
Zápis
z 13. schůze Rady města Český Brod konané dne7.5.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Mgr. Janík,MUDr. Blažek, Bc. Nekolný, MUDr. Forstová, p. Jeník, p. Fořt 
p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr. Marková - právník města 
Omluveni: 
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 
Program jednání:
Zahájení
1) Návrh na schválení složení komise pro otvírání obálek nabídek více zájemcům na investiční 

akci" Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Lužické ulici" a Český Brod - ulice 
Lužická  - výměna kanalizace - předkládá Ing. Čokrtová

2) Návrh na schválení prodeje pozemku č. 514/14 v Liblicích - předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy v čp. 1256, Palackého ulice, Český Brod - 

předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení prodeje sanitního vozidla Mercedes Sprinter MB 3080 - předkládá   Ing. 

Čokrtová
5) Návrh na schválení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace - předkládá p. Fischer
6) Návrh na schválení záboru místa pro konání Poutě Radia Blaník - předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení osvobození poplatků ze vstupného a pronájem přilehlého veřejného 

prostranství bez úplaty - předkládá p. Fořt

Informace: 
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) – p. Fischer  zahájil 13. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník    
Kontrola zápisu z 12. schůze RM  - Bc. Nekolný  - 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 schválení složení komise pro otvírání obálek nabídek více zájemcům na investiční 
akci " Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Lužické ulici" a Český Brod - 
ulice Lužická - výměna kanalizace - předkládá Ing. Čokrtová
Ve smyslu § 49 a zákona č. 199/1994 Sb., O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů byla dne 28.dubna 2003 rozeslána výzva  více zájemcům o veřejnou zakázku k podání 
nabídky na investiční akci "Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Lužické ulici"a 
"Český Brod - ulice Lužická - výměna kanalizace". Podle výše uvedeného zákona je zadavatel 
povinen  došlé  nabídky  otevřít  a  sepsat  zápis  o  nabídkách.  Komise  došlé  nabídky posoudí  a 
předloží RM k výběru zhotovitele.
Přišel p. Fořt v 1615 hodin



USNESENÍ č. 47/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů   
s ch v a l u j e
následující složení komise pro otevírání obálek nabídek výzvy více zájemcům na investiční 
akci"Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Lužické ulici" a Český Brod - ulice 
Lužická - výměna kanalizace", která zasedne ve čtvrtek dne 15.kvěrna v 900 hodin v kanceláři 
tajemníka městského úřadu.
Členové:
Jaromír Fischer, starosta
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru
Ing. Václav Pažout, projektant
Václav Korec, člen ZM
Ing. Renata Govoruchinová, člen stavební komise
Ing. Oldřich Drahorád, člen ZM
Náhradníci:
Eva Pokorná, stavební odbor
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
Zdeněk Hába, stavební odbor
Karel Boček, odbor správy majetku města
Ing. Jitka Dvořáčková, ved. finančního odboru
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Markéta Sommerová, stavební odbor
Zapisovatel:
Karel Boček, odbor správy majetku města

s ch v á l e n o  6, 0, 1

Návrh na schválení prodeje pozemku č. 514/14 v Liblicích - předkládá Ing. Čokrtová
Návrh tohoto usnesení je předkládán na základě nového vyhlášeného záměru, který byl zveřejněn 
ve dnech 28.4. 2003 až 11.4. 2003.
V tomto termínu byly doručeny městu dvě žádosti v zalepených obálkách, které byly otevřeny na 
jednání rady dne 24.4.2003.
Vzhledem k tomu, že oba žadatelé nabízejí stejnou kupní cenu, byli tudíž pozváni k dnešnímu 
jednání rady.
Na jednání RM se dostavila Ing. Marešová a manželé Švihlíkovi se nedostavili a proto se  RM 
dohodla na doporučení ZM provést losování žadatelů o pozemek. 

USNESENÍ č. 48/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města provést losování žadatelů  z důvodu stejné nabídky obou žadatelů. 

                                                             s ch v á l e n o 7, 0, 0, 
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Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy v čp. 1256, Palackého ulice, Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová
Paní Zuzana Klimtová bydlí v čp. 24, náměstí Arnošta z Pardubic. Tento dům je ve vlastnictví  
města a je určen k privatizaci. Paní Klimtová nemá finanční prostředky na koupi tohoto bytu a 
proto  vedení  města  jednalo  s  paní  Klimtovou  a  nabídlo  ji  výše  uvolněný  byt  v  čp.  1256, 
Palackého ulice. Jestliže rozhodne ZM, město Český Brod prodá volný byt po paní Klimtové v 
čp. 24, nám. Arnošta z Pardubic v aukci.

USNESENÍ č. 49/2003
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 byt č. 25, podlaží 6, kategorie 1, typ 1+1 v čp. 1256, Palackého ulice v 
Českém Brodě, celková plocha činí 41,46 m2 , za regulované nájemné na dobu neurčitou, paní 
Zuzaně Klimtové, bytem nám. Arnošta z Pardubic čp. 24, Český Brod s platností od 1.6. 2003 za 
podmínky ukončení nájmu v čp. 24 nám. Arnošta z Pardubic. Návrh nájemní smlouvy je součástí 
originálu zápisu k usnesení. 

                                                            s ch v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na schválení prodeje sanitního vozidla Mercedes Sprinter MB 3080 - předkládá Ing. 
Čokrtová
RM usnesením č. 27/2003 ze dne 27.2.2003 schválila prodej výše uvedeného sanitního vozidla, 
formou obálkové metody za minimální  cenu odhadu,  která  dle  znaleckého posudku č.  1825-
8/2003  ze dne 29.1.2003 činí 210 200,-Kč. Na základě tohoto rozhodnutí byl vyvěšen na úřední 
desce MěÚ záměr na prodej tohoto vozidla a to do 18.4.2003. Do dnešního dne obdržel MěÚ 
pouze 1 nabídku od fy Fatos s.r.o., Praha 7. O toto vozidlo měla zájem telefonicky fy SICAR, 
spol. s.r.o. Sibřina 163. Po oznámení odhadní ceny vozidla 210.200,-Kč nám sdělila, že cena je 
vysoká a že nemají zájem.  
Pan Fischer otevřel obálku s nabídkou:
Firma Fatos s.r.o. , Přístavní 16, Praha 7 provozovna Kšely za cenu 150.000,-Kč. 
Bc. Nekolný - dal protinávrh na neschválení tohoto návrhu z důvodu nabídnutí tohoto vozidla do 
autobazaru 
MUDr. Blažek - dal protinávrh k stažení tohoto bodu z jednání z důvodu nabídnutí vozidla do 
autobazaru. 

s ch v á l e n o  7, 0, 0
Odešel MUDr. Blažek v 1625 hodin

Návrh na schválení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace - předkládá p. Fischer
V návrhu se jedná o náklady na odpisy z nemovitého majetku, které vznikly po převedení tohoto 
majetku do účetnictví příspěvkových organizací, které mají povinnost tento majetek odepisovat. 
Výše odvodu z odpisů je stanovena s ohledem na možnosti rozpočtu jednotlivých organizací, výši 
odpisů majetku v jejich užívání a výši příspěvku zřizovatele. Odpisy budov u Penzionu a domova 
důchodců jsou navrhovány k odvodu v plné výši vzhledem k tomu, že organizace užívá novou a 
velmi nákladnou budovu s vysokými odpisy (za rok se jedná o 1.730tis. Kč) 

USNESENÍ č. 50/2003
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Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2)písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 28 odst. 4), písm. b) zákona č. 250/2000Sb., v platném znění  
u k l á d á
příspěvkovým organizacím Města pro rok 2003 odvod do rozpočtu zřizovatele z účetních odpisů 
budov a dlouhodobého hmotného majetku vedeného v jejich účetní evidenci ve specifikaci dle 
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

s ch v á l e n o  6, 0, 0
Přišel MUDr. Blažek v 1635 hodin.

Informace: Pan Fischer informoval RM o žádosti Radia Blaník, pobočka Nymburk o povolení 
záboru na pořádání Poutě Rádia Blaník a prominutí poplatků z tohoto záboru.  
Další  žádost  se  týká  také  osvobození  poplatků  ze  vstupného  pro  AMEBA  PROMOTION, 
Prokopa Velikého 105, Český Brod  na akci pořádanou 12.5.2003 na náměstí Arnošta z Pardubic. 
Jedná se o koncert Vlasty Redla a jeho kapely.  Koncert  je pořádán bez vstupného, současně 
žádají  o  exklusivní  pronájem  přilehlého  veřejného  prostranství  bez  úplaty,  který  je  třeba  k 
produkčnímu zajištění celé akce.   

USNESENÍ č. 51/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 4/2002, o místních poplatcích
s ch v a l u j e
prominutí poplatků  ze záboru Husova náměstí v Českém Brodě ve dnech 1.8. - 3.8. 2003 Rádiu 
Blaník pobočka Nymburk z důvodu konání Poutě Rádia Blaník.
             s ch v á l e n o 7, 0, 0
USNESENÍ č. 52/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 4/2002, o místních poplatcích
s ch v a l u j e
osvobození poplatků ze vstupného na akci pořádanou dne 12.5.2003 na náměstí Arnošta z 
Pardubic (Koncert Vlasty Redla) a pronájem přilehlého veřejného prostranství bez úplaty, který 
je třeba k produkčnímu zajištění celé akce.

s ch v á l e n o  7, 0, 0
Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1650 hod.

Ověřovatel zápisu:  p. Jeník

                                                                                                                                  Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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Usnesení
  z 13. schůze Rady města Český Brod konané dne 7.5. 2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 47/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů   
s ch v a l u j e
následující složení komise pro otevírání obálek nabídek výzvy více zájemcům na investiční 
akci"Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Lužické ulici" a Český Brod - ulice 
Lužická - výměna kanalizace", která zasedne ve čtvrtek dne 15.kvěrna v 900 hodin v kanceláři 
tajemníka městského úřadu.
Členové:
Jaromír Fischer, starosta
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru
Ing. Václav Pažout, projektant
Václav Korec, člen ZM
Ing. Renata Govoruchinová, člen stavební komise
Ing. Oldřich Drahorád, člen ZM
Náhradníci:
Eva Pokorná, stavební odbor
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
Zdeněk Hába, stavební odbor
Karel Boček, odbor správy majetku města
Ing. Jitka Dvořáčková, ved. finančního odboru
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Markéta Sommerová, stavební odbor
Zapisovatel:
Karel Boček, odbor správy majetku města

USNESENÍ č. 48/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města provést losování žadatelů  z důvodu stejné nabídky obou žadatelů. 

USNESENÍ č. 49/2003
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 byt č. 25, podlaží 6, kategorie 1, typ 1+1 v čp. 1256, Palackého ulice v 
Českém Brodě, celková plocha činí 41,46 m2 , za regulované nájemné na dobu neurčitou, paní 
Zuzaně Klimtové, bytem nám. Arnošta z Pardubic čp. 24, Český Brod s platností od 1.6. 2003 za 
podmínky ukončení nájmu v čp. 24 nám. Arnošta z Pardubic. Návrh nájemní smlouvy je součástí 
originálu zápisu k usnesení. 
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USNESENÍ č. 50/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2)písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 28 odst. 4), písm. b) zákona č. 250/2000Sb., v platném znění  
u k l á d á
příspěvkovým organizacím Města pro rok 2003 odvod do rozpočtu zřizovatele z účetních odpisů 
budov a dlouhodobého hmotného majetku vedeného v jejich účetní evidenci ve specifikaci dle 
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 51/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 4/2002, o místních poplatcích
s ch v a l u j e
prominutí poplatků  ze záboru Husova náměstí v Českém Brodě ve dnech 1.8. - 3.8. 2003 Rádiu 
Blaník pobočka Nymburk z důvodu konání Poutě Rádia Blaník.

USNESENÍ č. 52/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 4/2002, o místních poplatcích
s ch v a l u j e
osvobození poplatků ze vstupného na akci pořádanou dne 12.5.2003 na náměstí Arnošta z 
Pardubic (Koncert Vlasty Redla) a pronájem přilehlého veřejného prostranství bez úplaty, který 
je třeba k produkčnímu zajištění celé akce.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města 
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Usnesení
  z 13. schůze Rady města Český Brod konané dne 7.5. 2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 51/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 4/2002, o místních poplatcích
s ch v a l u j e
prominutí poplatků  ze záboru Husova náměstí v Českém Brodě ve dnech 1.8. - 3.8. 2003 Rádiu 
Blaník pobočka Nymburk z důvodu konání Poutě Rádia Blaník.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města 
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