
Zápis
z 6. schůze Rady města Český Brod konané dne 6.2.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, Bc. Nekolný, p. Jeník  
p. Brom - tajemník MěÚ
Hosté: JUDr. Marková 
Omluveni: p. Fořt, MUDr. Blažek
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 
Program jednání:
Zahájení
1) Návrh na doporučení ZM schválení směny pozemků - ÚSP Bylany - Město Český Brod  - 

předkládá Ing. Čokrtová 
2) Návrh na schválení prodeje části pozemku v Klučově  - předkládá Ing. Čokrtová 
3) Návrh na schválení pronájmu  pozemku č. 923/8 ostatní komunikace v kat. ú. Český Brod - 

předkládá Ing. Čokrtová 
4) Návrh na schválení uzavření smlouvy o dílo - Český Brod - Kounická s U-24 s.r.o. - 

předkládá p. Fischer

Informace Žádost SBD Kolín ohledně problému výskytu krys a žádost o vybudování nových       
                 kanalizačních šachet 

      
Diskuse
Závěr
Zahájení (1610 hod.) – p. Fischer  zahájil 6. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník 
Kontrola zápisu z 5. schůze RM  -  Mgr. Janík - bez připomínek
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                         s ch v á l e n o  4, 0, 0
Přišla MUDr. Forstová v 1610 hod.

Návrh na doporučení ZM schválení směny pozemků - ÚSP Bylany - Město Český Brod  - 
předkládá Ing. Čokrtová 
MěÚ obdržel od ÚSP Bylany žádost o odkoupení 221m2 pozemků  v kat. území Štolmíř, které se 
nacházejí u nového objektu.
Při  zaměření  tohoto  nového  objektu  geometrickým plánem bylo  zjištěno,  že  část  příjezdové 
komunikace a parkoviště se nacházejí na pozemcích, které jsou v majetku města a naopak část 
cesty, která je v majetku města, se nachází na pozemcích, které jsou v majetku ÚSP Bylany.
V  podstatě  se  jedná  o  majetkoprávní  pořádek  týkající  se  vlastnictví  pozemků,  vzniklý  v 
souvislosti se stavbou nového objektu. Záměr na tuto směnu pozemků byl zveřejněn v souladu se 
zákonem o obcích v době od 11.10.2002 do 29.10.2002.
    



USNESENÍ č. 14/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  1),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
d o p o r u č u j e  
zastupitelstvu města schválit směnu:
-     pozemek č. 333/2 - ostatní plocha o výměře 205 m2

- pozemek č. 333/3 - ostatní plocha o výměře 117 m2

- pozemek č. 333/4 - ostatní plocha o výměře   52 m2

z vlastnictví města do vlastnictví Ústavu sociální péče Bylany v celkové hodnotě 12576,-Kč
a

- pozemek č. 334/2 - ostatní plocha o výměře 74 m2

- pozemek č. 335/1 - ostatní plocha o výměře 18 m2

- pozemek č. 335/2 - ostatní plocha o výměře 61 m2

z vlastnictví Ústavu sociální péče Bylany  do vlastnictví Města Český Brod v celkové hodnotě 
7107,-Kč  dle  znaleckého  posudku,  přičemž  pro  úplné  vyrovnání  zaplatí  Ústav  sociální  péče 
Bylany Městu Český Brod   rozdíl  těchto částek 5469,-Kč.

  s ch v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na doporučení ZM zamítnout prodej části pozemku v Klučově  - předkládá Ing. 
Čokrtová 
MěÚ obdržel od pana Oldřicha Adámka a paní Šárky Průškové žádost o odprodej části pozemku 
č. 458 v kat. ú. Klučov o výměře cca 800-1000m2 za účelem řešení jejich rodinné situace.
Uvedené parcelní číslo je v katastru nemovitostí vedeno bez listu vlastnictví, protože v sobě 
obsahuje různé pozemky ve zjednodušené evidenci č. 269/1, který je ve vlastnictví města Český 
Brod a na základě smlouvy o nájmu pozemků je zemědělsky využíván.
V návrhu územního plánu obce Klučov se v této lokalitě nachází umístění trafostanice pro 
posílení dodávky elektrické energie stávajícím rodinným domkům v obci. To by znamenalo 
změnu územního plánu.
Výpovědní lhůta u nájmu zemědělských pozemků činí 1 rok, přičemž lhůta by v tomto případě 
začínala běžet dnem 1.10.2003 a končila by 30.9.2004. To by neřešilo žádost obou žadatelů o 
urychlené řešení.  
Bc. Nekolný - zjistit zda je v souladu s územním plánem obce Klučov, zda by bylo možno zde 
stavět rodinné domky a jak řešit celkové ochranné pásmo VVN. 
p. Jeník - navrhuje stáhnout tento bod  z programu a ověřit podrobnosti k tomuto pozemku

   s ch v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení pronájmu  pozemku č. 923/8 ostatní komunikace v kat. ú. Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová 
MěÚ v Českém Brodě obdržel od p. Pavla Kose, bytem Tismice čp. 126, žádost o pronájem 
pozemku na nám. Arnošta z Pardubic před MKIC pro stávající novinový stánek.
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Jedná se o pozemek č. 923/8 ostatní komunikace o výměře 2822 m2, jehož je Město Český Brod 
vlastníkem. Panu Kosovi jde o tu část, která se nachází před MKIC. Celý pozemek se rozprostírá 
od zelené plochy před MKIC včetně chodníku až po prostranství před kostelem.
Až dosud byla tato záležitost pana Kose řešena formou povolení záboru veřejného prostranství.  

USNESENÍ č. 15/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1),  písm.  m),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů   
s ch v a l u j e 
nájem části pozemku č. 923/8 ostatní komunikace v kat. území Český Brod panu Pavlu Kosovi, 
bytem Tismice  čp. 126, pro stávající novinový stánek 4 m2 na dobu určitou do 31.12. 2004 za 
celkovou roční cenu 20.000,-Kč.  

                                                                                                 s ch v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření smlouvy o dílo - Český Brod - Kounická s U-24 s.r.o. - 
předkládá p. Fischer
Lokalita "Kounická o výměře cca 12 ha je určena ÚP Města Českého Brodu k bytové zástavbě. 
Vypracování územně plánovacího podkladu pro parcelaci a regulaci území je nutné z hlediska 
urbanistického, tak z hlediska všech inženýrských sítí, které bude nutno v dané lokalitě 
vybudovat investory i v souvislosti s již započatou stavbou 2 bytových domů v ulici "Kounická", 
které staví Město Český Brod.  
p. Fischer - navrhuje stáhnout tento bod z programu z důvodu vysvětlení ceny tohoto projektu a 
zajištění více nabídek na takovéto projekty. 
                           s ch v á l e n o   5, 0, 0

 
Informace:
p. Fischer - na MěÚ přišla žádost SBD Kolín ohledně problému výskytu krys na sídlišti a žádost 
o vybudování nových kanalizačních šachet.
Ing. Čokrtová - v šachtách  nejsou díry byly opraveny. Deratizace stok v této oblasti je prováděna 
2x ročně. Výskyt krys na sídlišti úzce souvisí mimo jiné s možností jejich potravy - úklid kolem 
popelnic a splachováním zbytků do WC.
Rada města bere tuto informaci na vědomí.

p. Fischer dále informoval RM o ulici Lužické, která je v dezolátním stavu a měla by se v tomto 
roce opravit. STE a Plynárenská dostaly na tento rok investice na tuto ulici a tak by město mělo  
také investovat do opravy této ulice.
 
Různé:
Vystoupil na RM p. Kos z důvodu vysvětlení proč žádá o pronájem pozemku na náměstí Arnošta 
z Pardubic před MKIC a o pronájmu nebytových prostor v čp. 1384 nám. Arnošta z Pardubic. 

Jednání bylo ukončeno v 1705 hod.

Ověřovatel zápisu:

                                                                                                                         Jaromír Fischer
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                                                                                                                          starosta města

Usnesení
  z 6. schůze Rady města Český Brod konané dne 6.2.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 14/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  1),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
d o p o r u č u j e  
zastupitelstvu města schválit směnu:
-     pozemek č. 333/2 - ostatní plocha o výměře 205 m2

- pozemek č. 333/3 - ostatní plocha o výměře 117 m2

- pozemek č. 333/4 - ostatní plocha o výměře   52 m2

z vlastnictví města do vlastnictví Ústavu sociální péče Bylany v celkové hodnotě 12576,-Kč
a

- pozemek č. 334/2 - ostatní plocha o výměře 74 m2

- pozemek č. 335/1 - ostatní plocha o výměře 18 m2

- pozemek č. 335/2 - ostatní plocha o výměře 61 m2

z vlastnictví Ústavu sociální péče Bylany  do vlastnictví Města Český Brod v celkové hodnotě 
7107,-Kč  dle  znaleckého  posudku,  přičemž  pro  úplné  vyrovnání  zaplatí  Ústav  sociální  péče 
Bylany Městu Český Brod   rozdíl  těchto částek 5469,-Kč.

USNESENÍ č. 15/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1),  písm.  m),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů   
s ch v a l u j e 
nájem části pozemku č. 923/8 ostatní komunikace v kat. území Český Brod panu Pavlu Kosovi, 
bytem Tismice  čp. 126, pro stávající novinový stánek 4 m2 na dobu určitou do 31.12. 2004 za 
celkovou roční cenu 20.000,-Kč.  
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    Jaromír Fischer
                                                                                                                           starosta města
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