
Usnesení
  ze 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.2.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 26/2003
Rada  města 
Český BrodZápis

z 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.2.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. 

Fischer, Mgr. Janík, Bc. Nekolný, p. Jeník,
p. Brom -tajemník MěÚ
Hosté: JUDr .Marková,
Omluveni: p. Fořt, MUDr. Blažek, MUDr. Forstová
Nepřítomni:
Zapsala: Kopfuammerová
Program jednání:
Zahájení
1) Návrh na doporučení ZM prodej požámí zbrojnice čp. 17 Štolmíř -předkládá Ing. Čokrtová
2) Návrh na schválení prodeje sanitního vozu Mercedes Sprinter MB 3080 -předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení pořádání trhů v Českém Brodě v roce 2003 -předkládá Bc. Nekolný
4) Návrh na doporučení Zastupitelstvu města udělit čestné občanství Města Český Brod - předkládá Bc. 

Nekolný
5) Návrh na doporučení ZM vyhlásit záměr na prodej společenského sálu v Libovém domě, ul. Prokopa 

Velikého, Český Brod -předkládá Bc. Nekolný
6) Návrh na doporučení ZM prodej domu čp. 480 v Českém Brodě -předkládá Ing. Čokrtová

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

Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) -p. Fischer zahájil 8. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu -ověřovatelem dnešního zápisuje Bc. Nekolný
Kontrola zápisu ze 7. schůze RM -MUDr. Forstvová -omluvena
p. Fischer -seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                                           s ch v á 1 e n o 4, 0, 0

Návrh na doporučení ZM prodej požární zbrojnice čp. 17 Štolmíř -předkládá Ing. Čokrtová 

MěÚ obdržel od paní Heleny Čolakovové, bytem Štolmíř čp. 17 žádost o prodej požámí
zbrojnice čp. 17 se stpč. 24 a pč. 23 v k.ú. Štolmíř.
Záměr na prodej tohoto majetku byl vyhlášen RM dne 24.5.2000 a zveřejněn na úřední desce.
N a tuto nabídku se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ č. 26/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

doporučuje
Zastupitelstvu Města Český Brod
schválit
prodej požámí zbrojnice čp. 17 ve Štolmíři za cenu 26.000,-Kč a stpč. 24 o výměře 58 m2a pozemek č. 23 o 
výměře 30 rn2 za cenu 1 OO,-Kč za 1 rn2 do vlastnictví paní Heleny Čolakovové, Štolmíř čp. 75.

       s ch v á 1 e n o 4, 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 byl0 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.
V současné době má NsP sanitní vozidla typu FORD TRANSIT. NsP má pouze zájem o
navrácení vnitřního vybavení sanitního vozidla.
Proběhla diskuse o kompetenci ke schvalování takovéhoto prodeje, po dohodě s právníkem města bylo 
rozhodnuto o schválení v RM a uložení starostovi informovat ZM.

USNESENÍ č. 27/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej sanitního vozidla Mercedes Sprinter MB 3080, bez vnitřního vybavení, SPZ KOH 62-4 7
za minimální cenu odhadu, formou obálkové met.ody , která dle znaleckého posudku č. 1825- 8/2003 ze dne 
29.1.2003 činí 210. 200,-Kč s tím že vnitřní vybavení bude převedeno příspěvkové organizaci NsP a ukládá 
starostovi města informovat zastupitelstvo města.

s ch v á 1 e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení pořádání trhů v Českém Brodě v roce 2003 -předkládá Bc. Nekolný 

Nabídky lze posílat na adresu městského úřadu v zalepené obálce s nápisem TRHY NEOTVÍRAT 
nejpozději však do 15.3.2003. Všichni pořadatelé se musí řídit platným tržním řádem.
Po krátké debatě bylo přistoupeno k redukci návrhu ze třech trhů ročně na dva a vypuštění konkrétního 
termínu

USNESENÍ č. 28/2003
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Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
uspořádání dvou trhů na Husově náměstí v roce 2003 a to v jamím a předvánočním období.

s ch v á 1 e n o 4, 0, 0

Návrh na doporučení zastupitelstvu města udělit čestná občanství Města Český Brod - předkládá Bc. 
Nekolný
Bc. Nekolný navrhl udělit čestná občanství Města Český Brod panu MUDr. Františku Štěpánkovi a panu 
MUDr. Jiřímu Ledečovi za jejich péči o zdraví českobrodských obyvatel a také k jejich významnému 
životnímujubileu. Oba dva oslaví v letošním roce osmdesáté narozeniny.

USNESENÍ č. 29/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod udělit čestné občanství panu MUDr. Františku Štěpánkovi a panu MUDr. 
Jiřímu Ledečovi.

s ch v á 1 e n o 4, 0, 0

Návrh na doporučení zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej společenského sálu v Lidovém 
domě, ul. Prokopa Velikého, Český Brod -předkládá Bc. Nekolný
OSM nechal zpracovat návrh na rekonstrukci společenského sálu. Tato rekanstrukce by byla rozsáhlá a 
představovala by částku cca 7 mil. Vzhledem k tom, že v současné době město nemůže přistoupit k takto 
rozsáhlé rekonstrukci zbývajícího objektu, který je velmi zchátralý a vyžaduje velké opravy (rekonstrukce 
elektroinstalace, zavedení přípojky plynu a provedení plynového topení, rekonstrukce wc -muži, ženy, 
výměna přívodu vody atd.) z toho důvoduje předkládán tento návrh na usnesení.
V návrhu uvažujeme o prodeji budovy se zastavěným pozemkem a částí pozemku, který by zajistil přístup a 
příjezd.
Bc. Nekolný navrhuje stáhnout tento návrh z programu z důvodu řešení tohoto návrhu na semináři ZM.
K řešení j sou navrženy tři varianty 1. prodej nemovitosti

2. pronájem nemovitosti
3. využití této nemovitosti pro město

s ch v á 1 e n o 4, 0, 0

Návrh na doporučení zastupitelstvu města prodej domku čp. 480 v k. ú. Český Brod - předkládá Bc. 
Nekolný
Záměr na prodej domu byl vyhlášen RM dne 13.8. 1997 a zveřejněn na úřední desce. Pověřená firma 
nedokončila tento prodej .
V souladu s pravidly privatizace bytového fondu dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění by měla činit 
kupní cena 55% posudkové ceny. V tomto případě by bylo vhodné zohlednit špatný stav komína, který 
současní nájemci na vlastní náklady opravili a zejména chybějící zdroj vody.
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USNESENÍ č. 30/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a V souladu se schválenými pravidly privatizace
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej domu čp. 480 se stpč. 1 030 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 876 m2 v kat. území a obci Český Brod do spoluvlastnictví dosavadních
nájemců takto:
1) manželům Junkovým Miroslavu a Marii ideální 1/2 nemovitosti za 261.250,-Kč
2) manželům Junkovým Vladimíru a Monice ideální 1/2 nemovitosti za 261.250,-Kč
a zároveň
doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod schválit slevu ve výši 5 procentních bodů takto:
1) manželům Junkovým Miroslavu a Marii ve výši 23. 750,-Kč
2) manželům Junkovým Vladimíru a Monice ve výši 23.750,-Kč
z důvodu objektivních skutečností ( chybějící zdroj vody, nájemci nově vybudovaný komín)

s ch v á 1 e n o 4, 0, 0

Informace:
p. Fischer informoval RM o úhradách nájemného v nových bytech, přidělených bývalým nájemníkům čp. 25 na nám. 
Amošta z Pardubic v Českém Brodě od 16.10. 2002 do 31.1.2003.
Tato zpráva je součástí originálu zápisu.

Různé:

J ednání bylo ukončeno v 1705 hod.

Ověřovatel zápisu:

Jaromír Fischer

starosta města



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  je  
Zastupitelstvu města
s c h v á l i t  
prodej požární zbrojnice čp. 17 ve Štolmíři za cenu 26.000,-Kč a stpč. 24 o výměře 58 m2 a pozemek č, 23 o výměře 30 m2 

za cenu 100,-Kč za 1 m2 do vlastnictví Heleny Čolakovové, Štolmíř čp. 75.

USNESENÍ č. 27/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů   
s c h v a l u j e 
prodej sanitního vozidla Mercedes Sprinter MB 3080, bez vnitřního vybavení, SPZ KOH 62-47 za minimální cenu odhadu, 
formou obálkové metody, která dle znaleckého posudku č. 1825 - 8/2003 ze dne 29.1.2003 činí 210.200,-Kč s tím, že vnitřní 
vybavení bude převedeno příspěvkové organizaci NsP a ukládá starostovi města informovat zastupitelstvo města. 

USNESENÍ č. 28/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů   
s c h v a l u j e 
uspořádání dvou trhů na Husově náměstí v roce 2003 a to v jarním a předvánočním období.

USNESENÍ č. 29/2003
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 udělit čestné občanství panu MUDr. Františku Štěpánkovi a panu MUDr. Jiřímu Ledečovi.

USNESENÍ č. 30/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů   a  v  souladu se  
schválenými pravidly privatizace
d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej domu čp. 480 se stpč. 1030 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 876 m 2 v 
kat. území a obci Český Brod do spoluvlastnictví dosavadních nájemců takto:
1) manželům Junkovým Miroslavu a Marii ideální 1/2 nemovitosti za 261.250,-Kč
2) manželům Junkovým Vladimíru a Monice ideální 1/2 nemovitosti za 261.250,-Kč
a zároveň
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Český Brod schválit slevu ve výši 5 procentních bodů takto:
1) manželům Junkovým Miroslavu a Marii ve výši 23.750,-Kč
2) manželům Junkovým Vladimíru a Monice ve výši 23.750,-Kč
z důvodu objektivních skutečností  ( chybějící zdroj vody, nájemci nově vybudovaný komín)

                                                                                                                               Jaromír Fischer
                                                                                                                                starosta města


