
Zápis
z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.3.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Jeník, p. Fořt  
p. Brom - tajemník MěÚ
Hosté: JUDr. Marková, Ing. Kokeš
Omluveni: MUDr. Blažek, Bc. Nekolný
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 
Program jednání:
Zahájení
1) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 6 na nám. Arnošta 

z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová 
2) Návrh na výpověď nájmu z bytu č. 8, Masarykova ulice čp. 1198 - předkládá p. Fischer
3) Návrh na výpověď z nájmu v rodinném domě Plaňany čp. 86 - předkládá p. Fischer
4) Návrh na výpověď z nájmu z bytu č. 4, Suvorovova čp. 59 - předkládá p. Fischer
5) Návrh na schválení jednotného postupu při uzavírání nájemních smluv na pozemky, pokud 

jde o inflační nárůst - předkládá Ing. Čokrtová

Informace:        
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) – p. Fischer  zahájil 9. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík  
Kontrola zápisu ze 7. schůze RM  - Bc. Nekolný - omluven
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                         s ch v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 6 na nám. 
Arnošta z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová 
Tyto nebytové prostory měl pronajaté v čp. 6 dočasně p. Pavel Kos, bytem Tismice čp. 126 za 
účelem provozování činnosti pohřební služby. Dne 28.2.2003 pronájem prostor v čp. 6 panu P. 
Kosovi skončil Rada města dne 20.2.2003 vyhlásila svým usnesením záměr na další pronájem 
prostor. Do této doby Město Český Brod obdrželo na pronájem prostor v čp. 6 pouze nabídku od 
České podnikatelské pojišťovny Kolín.

USNESENÍ č. 26/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů   
u z a v í r á



nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v čp. 6 nám. Arnošta z Pardubic v Českém 
Brodě o celkové výměře 12,5m2, sestávající se z 1 místnosti a vstupní chodby, České 
podnikatelské pojišťovně Kolín, Legerova ul., Kolín 3, za smluvní cenu 1500,-Kč/m2/rok za 
účelem provozování a zřízení pobočky České podnikatelské pojišťovny Kolín na dobu neurčitou.
Smlouva o pronájmu nebytových prostor je přílohou originálu usnesení.  

   s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na výpověď nájmu z bytu č. 8, Masarykova ulice čp. 1198 - předkládá p. Fischer
Pan Borovička  má  od r.  1992 uzavřenou nájemní  smlouvu  na  užívání  bytu  č.  8,  typ  1+1 v 
Českém Brodě,  Masarykova  1198.  Byt  užíval  s  manželkou  a  dvěma dětmi.  V roce  2002 se 
manželka s dětmi odstěhovala z bytu, takže nyní byt užívá sám.
Nedoplatek z vyúčtování nájemného a služeb za rok 2001 činil 11726,-Kč. Po sepsání dohody o 
splátkách s panem Borovičkou byly v r. 2002 uhrazeny 3000,-Kč.
Dne 11.2.2003 byla panu Borovičkovi zaslána upomínka s upozorněním, že dlužná částka bude 
vymáhána soudně. Ani po tomto upozornění nedošlo k úhradě splátek a dlužník se ani nepokusil 
jednat s městem. Z tohoto důvodu navrhujeme soudní výpověď z bytu. 

USNESENÍ č. 27/2003
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 
podání návrhu na soudní výpověď z bytu č. 8 v Masarykově  ul. 1198 v Českém Brodě   panu 
Liboru Borovičkovi z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 1), písm. d) občanského 
zákoníku.

             s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na výpověď nájmu v rodinném domě Plaňany čp. 86  - předkládá p. Fischer
Tento byt v domě na adrese Plaňany 86 byl paní Stojkové a panu Rafaelovi přidělen 16.10.2002 
po ukončení nájmu v čp. 25 na nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě.
Na úhradu nájemného  jsou nájemcům zasílány pravidelně  složenky.  Nájemné  bylo  uhrazeno 
pouze za období 16.10.2002 - 31.12.2002 v částce 1561,- Kč.
Za měsíc listopad 2002 - únor 2003 neobdrželo město žádnou splátku nájemného. Dlužná částka 
za 4 měsíce činí 12 852,-Kč.
Dne  5.2.2003  byl  nájemcům  zaslán  dopis  se  složenkami  na  úhradu  dlužných  částek  včetně 
upozornění na možnost soudní výpovědi.
Vzhledem k tomu, že k úhradě nedošlo a nájemci nemají zájem o spolupráci, navrhujeme soudní 
výpověď z bytu, aby nedocházelo k narůstání dluhů.

USNESENÍ č. 28/2003
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
podání návrhu na soudní výpověď z bytu v rodinném domě na adrese Komenského čp. 86 
Plaňany paní Marii Stojkové a panu Pavlu Rafaelovi z důvodu neplacení nájemného dle § 711, 
odst. 1), písm. d), občanského zákoníku. 
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   s ch v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na výpověď nájmu z bytu č. 4, Suvorovova čp. 59  - předkládá p. Fischer
Paní Jiřina Havelková má od roku 1992 uzavřenou nájemní smlouvu na užívání bytu č. 4, typ 2+1 
v Českém Brodě, Suvorovova 59. V současné době užívá byt její syn Jan Havelka.
Nedoplatek z vyúčtování nájemného a služeb za rok 2000 a 2001 v celkové částce 3776,- Kč 
uhrazuje paní Havelková měsíčními splátkami ve výši 500,-Kč.
Nedoplatek z vyúčtování nájemného a služeb za rok 2002 zatím činí cca 3000,-Kč (vyúčtování 
není  ještě  ukončeno),  ale  k  této  částce  je  nutno  připočítat  částku  6  523,-Kč  za  opakovaný 
neoprávněný odběr elektrické energie ze společných prostor domu čp. 59 v r. 2002.
Neoprávněný odběr v r. 2003 zatím nemohl být vyčíslen, neboť nemáme k dispozici faktury STE 
za rok 2003. Dle zjištěných údajů je to k dnešnímu dni více než 1100kWh.
Nájemné za leden a únor 2003 v celkové částce 2692,-Kč nebylo uhrazeno.
Vzhledem k tomu, že s nájemníkem není možná dohoda, navrhujeme soudní výpověď z bytu.   

USNESENÍ č. 29/2003
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
podání návrhu na soudní výpověď z bytu č. 4 Suvorovově ulici čp. 59 v Českém Brodě paní 
Jiřině Havelkové z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 1) písm. d) občanského 
zákoníku

  s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení jednotného postupu při uzavírání nájemních smluv na pozemky, pokud 
jde o inflační nárůst - předkládá Ing. Čokrtová
Při projednávání návrhu nájemní smlouvy se dotazovali rodiče budoucí nájemkyně na možnost 
osvobození od účtování míry inflace  OSM neměl žádný písemný doklad jako odůvodnění tohoto 
bodu smlouvy z tohoto důvodu se předkládá tento návrh na schválení RM.  
p. Fischer - navrhuje stáhnout tento návrh z programu z důvodu upravení  a dopracování tohoto 
návrhu   

s ch v á l e n o  5, 0, 0

Informace:

Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1640 hod.

Ověřovatel zápisu:

                                                                                                                        Jaromír Fischer
                                                                                                                         starosta města
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Usnesení
  z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.3.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 26/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů   
u z a v í r á
nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v čp. 6 nám. Arnošta z Pardubic v Českém 
Brodě o celkové výměře 12,5m2, sestávající se z 1 místnosti a vstupní chodby, České 
podnikatelské pojišťovně Kolín, Legerova ul., Kolín 3, za smluvní cenu 1500,-Kč/m2/rok za 
účelem provozování a zřízení pobočky České podnikatelské pojišťovny Kolín na dobu neurčitou.
Smlouva o pronájmu nebytových prostor je přílohou originálu usnesení.  

USNESENÍ č. 27/2003
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 
podání návrhu na soudní výpověď z bytu č. 8 v Masarykově  ul. 1198 v Českém Brodě   panu 
Liboru Borovičkovi z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 1), písm. d) občanského 
zákoníku.

USNESENÍ č. 28/2003
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
podání návrhu na soudní výpověď z bytu v rodinném domě na adrese Komenského čp. 86 
Plaňany paní Marii Stojkové a panu Pavlu Rafaelovi z důvodu neplacení nájemného dle § 711, 
odst. 1), písm. d), občanského zákoníku. 

USNESENÍ č. 29/2003
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
podání návrhu na soudní výpověď z bytu č. 4 Suvorovově ulici čp. 59 v Českém Brodě paní 
Jiřině Havelkové z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 1) písm. d) občanského 
zákoníku

Jaromír Fischer
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                                                                                                                             starosta města
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