
Zápis
ze 7. schůze Rady města Český Brod konané dne 20.2.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Blažek  
p. Brom - tajemník MěÚ
Hosté: JUDr. Marková, Ing. Kokeš 
Omluveni: p. Fořt, 
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 
Program jednání:
Zahájení
1) Návrh na revokaci usnesení č. 164/2002 směna bytu  - předkládá p. Fořt 
2) Návrh na odvolání ústřední inventarizační komise a jmenování nové - předkládá Bc. Nekolný
3) Návrh na schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999Sb, o 

svobodném přístupu k informacím - předkládá p. Brom
4) Návrh na revokaci usnesení č. 183/2002 ze dne 4.12.2002 - předkládá p. Brom
5) Návrh na schválení podnájmu na byt č. 106, Štolmířská 1382 - předkládá p. Fischer
6) Návrh na schválení osvobození od poplatku za odpad - předkládá Ing. Dvořáčková
7) Návrh na vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 6, nám. Arnošta z Pardubic 

- předkládá Ing. Čokrtová
8) Návrh na schválení prodeje sanitního vozu Mercedes Sprinter MB 3080 - předkládá Ing. 

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

p. Fischer
10) Návrh na prodej pozemku č. 514/14 v Liblicích - předkládá Ing. Čokrtová
11)  Návrh na žádost o prověření stavu převodu majetku NsP - předkládá Bc. Nekolný 

Informace: O úhradách nájemného v nových bytech, přidělených bývalým nájemníkům čp. 25 na 
        nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě
       

Diskuse
Závěr
Zahájení (1610 hod.) – p. Fischer  zahájil 7. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová  
Kontrola zápisu z 6. schůze RM  - p.  Jeník - 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  6, 0, 0

Návrh na revokaci usnesení č. 164/2002 směna bytu  - předkládá p. Fořt 
Jedná se o schválení směny bytu mezi Panem Pavlem Břečkou, bytem Český Brod, Palackého 
1256 a paní Jaroslavou Baštovou, bytem Kolín U Borku 683.



Bc. Nekolný podle informací, které jsem zjistil je paní Baštová neplatič nájemného. Z  minulého 
roku nezaplatila nájemné za 11 měsíců a tento rok nemá zaplacené nájemné za leden, proto město 
přistoupilo k podání žaloby na vyvolení z nájmu a dále se bude s pí. Baštovou soudit o dlužné 
nájemné, proto výše podaný návrh doporučuji zamítnout.  

                n e s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na odvolání ústřední inventarizační komise a jmenování nové komise - předkládá Bc. 
Nekolný
Rada města  odvolává ústřední  inventarizační  komisi  a jmenuje novou komisi,  předsedou této 
komise je jmenován Ing. Zdeněk Škorpil   
Bc. Nekolný - tímto RM děkuje minulé inventarizační komisi a panu Ing. Kapičkovi za práci,  
kterou odvedli v této komisi. 

USNESENÍ č. 17/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  2),  písm.  m),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů   
o d v o l á v á 
inventarizační komisi
a  v o l í  
Ing. Zdeňka Škorpila předsedou Ústřední inventarizační komise, Janu Záhorovou, Janu 
Thomesovou, Miloslavu Fraňkovou, Janu Dvořákovou, Moniku Boumovou a Karla Svobodu 
členy Ústřední inventarizační komise. 

   s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím - předkládá p. Brom
Každý povinný subjekt musí vždy do 1.3. zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní 
rok  o  své  činnosti  v  oblasti  poskytování  informací  dle  zákona  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím.

USNESENÍ č. 18/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
b e r e  n a   v ě d o m í 
Výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím  za kalendářní rok 2002. 

Návrh na revokaci usnesení č. 183/2002 ze dne 4.12.2002 - předkládá p. Brom
V rámci reformy veřejné správy bylo třeba rozhodnout místo výkonu přenesené působnosti v 
oblasti obrany a ochrany obyvatelstva. Tato agenda se měla vykonávat na pracovišti v Kolíně, ale 
bude vykonávána na pracovišti Město Český Brod, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod, kam 
přejde delimitací zaměstnanec referátu obrany OkÚ v Kolíně.

USNESENÍ č. 19/2003
Rada města Český Brod
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po projednání  podle  § 102 odst.  1),  písm.  m),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů   
r e v o k u j e 
usnesení č. 183/2002 ze dne 4.12.2002 o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Český 
Brod a Městem Kolín a to na období od 1.1.2003 do 31.12.2003.

                                                                                                 s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení podnájmu na byt č. 106, Štolmířská 1382 - předkládá p. Fischer
MUDr.  Juránek předložil  dne  30.1.2003 Městu  Český Brod jako vlastníkovi  domu čp.  1382 
písemnou žádost o povolení podnajmout byt č. 106 panu J. Dovičínovi na dobu určitou, nejdéle 
však 3 roky.
Tuto žádost podal v souladu s odstavcem III., bod 2 nájemní smlouvy č. 118/2002/FO, kde je 
uveden požadavek písemného souhlasu majitele objektu pro případný podnájem bytu.

USNESENÍ č. 20/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  2),  písm.  m),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů   
s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy o podnájmu na byt č. 106 na adrese Český Brod, Štolmířská 1382, mezi 
nájemcem tohoto bytu panem MUDr. Ivanem Juránkem a panem Ing. J. Dovičínem na dobu 
určitou od 1.3.2003 do 28.2. 2006.  

s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení osvobození od poplatku za odpad - předkládá Ing. Dvořáčková
Poplatek za odpad se skládá ze dvou částí:
187,-Kč za likvidaci separovaného odpadu v kontejnerech, likvidaci odpadu ze sběrného místa, 
černých skládek a odpadkových košů
233,-Kč za odvoz netříděného odpadu z popelových nádob
Předmětem návrhu je snížení poplatku z 420,-Kč na 187,-Kč, tj. prominutí části poplatku, která se 
vztahuje k odvozu odpadu z popelnic, protože TS nejsou tento odvoz schopny zajistit.
Majitelé na těchto adresách by měli odvézt odpad do Technických služeb, aby se nevytvářely 
černé skládky a pí. Marková by měla kontrolovat 2x za rok potvrzení, že odpad byl odvezen. 

Seznam adres:
Stezka B. Jedličky čp. 307
Tůmov čp. 13
Liblice čp. 16 (drážní domek)
Zahrady 186
Štolmíř 98
U Nouzováku 12
Zahrady 266
USNESENÍ č. 21/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
s ch v a l u j e 
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osvobození osob s trvalým pobytem na adresách v níže uvedeném seznamu od platby části 
poplatku za odpad dle čl. 6 odst. 1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky Města Český Brod č. 
02/2002 a č. 07/2002, a to od 1.1. 2002 na dobu neurčitou z důvodu nedostupnosti míst pro 
odpadový vůz Technických služeb.
Seznam adres:
Stezka B. Jedličky čp. 307
Tůmov čp. 13
Liblice čp. 16(drážní domek)
Zahrady 186
Štolmíř 98
U Nouzováku 12
Zahrady 266

                                                                                                 s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 6, nám. Arnošta z 
Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová
Nebytové prostory v čp. 6, náměstí Arnošta z Pardubic měl pronajaté pan Pavel Kos Tismice čp. 
126, za účelem provozování pohřební služby, po dobu výstavby 5 bytových jednotek v čp. 1384, 
náměstí Arnošta z Pardubic. Nájem výše uvedených nebytových prostor skončí panu Kosovi dne 
28.2.2003.
Bc.  Nekolný  -  do  usnesení  dopsat  "formou  obálkové  metody  za  minimální  cenu  1.000,-
Kč/m2/rok"

USNESENÍ č. 22/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v y h l a š u j e 
záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 6, náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě o 
celkové výměře 12,5m2 sestávající se z jedné místnosti a vstupní chodby formou obálkové 
metody za minimální cenu 1.000,-Kč/m2/rok.  

                                                                                                 s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení prodeje sanitního vozu Mercedes Sprinter MB 3080 - předkládá Ing. 
Čokrtová
Sanitní vozidlo Mercedes Sprinter byl pořízen v roce 1996. Toto vozidlo používala NsP Český 
Brod na základě nájemní smlouvy. Od 1.1.1999 bylo vozidlo pronajato Zdravotnické záchranné 
službě, Žižkova 146, Český Brod dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.1999. Zdravotnická záchranná 
služba dne 4.12. 2002 vypověděla Městu Český Brod tuto nájemní smlouvu s odůvodněním, že k 
navrácení vozidla dochází z toho důvodu, že u sanitních vozidel rychlé lékařské pomoci dochází 
vzhledem k charakteru činnosti RLP k rychlému opotřebení a tím i ztrátě způsobilosti používání 
vozidla pro činnost RLP. V roce 2002 RZS provedla obměnu 2 sanitních vozidel RLP a tím se 
stalo výše uvedené sanitní vozidlo pro činnost RLP nepotřebné. RZS pro nedostatek finančních 
zdrojů žádá město o ponechání vnitřního vybavení sanitního vozidla Mercedes - Benz v dalším 
pronájmu, neboť toto zařízení jsou nuceni využít do dalších jejich sanitních vozidel. 
OSM nabídl toto vozidlo NsP Český Brod. NsP o vrácení vozidla tytu Mercedes - Benz nemá 
zájem z důvodu velkého opotřebení ke kterému došlo vzhledem k charakteru jeho nasazení.
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V současné době má NsP sanitní vozidla typu FORD TRANSIT. NsP má pouze zájem o 
navrácení vnitřního vybavení sanitního vozidla.     
Bc. Nekolný - stáhnout  z dnešního programu z důvodu doplnění návrhu

                                                                                                 s ch v á l e n o  6, 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.  

USNESENÍ č. 23/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy o dílo s U-24 s.r.o., Ateliérem pro urbanismus a územní plánování, Perucká 
11a, 120 00 Praha 2 za částku 104.266,-Kč

                                                                                                 s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na prodej pozemku č. 514/14 v Liblicích - předkládá Ing. Čokrtová 
MěÚ obdržel dvě žádosti o prodej pozemku č. 514/14 v k.ú. Liblice
1. Pan Ing. Mareš žádá o prodej pozemku celého
2. Manželé Švihlíkovi žádají o prodej části o výměře cca 700m2

Kopie obou žádostí  přikládáme k rozhodnutí  rady města  a následně doporučení k projednání 
zastupitelstvu  města.  Záměr  na  prodej  pozemku  byl  vyhlášen  zastupitelstvem  města  dne 
11.9.2002 a zveřejněn na úřední desce ve dnech od 12.9.2002 do 30.9.2002 
p. Fischer - doplnit do usnesení "s podmínkou zřízení věcného břemene na zřízení kanalizace"

USNESENÍ č. 24/2003
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 Český Brod schválit prodej pozemku č. 514/14 o výměře 1044 m2 v kat. 
území Liblice do vlastnictví panu Ing. Marešovi za cenu 260,-Kč   za 1m2 s podmínkou zřízení 
věcného břemene na zřízení kanalizace.

                                                                                                 s ch v á l e n o  6, 0, 0
Návrh na žádost o prověření stavu převodu majetku NsP
RM žádá starostu města o prošetření stavu bezúplatného převodu nemovitého majetku a pozemků 
z majetku ČR do majetku Města Český Brod dle schváleného usnesení ZM č. 93/1999.

USNESENÍ č. 25/2003
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Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  1),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
ž á d á 
starostu  města  o  prošetření  stavu  bezúplatného  předvodu  nemovitého  majetku  a  pozemků  z 
majetku  ČR do majetku  Města  Český Brod dle  schváleného usnesení  zastupitelstva  města  č. 
93/1999.

s ch v á l e n o  6, 0, 0
Informace:  MUDr. Blažek předal radním materiály ohledně NsP Český Brod. Tyto materiály 
jsou přílohou originálu zápisu.

Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1730 hod.

Ověřovatel zápisu:

 

                                                                                                                        Jaromír Fischer
                                                                                                                         starosta města
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Usnesení
  ze 7. schůze Rady města Český Brod konané dne 20.2.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 17/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  2),  písm.  m),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů   
o d v o l á v á 
inventarizační komisi
a  v o l í  
Ing.  Zdeňka  Škorpila  předsedou  Ústřední  inventarizační  komise,  Janu  Záhorovou,  Janu 
Thomesovou, Miloslavu Fraňkovou, Janu Dvořákovou, Moniku Boumovou a Karla Svobodu

USNESENÍ č. 18/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1),  písm.  m),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů   
b e r e  n a   v ě d o m í 
Výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím  za kalendářní rok 2002. 

USNESENÍ č. 19/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1),  písm.  m),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů   
r e v o k u j e 
usnesení č. 183/2002 ze dne 4.12.2002 o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Český 
Brod a Městem Kolín a to na období od 1.1.2003 do 31.12.2003.

USNESENÍ č. 20/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  2),  písm.  m),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů   
s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy o podnájmu na byt č. 106 na adrese Český Brod, Štolmířská 1382, mezi 
nájemcem tohoto bytu panem MUDr. Ivanem Juránkem a panem Ing. J. Dovičínem na dobu 
určitou od 1.3.2003 do 28.2. 2006.  

USNESENÍ č. 21/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
s ch v a l u j e 
osvobození osob s trvalým pobytem na adresách v níže uvedeném seznamu od platby části 
poplatku za odpad dle čl. 6 odst. 1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky Města Český Brod č. 
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02/2002 a č. 07/2002, a to od 1.1. 2002 na dobu neurčitou z důvodu nedostupnosti míst pro 
odpadový vůz Technických služeb.
Seznam adres:
Stezka B. Jedličky čp. 307
Tůmov čp. 13
Liblice čp. 16(drážní domek)
Zahrady 186
Štolmíř 98
U Nouzováku 12
Zahrady 266
                                                    
USNESENÍ č. 22/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v y h l a š u j e 
záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 6, náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě o 
celkové výměře 12,5m2 sestávající se z jedné místnosti a vstupní chodby formou obálkové 
metody za minimální cenu 1.000,-Kč/m2/rok.  

USNESENÍ č. 23/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy o dílo s U-24 s.r.o., Ateliérem pro urbanismus a územní plánování, Perucká 
11a, 120 00 Praha 2 za částku 104.266,-Kč

USNESENÍ č. 24/2003
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 Český Brod schválit prodej pozemku č. 514/14 o výměře 1044 m2 v kat. 
území Liblice do vlastnictví panu Ing. Marešovi za cenu 260,-Kč   za 1m2 s podmínkou zřízení 
věcného břemene na zřízení kanalizace.

USNESENÍ č. 25/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  1),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
ž á d á 
starostu  města  o  prošetření  stavu  bezúplatného  převodu  nemovitého  majetku  a  pozemků  z 
majetku  ČR do majetku  Města  Český Brod dle  schváleného usnesení  zastupitelstva  města  č. 
93/1999.

                                                                                                                               Jaromír Fischer
                                                                                                                                starosta města
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Usnesení
  ze 7. schůze Rady města Český Brod konané dne 20.2.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 25/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  1),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů   
ž á d á 
starostu  města  o  prošetření  stavu  bezúplatného  převodu  nemovitého  majetku  a  pozemků  z 
majetku  ČR do majetku  Města  Český Brod dle  schváleného usnesení  zastupitelstva  města  č. 
93/1999.

                                                                                                                               Jaromír Fischer
                                                                                                                                starosta města
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