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 Usnesení zastupitelstva města ze dne  05.06.2019 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 6. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 05.06.2019 
 od 18:00 hod v: Obřadní síň, na: Budova Náměstí Husovo 70 

  
 
 
 
 
60/2019 Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 2019 
 
Zastupitelstvo města 
 
schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2019 ve znění přílohy, která je součástí návrhu 
usnesení. Rozpočtové příjmy zůstávají ve výši 250.983 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní 
se navyšují na 159.292 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se snižují na 94.927 tis. Kč, 
položka financování se nemění a zůstává schodek ve výši 3.236 tis. Kč. 
  
 
 
 
61/2019 Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2018 
 
Zastupitelstvo města 
 
I. souhlasí 
s celoročním hospodařením města Český Brod podle rozpočtu na rok 2018. 
  
II. schvaluje 
znění Závěrečného účtu za rok 2018, včetně výsledků hospodaření a Zprávy o provedení 
přezkoumání hospodaření za rok 2018. 
  
III. schvaluje 
přidělení hospodářských výsledků středisek hospodářské činnosti za rok 2018 do jejich 
fondů. 
  
 
 
 
62/2019 Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2018 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
roční účetní závěrku za rok 2018, ve znění, které je přílohou návrhu usnesení. 
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63/2019 Zrušení veřejnoprávní smlouvy a vrácení dotace 2 mil. Kč  
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
se zrušením veřejnoprávní smlouvy č. S-8616/REG/2018 o poskytnutí individuální investiční 
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 2 mil. Kč na projekt "Rekonstrukce 
atletického stadionu".   
  
II. souhlasí 
s vrácením dotace ve výši 2 mil. Kč do rozpočtu Středočeského kraje, které byly určeny na 
projekt "Rekonstrukce atletického stadionu".        
  
 
 
64/2019 Schválení uzavření smlouvy s TJ Slavoj - smlouva o zápůjčce 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy s TJ Slavoj Český Brod, z.s., IČO: 00663191, na poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu města ve výši 2.500.000 Kč na "Rekonstrukci atletického stadionu". 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
  
 
 
65/2019 VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
podle zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění 
povinné školní docházky v jiné obci s následujícími obcemi: Černíky, Chrášťany, Klučov, 
Doubravčice, Přišimasy, Krupá, Hradešín, Kšely, Tuchoraz, Přistoupim, Přehvozdí, Tismice, 
Vrátkov, Mrzky, Masojedy, Břežany II., Rostoklaty. Návrhy smluv jsou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 

 II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedených smluv.  
  
 
 
66/2019 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 1.436.000 
Kč dle následujícího seznamu: 
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Žadatel :                                                                  IČO:          Dotace v Kč: 
Corridoor z.s.                                                                            27013251    60.000, 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.       61882186  60.000, 
SK Český Brod z.s.                                                                61883824          240.000, 
Srdcovky z.s.                                                                            07156693    22.000, 
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z.s.       70867968    25.000, 
T. J. Sokol Český Brod                                                     00662402           210.000, 
TJ Liblice z.s.                                                                            14800764           160.000, 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                                     00663191           529.000, 
VOX Bohemicalis, z.s.                                                     61882364           130.000. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

  
 
67/2019 Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti 
pro r. 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 551.000 Kč dle 
následujícího seznamu: 
 
Název organizace, IČO, Finanční příspěvek   
 
Domácí hospic Nablízku, z. ú       04066502          50.000 Kč, 
Prostor Plus, o.p.s  – Terénní program v Českém Brodě      26594633          80.000 Kč, 
Spirála pomoci, o. p. s.          22689443    50.000 Kč, 
LECCOS, z. s. – NZDM Klub Zvonice      70855811        141.000 Kč, 
LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                         100.000 Kč, 
LECCOS, z. s. – Sanace rodiny ve spolupráci s OSPOD                 50.000 Kč, 
LECCOS, z. s. – LECCOS  pro rodiny                                        80.000 Kč. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí 
dotace.   
  
 
68/2019 Prodej bytové jednotky č. 1127/8 ul. K Dolánkám 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1127/8 a příslušného spoluvlastnického 
podílu o velikosti 7614/48373 ke společným částem budovy čp. 1127 na pozemku č. parc. st. 
1225 a pozemku č. parc. st. 1225 o výměře 1196 m2  v k. ú. Český Brod a obci Český Brod 
předem určenému zájemci, nájemci Š. K. za cenu 693.000 Kč, přičemž cena 340.000 Kč 
byla již zaplacena a zbývá doplatit 353.000 Kč. Návrh kupní smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
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II. pověřuje 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní 
smlouvy. 
  
 
 
69/2019 Prodej bytové jednotky č. 1197/11 ul. Masarykova 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1197/11 a příslušného spoluvlastnického 
podílu ve výši 591/11949 na společných částem domu čp. 1197, 1198 na pozemku parc. č. 
st. 1439 a pozemku parc. č. st. 1439 a parc. č. st. 505 a parc.č. 179/3 v k. ú. Český Brod a 
obci Český Brod předem určenému zájemci, nájemci Z. R. za cenu 398.900 Kč, přičemž 
částka 270.000 Kč byla již uhrazena a doplatek činí 128.900 Kč. Návrh kupní smlouvy je 
přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 

II. pověřuje 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní 
smlouvy. 
  
 
 
70/2019 Prodej bytové jednotky č.1256/30 v ul. Palackého 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 1256/30 v ul. Palackého čp. 1256, včetně 
spoluvlastnických podílů 2683/173205 na společných částech budovy čp. 1256 na pozemku 
č. parc. st. 1580 a pozemku č. parc. st. 1580 o výměře 279 m˛, vše v obci a k. ú. Český Brod 
paní B. Š. za nabídnutou cenu 1.005.000 Kč. Částka 201.000 Kč bude hrazena před 
podpisem kupní smlouvy z vlastních zdrojů a zbylých 804.000 Kč bude hrazeno hypotečním 
úvěrem do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nejdéle však do 28.06.2019. Návrh kupní 
smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 

II. pověřuje 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy na výše 
uvedenou bytovou jednotku. 
  
 
 
71/2019 Prodej bytové jednotky č. 1394/11 ul. Mozartova 1394 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej jednotky č. 1394/11 - byt - vymezené podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2089 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
čp. 1394 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 7760/63360 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod předem určenému zájemci, nájemci K. M. za cenu 
304.730 Kč. Návrh kupní smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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II. pověřuje 
starostu města pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
72/2019 Prodej části pozemku v k.ú. Český Brod (J. K.)  
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost paní J. K. o odkoupení části pozemku KN p.č. 749/33 v obci a k.ú. Český Brod z 
vlastnictví Města Český Brod. 
  
 
 
73/2019 Prodej části pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost pana T. T. o odkoupení části pozemku KN p.č. 331/15, části o výměře cca 20 m2 v 
obci Klučov a k.ú. Klučov u Českého Brodu z vlastnictví města Český Brod. 
  
 
 
74/2019 Darování části pozemku (M. a E. P. ) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti k nemovitosti, týkající se 
darování části pozemku KN p.č. 226/33 a to části oddělené geometrickým plánem č. 2176-
24/2019 vyhotoveným Ing. M. N. a označené jako pozemek č. 226/61 o výměře 26 m2, v obci 
a k.ú. Český Brod, z vlastnictví manželů MUDr. E. P. a MUDr. M. P. do vlastnictví Města 
Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené Smlouvy. 
  
 
 
75/2019 Informace o získání příspěvku z rozpočtu SFDI na projekt "Stavební úpravy 
přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod" 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
schválení žádosti o příspěvek Výborem SFDI z rozpočtu na rok 2019, program Bezpečnost, 
na projekt "Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod". 
  
 
II. rozhoduje 
o realizaci projektu "Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod". 
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III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přeložce kabelu ČEZ, č. projektu IZ-12-6001373 za částku 116.247 
Kč se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín IV - Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto zápisu. 
  
IV. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
76/2019 VZ_ Stavební úpravy budovy č.p. 1099 
 
Zastupitelstvo města  
 
bere na vědomí 
informaci o postupu prací na projektu "Stavební úpravy budovy čp. 1099". 
  
 
 
77/2019 Smlouva o budoucím převodu technické infrastruktury VN, PH, ABL 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucím převodu technické infrastruktury mezi městem Český Brod 
a panem Bc. P. H., panem V. N. a společností ABL Brožek Leoš s.r.o., IČO: 27162494. 
Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 

  
 
 
78/2019 Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí 
v MPZ města Český Brod v roce 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města Český Brod na rok 2019 
na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod 
s/se:   
- společností NOVETA - Pivovar Český Brod, s.r.o., Tuchorazská 17, Český Brod, IČO: 
45476985 (dotace ve výši 78.900 Kč),   
- O. J., Český Brod, M. J., Český Brod, a P. K., Český Brod (dotace ve výši 15.850 Kč),   
-  I. J., 198 00 Praha 9 (dotace ve výši 8.600 Kč), 
- E. V., Český Brod (dotace ve výši 96.700 Kč), 
- T. J. Sokol Český Brod, Tyršova 314, Český Brod, IČO: 00662402 (dotace ve výši 61.800 
Kč), 
- P. S., Český Brod (dotace ve výši 38.150 Kč). 
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II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv.   
  
 
 
79/2019 Změna územního plánu - Liblické předměstí 
 
Zastupitelstvo města  
 
nesouhlasí 
se zadáním pořízení změny číslo 2 Územního plánu Český Brod na území Liblického 
předměstí dle přílohy tohoto materiálu.  
  
 
 
80/2019 Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při 
realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod. 
  
 
 
 
81/2019 Transformace IC a KD Svět 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s transformací IC a KD Svět dle varianty č. 1 "Rozšíření stávající příspěvkové organizace 
městská knihovna o činnosti IC a KD Svět" popsané v příloze "Analýza možností 
transformace.docx" tohoto materiálu. 
  
 
 
 
82/2019 Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H" - provedení 
vodovodních přípojek k nemovitostem a jejich financování 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. rozhoduje 
o vybudování veřejné části vodovodních přípojek v rámci akce "Doplnění vodovodní sítě 
Český Brod - Část B, C, F, H". 
  
II. rozhoduje 
že město Český Brod v rámci akce "Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H" 
bude realizovat veřejné části vodovodních přípojek nemovitostí za paušální částku. 
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83/2019 Víceúčelové hřiště s UMT -TJ Liblice - investiční příspěvek 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s použitím finančních prostředků Fondu kultury a sportu ve výši 484.054 Kč na rozšíření 
projektu Víceúčelové hřiště s umělým povrchem III. generace, včetně oplocení".  
  
 
II. schvaluje 
dodatek č.1 ke smlouvě č. 201900077 " Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Český Brod na rok 2019".   
  
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem dodatku č.1 ke smlouvě č. 201900077 
"Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Brod na rok 2019". 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


