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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 1. 12. 2021 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 

z 20. řádného zasedání zastupitelstva města,  
které se konalo ve středu 1. 12. 2021 od 18:00 hod v: Sál sokolovna, Tyršova 314  

  
 
108/2021 Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města na rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
109/2021 Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2022 do data schválení rozpočtu na rok 
2022 v následujícím znění: 
1. provozní výdaje budou hrazeny měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu roku 2021, 
2. provozní příspěvky zřizovaných příspěvkových organizací budou poskytovány měsíčně ve 
výši 1/12 rozpočtu roku 2021 s výjimkou provozního příspěvku nové příspěvkové organizace 
Střední škola managementu a grafiky, kde 1/12 bude stanovena z návrhu rozpočtu na rok 
2022,   
3. investiční výdaje budou hrazeny u schválených akcí dle uzavřených smluv a dle 
schválených objednávek do výše 1/12 rozpočtu roku 2021, 
4. vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 
financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu financování 
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 
  
 
110/2021 Investiční úvěrový rámec, zrušení a opětovné vyhlášení poptávky 
 
Zastupitelstvo města  
 
ruší 
poptávkové řízení na poskytnutí investičního úvěrového rámce pro město Český Brod. 
  
 
111/2021 Pravidla pro čerpání sociálního fondu 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Pravidla pro čerpání sociálního fondu s účinností od 1. 1. 2022, jejichž znění je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
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112/2021 Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost pro období od 1. 8. 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
dodatek č. 14 na linku 426, č. 13 na linku 491 a č. 13 na linku 659 ke smlouvám na dopravní 
obslužnost na rok 2021 mezi společností 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. 14 na linku 426, č. 14 na linku 491 a č. 13 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. 
  
 
113/2021 Obecně závazná vyhláška města č. 11/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
obecně závaznou vyhlášku města Český Brod č. 11/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 
  
 
114/2021 Schválení ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
ceník svozu odpadu pro podnikatele pro město Český Brod na rok 2022 ve znění, které je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
115/2021 Schválení vydání OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství na rok 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 10/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
116/2021 Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a 
volného času - Program č. 3 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu č. 3 "Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO" pro rok 
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2021: 
1/ pro investiční akce ve výši 443.000 Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:                                 IČO:                 Dotace v Kč: 
SK Český Brod z.s.                                                           61883824       207 000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                               00663191       236 000 
 
2/ pro neinvestiční akce/opravy ve výši 500.000 Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:                                  IČO:       Dotace v Kč: 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s. 61882186         97 800 
SK Český Brod z.s.                                                           61883824       104 800 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                               00663191       297 400. 
 
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. 
  
 
117/2021 Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů 
pro rok 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
dodatek č. 1 k statutu Fondu sportu, kultury a volného času. Návrh dodatku je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. schvaluje 
dodatek č. 3 k Programům podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a 
volného času města Český Brod. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
118/2021 Změna přílohy č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Žitomířská p. o. a Školní jídelna p. 
o. 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
se změnami příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Základní škola 
Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín a Školní jídelna Český Brod s platností od 1. 1. 
2022. 
  
 
119/2021 Doporučení schválení maximálních cen vodného a stočného pro rok 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
maximální cenu vodného ve městě Český Brod na rok 2022 ve výši 45,27 Kč bez DPH za 
1m3 a maximální cenu stočného ve výši 49,97 Kč bez DPH za 1m3. K uvedeným cenám 
bude připočtena DPH v zákonné výši. Kalkulace cen vodného a stočného jsou přílohami 
originálu zápisu k tomuto usnesení.   
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120/2021 Směna částí pozemků Klučovská ul. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy směnné týkající se směny části pozemku KN p. č. 722/6, dle 
geometrického plánu č. 2336-91/2021 vyhotoveného Ing. Milošem Němcem o výměře 24 
m2, ve vlastnictví společnosti Dvojčata ČB, s. r. o.,  IČO: 05851297, za část pozemku KN p. 
č. 722/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2336- 91/2021 vyhotoveným Ing. 
Milošem Němcem a označena jako pozemek č. 722/9 o výměře 7 m2, ve vlastnictví města 
Český Brod. Všechny výše uvedené pozemky jsou v obci a k. ú. Český Brod.  Smlouva bude 
podepsána po doručení originálu Prohlášení o částečném vzdání se zástavního práva z 
pozemku KN p. č. 722/6 o nové výměře. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude 
bez finančního vyrovnání.  Návrh směnné smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
121/2021 Prodej pozemku č. 765/40 (Kounická ul.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost společnosti D. A. Bydlení EU, s.r.o., IČO: 08676615, o odkoupení pozemku KN p. č. 
765/40 v obci a k. ú. Český Brod. 
  
 
122/2021 České dráhy - pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy týkající se odkupu pozemku KN p.č. st. 265 včetně budovy č. p. 
478 a pozemku KN p.č. 709/28, v obci a k. ú. Český Brod, z vlastnictví Českých drah, a. s., 
IČO: 70994226, do vlastnictví města Český Brod. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
123/2021 Rekonstrukce lesní cesty 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací projektu "Rekonstrukce lesní cesty - Cesta Lásky".  
  
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje přípravou podkladů k realizaci veřejné zakázky na výběr dodavatele. 
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124/2021 Schválení I. aktualizace Projektu regenerace sídliště Jahodiště v Českém 
Brodě 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
aktualizaci projektu s názvem “Aktualizace projektu regenerace sídliště Jahodiště v Českém 
Brodě, II. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   
  
 
 
125/2021 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu SFPI na rok 2022 - II. etapa 
regenerace sídliště Jahodiště 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací II. etapy projektu regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě s názvem: 
Obnova a propojení vodovodního řadu na sídlišti Jahodiště v Českém Brodě. 
  
II. souhlasí 
s dofinancováním II. etapy projektu regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě s názvem 
Obnova a propojení vodovodního řadu na sídlišti Jahodiště v Českém Brodě, dle nařízení 
vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 
% uznatelných nákladů a v plné výši nákladů neuznatelných. 
  
 
 
126/2021 Projekt Bytový areál Pod Malechovem - developerské smlouvy o spolupráci, 
smlouva o investičním příspěvku 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci a smlouvy o příspěvku mezi městem Český Brod a 
společností Pod Malechovem s.r.o., IČO: 06582273. Návrhy smlouvy o spolupráci a smlouvy 
o příspěvku jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv. 
  
 
 
127/2021 Přesun schváleného bodu č. 15 ze změny č. 4 ÚP města Český Brod, do 
změny č. 3 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přesunem schváleného bodu č. 15 ze změny č. 4 územního plánu města Český Brod, do 
změny č. 3 pořizované zkráceným postupem. 
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128/2021 Výšková dominanta v areálu cukrovaru 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s výstavbou výškové budovy na místě bývalého sila v areálu bývalého cukrovaru v Českém 
Brodě za podmínky vyhlášení architektonické soutěže dle pravidel České komory architektů 
a s doplněním tohoto regulativu do změny č. 3 územního plánu města Český Brod.  
  
 
 
129/2021 Revokace - smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků, Střední 
odborná škola Český Brod - Liblice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. revokuje 
své usnesení č. 77 / 2021 ze dne 22. 9. 2021. 
  
 
II. schvaluje 
smlouvu o převodu činností, práv, povinností a závazků týkající se Střední odborné školy 
Český Brod - Liblice se Středočeským krajem, IČO: 70891095. Návrh výše uvedené smlouvy 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o převodu činností, 
práv, povinností a závazků za podmínky současného uzavření smlouvy o výpůjčce areálu 
střední školy a movitého majetku střední školy na dobu nejméně 2 let. 
  
 
 
130/2021 Souhlas s investiční akcí Oprava střechy a vzduchotechniky Domov Anna, 
Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s realizací investiční akce "Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky na domově Anna, 
Český Brod". 
  
 
131/2021 Aktualizace Plánu financování obnovy VH majetku ve vlastnictví města 
Český Brod pro roky 2022-2031 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
aktualizaci plánu financování obnovy (PFO) vodohospodářského majetku ve vlastnictví 
města Český Brod dle nového metodického pokynu MZe 14000/2020-15132-1 a 
metodického pokynu MZe 9353/2020-15132, dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Aktualizovaný plán 
financování obnovy vodohospodářského majetku je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.   
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132/2021 Žádost o dotaci MMR - Štolmíř, ul. Za Rybníkem, údržba místní komunikace 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
informaci o možnosti podání žádosti o dotaci do dotačního titulu Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky - Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem "Oprava 
místní komunikace, ul. Za Rybníkem". 
  
II. souhlasí 
s realizací akce Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem. 
  
 
 
133/2021 Dotace MMR_ Rekonstrukce objektu staré radnice - čp. 1 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
informaci o možnosti podání žádosti o dotaci do programu MMR -  117d8220E – 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na investiční akci "Rekonstrukce objektu staré 
radnice - čp. 1". 
  
II. souhlasí 
s realizací investiční akce Rekonstrukce objektu staré radnice - čp. 1. 
  
 
 
134/2021 Předpokládaná alokace finančních prostředků pro Program 1 a pro Program 
2 z Fondu sportu, kultury a volného času na rok 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
předpokládanou alokovanou částku ve výši 1 500 000 Kč pro Program 1 z Fondu sportu, 
kultury a volného času pro rok 2022. 
  
II. schvaluje 
předpokládanou alokovanou částku ve výši 500 000 Kč pro Program 2 z Fondu sportu, 
kultury a volného času pro rok 2022. 
  
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


