
Zápis
z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.3.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,  
p. Brom - tajemník MěÚ
Hosté: JUDr. Marková, Ing. Kokeš
Omluveni: Bc. Nekolný
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 
Program jednání:
Zahájení
1) Návrh na uzavření dodatku k nájemním smlouvám nájemníků pp. Pěkné, Breburdy a 

Kmochové v nájemních bytech Města Český Brod na adrese Český Brod, Palackého 1256 - 
předkládá p. Fischer 

2) Návrh na schválení příspěvků pro zájmové organizace - předkládá p. Jeník
3) Návrh na vyhlášení záměru na prodej části pozemku stpč. 1225 - předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na doporučení zastupitelstvu města prodej pozemku č. 164/2  v k.ú. Doubravčice - 

předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení vyhlášení nového záměru na prodej pozemku č. 514/14 v Liblicích - 

předkládá Ing. Čokrtová 
6) Návrh na jmenování člena komise bezpečnosti a dopravy - předkládá Bc. Nekolný
7) Návrh na schválení dovolby členů redakční rady Českobrodského zpravodaje - předkládá p. 

Fischer 
8) Návrh na odstoupení od smlouvy a schválení vyhlášení výběrového řízení na zajištění 

bezpečnosti ve městě - předkládá Bc. Nekolný

Informace:        
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) – p. Fischer  zahájil 10. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek   
Kontrola zápisu z 9. 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  5, 0, 1

Z důvodu přítomnosti p. Linka navrhl pan Fischer, aby návrh č. 8 byl projednán jako první.

Návrh na odstoupení od smlouvy a schválení vyhlášení výběrového řízení na zajištění 
bezpečnosti ve městě - předkládá Bc. Nekolný
Pan Link infomoval RM:
po uplynutí necelého roku, kdy bylo zastupitelstvem města schváleno opatření pro zajištění 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, vedení policie, jak z Okresního ředitelství 



Kolín, tak i ředitelství policie Středočeského kraje, přislíbilo navýšení tabulkových stavů. Situace 
na Obvodním oddělení PČR Český Brod nezlepšila, tabulkové stavy nejsou naplněny a dá se říci, 
že další příslušníci opustili řady policie. 
Vedením města zřízená funkce koordinátora bezpečnostních a pořádkových složek
města se osvědčila, což lze usuzovat i z reakcí vedení Obvodního oddělení PČR Český Brod, ale 
v současné době vyvstal problém, jak spolupracovat s místní BA PROFI, jelikož se potýkají s 
velkou fluktuací zaměstnanců a stávající dva zaměstnanci, kteří byli pověřeni vedením města 
pořádkovou službou, tuto nevykonávají, jelikož jsou úkolováni jinou činností.          
Jelikož v současné době je rozpočet města omezen a bezpečnostní situace ve městě vyžaduje 
řešení, předkládám RM tento návrh.

- Na území města Český Brod bude operovat pořádková služba po dobu 12-ti hodin na jeden 
den. Tato pořádková hlídka bude neustále v součinnosti s Obvodním oddělením PČR Český 
Brod, kde bude možnost využití společné hlídkové služby.

- Veškerou odpovědnost za pořádkovou hlídku nesu v plné míře, zároveň však mám moc 
rozhodovací, kterou kromě mé osoby bude mít pouze pan starosta a místostarosta.

- Prvotní náklady týkající se ošacení a výstroje ponese moje kancelář

- Vybavení služebny bude dočasně řešeno mojí kanceláří a taktéž bude používáno motorové 
vozidlo mojí kanceláře.

- Pracovníci mé kanceláře budou samozřejmě pojištěni, čímž mohou být využiti i k jiným 
úkolům, např. převozu peněz, ochraně osob apod.

- Provozní náklady budou řešeny až po případném schválení mého návrhu Zastupitelstvem 
Města Český Brod 

MUDr. Blažek - jaké budete mít pravomoci
p. Link - v součinnosti s Policií ČR bychom mohli dávat sankce a pokuty
p. Jeník - měli by jste vypracovat rozpočet
p. Link -  rozpočet vypracujeme

USNESENÍ č. 30/2003
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
vypovězení smlouvy s Agenturou Profi CZ s.r.o. o výkonu pořádkové činnosti
a  v y h l a š u j e
výběrové řízení na zajištění pořádkové činnosti ve městě Český Brod

s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na uzavření dodatku k nájemním smlouvám nájemníků pp. Pěkné, Breburdy a 
Kmochové v nájemních bytech Města Český Brod na adrese Český Brod, Palackého 1256 - 
předkládá p. Fischer
Výše uvedení  nájemníci  Pěkná, Breburda a Kmochová mají  od 1.7.  2001 uzavřenou nájemní 
smlouvu na dobu určitou na 2 roky a to od 1.8.2001 do 31.7.2003. Nájemné je smluvní a bylo 
stanoveno ve výši trojnásobku regulovaného nájmu ( 44,76Kč) 
Všichni nájemníci hradí nájem řádně a nemají dluhy.
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USNESENÍ č. 31/2003
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
Dodatky k nájemním smlouvám č. 142/2001/FO, 143/2001/FO, 144/2001/FO, kterými se 
prodlužuje doba užívání bytů na adrese Palackého 1256 Český Brod o 2 roky, tj. od 1.8. 2003 do 
31.7. 2005.
    s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení příspěvků pro zájmové organizace  - předkládá p. Jeník
Finanční výbor na svém jednání dne 11.3.2003 projednal žádosti výše uvedených organizací a 
doporučuje RM schválení přidělení příspěvků v navržené výši.
Kopie žádostí organizací a kopie zápisu z jednání finančního výboru je součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 32/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů   
s ch v a l u j e 
vyplacení příspěvků následujícím organizacím v celkové výši 147.000,-Kč:
TJ Slavoj - oddíl košíkové 20.000,-Kč
FK SK Český Brod 10.000,-Kč
TJ Liblice 15.000,-Kč
TJ SOKOL Dětská jarní soutěž v aerobiku 10.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů  5.000,-Kč
TOM Táborník  5.000,-Kč
JUNÁK, středisko L.Nováka  5.000,-Kč
TJ Sokol,  šachový oddíl  2.000,-Kč
Veteran Car - Club 10.000,-Kč
FK SK Český Brod, účelově na ukazatel skóre 30.000,-Kč
TJ Sokol 30.000,-Kč
MO Český rybářský svaz   5.000,-Kč

             s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem části pozemku stpč. 1225 v k.ú. Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová
OSM města obdržel žádost  ze dne 17.3.2003 od pana Jiřího Kováře, bytem k Dolánkám 1127, 
282 01 Český Brod o  pronájem části  uvedeného  pozemku za  účelem přemístění  montované 
plechové garáže o rozměrech 5 x2,6 m. Pozemek, na němž byla tato garáž až dosud umístěna, byl 
zakoupen novým majitelem a ten žádá její odstranění. Garáž byla postavena na základě povolení 
MNV Český Brod, čj. Výst./3487/71 - Vaj. 
p.  Fischer  navrhuje  tento  návrh  stáhnout  z  jednání  z  důvodu  prošetření  stavební  komisí  a 
stavebním odborem.  

   s ch v á l e n o 6, 0, 0
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Návrh na schválení doporučení ZM prodej pozemku č. 164/2 v k.ú. Doubravčice - předkládá 
Ing. Čokrtová
Na záměr ZM na prodej pozemku č. 164/2 v k.ú. Doubravčice se přihlásili dva zájemci:
dne 4.2.2003 paní Martina Hajná, bytem Radhošťská 1, Praha 3 a
dne 4.3.2003 stavební a obchodní firma ARNOŠT s.r.o. Tismice 19.
Dne 24.2. 2003 se dostavili manželé Hyrmanovi - rodiče paní Gabriely Hyrmanové, která vlastní 
čp. 62 se stpč. 104 a p.č. 164/5 v k.ú. Doubravčice a žádali o vyřešení odběru vody ze studny na 
pozemku č. 164/2.
právník města  -  do smlouvy vložit  "se závazkem práva odebírat  vodu ze studně umístěné na 
pozemku č. 164/2 ve prospěch nemovitosti čp. 62 v k.ú. Doubravčice". 

USNESENÍ č. 33/2003
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
s ch v á l i t 
prodej pozemku č. 164/2 v k.ú. Doubravčice do vlastnictví stavební firmě ARNOŠT s.r.o. za 
cenu 370.000,-Kč se závazkem práva odebírat vodu ze studně umístěné na pozemku č. 164/2 ve 
prospěch nemovitosti čp. 62. 

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

Návrh na vyhlášení záměru na prodej pozemku č. 514/14 v Liblicích  - předkládá Ing. 
Čokrtová
Návrh tohoto usnesení je předkládán na základě informace předložené v zastupitelstvu města dne 
12.3.2003 a na základě došlých žádostí.

USNESENÍ č. 34/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
A/ r e v o k u j e
svoje usnesení č. 24/2003 ze dne 20.2.2003,
B/ v y h l a š u j e  nový  z á m ě r
na prodej pozemku č. 514/14 o výměře 1044 m2 v kat. území Liblice za minimální cenu 260,-Kč 
za  1  m2 nejvyšší  nabídce,  s  podmínkou  zřízení  věcného  břemene  vedení  a  provozování 
kanalizačního a vodovodního řadu ve prospěch Města Český Brod. Nabídky budou přijímány v 
zalepené a označené obálce v termínu od 28.3.2003 do 11.4.2003. Na ostatní žádosti nebude brán 
zřetel.      

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

Návrh na jmenování člena komise bezpečnosti a dopravy - předkládá Bc. Nekolný
p.  Fischer  -  z  důvodu sudého počtu  členů  komise  navrhujeme  zvolení  dalšího  člena  komise 
bezpečnosti a dopravy mjr. Miloše Svobodu.

USNESENÍ č. 35/2003
Rada města Český Brod
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po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  h)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
v o l í
mjr. Miloše Svobodu členem komise bezpečnosti a dopravy

s ch v á l e n o  6, 0, 0

Informace:

Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1730 hod.

Ověřovatel zápisu:

                                                                                                                              Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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Usnesení
  z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.3.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 30/2003
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
vypovězení smlouvy s Agenturou Profi CZ s.r.o. o výkonu pořádkové činnosti
a  v y h l a š u j e
výběrové řízení na zajištění pořádkové činnosti ve městě Český Brod

USNESENÍ č. 31/2003
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
Dodatky k nájemním smlouvám č. 142/2001/FO, 143/2001/FO, 144/2001/FO, kterými se 
prodlužuje doba užívání bytů na adrese Palackého 1256 Český Brod o 2 roky, tj. od 1.8. 2003 do 
31.7. 2005.

USNESENÍ č. 32/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů   
s ch v a l u j e 
vyplacení příspěvků následujícím organizacím v celkové výši 147.000,-Kč:
TJ Slavoj - oddíl košíkové 20.000,-Kč
FK SK Český Brod 10.000,-Kč
TJ Liblice 15.000,-Kč
TJ SOKOL Dětská jarní soutěž v aerobiku 10.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů  5.000,-Kč
TOM Táborník  5.000,-Kč
JUNÁK, středisko L.Nováka  5.000,-Kč
TJ Sokol,  šachový oddíl  2.000,-Kč
Veteran Car - Club 10.000,-Kč
FK SK Český Brod, účelově na ukazatel skóre 30.000,-Kč
TJ Sokol 30.000,-Kč
MO Český rybářský svaz   5.000,-Kč

USNESENÍ č. 33/2003
Rada města Český Brod
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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
s ch v á l i t 
prodej pozemku č. 164/2 v k.ú. Doubravčice do vlastnictví stavební firmě ARNOŠT s.r.o. za 
cenu 370.000,-Kč se závazkem práva odebírat vodu ze studně umístěné na pozemku č. 164/2 ve 
prospěch nemovitosti čp. 62. 

USNESENÍ č. 34/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
A/ r e v o k u j e
svoje usnesení č. 24/2003 ze dne 20.2.2003,
B/ v y h l a š u j e  nový  z á m ě r
na prodej pozemku č. 514/14 o výměře 1044 m2 v kat. území Liblice za minimální cenu 260,-Kč 
za  1  m2 nejvyšší  nabídce,  s  podmínkou  zřízení  věcného  břemene  vedení  a  provozování 
kanalizačního a vodovodního řadu ve prospěch Města Český Brod. Nabídky budou přijímány v 
zalepené a označené obálce v termínu od 28.3.2003 do 11.4.2003. Na ostatní žádosti nebude brán 
zřetel.      

USNESENÍ č. 35/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  h)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
v o l í
mjr. Miloše Svobodu členem komise bezpečnosti a dopravy

Jaromír Fischer
                                                                                                                             starosta města
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