsedy Dobrovolného svazku obcí Český Brod - 
Doubravčice ke dni 30. 4. 2021. 
  
II. bere na vědomí 
rezignaci Mgr. Martina Duška na funkci člena sněmu Dobrovolného svazku obcí Český Brod 
- Doubravčice ke dni 30. 4. 2021. 
  
III. volí 
s účinností od 1. 5. 2021 členem sněmu Dobrovolného svazku obcí Český Brod - 
Doubravčice Ing. Jiřinu Soukupovou. 
  
 
35/2021 Činnost kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
se zrušením naplánovaných kontrol příspěvkových organizací kontrolním výborem z důvodu 
opatření proti Covidu -19. 
  
 
36/2021 PumpTrack a Skatepark v Českém Brodě 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s přípravou projektu "PumpTrack a Skatepark v Českém Brodě". 
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II. ukládá 
radě města zahájit veřejnou diskusi i s veřejným projednáním o vhodném umístění a podobě 
tohoto sportoviště. 
  
 
 
37/2021 Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města a 
schválení úplného znění 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování příspěvku na technickou, dopravní a veřejnou 
infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod. 
  
II. schvaluje 
úplné znění Zásad pro poskytování příspěvku na technickou, dopravní a veřejnou 
infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod. 
  
 
38/2021 Žádost firmy JF TAKO, s.r.o. 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
se zastavením exekučního řízení vedené pod sp. zn. 134 Ex 01238/21 Exekutorského úřadu 
Plzeň - město proti firmě JF TAKO, s.r.o., Na Stachově č.p. 209, 289 11 Tatce, IČO: 
25694529 za splnění podmínky úhrady částky ve výši 2.000.000 Kč spol. JF TAKO, s.r.o. do 
5 pracovních dnů ode dne vydání usnesení na účet města a s odpuštěním vymáhání smluvní 
pokuty a úroků z prodlení ve zbývající výši. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


