
Zápis
z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 31.7.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, MUDr. Blažek  
p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr. Marková - právník města 
Omluveni:  p. Fořt 
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 
Program jednání:
Zahájení
1) Návrh na schválení výběru auditora pro rok 2003 - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení složení komise pro otevírání obálek nabídek výzvy více zájemců na 

investiční akci"Rekonstrukce bytového domu  čp. 25 na nám. Arnošta z Pardubic v Českém 
Brodě - předkládá p. Fischer 

3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 263/23 v k.ú. Český Brod 
předem určenému zájemci - předkládá Ing. Čokrtová

4) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 126/1 v k.ú. Český Brod 
předem určenému zájemci - předkládá Ing. Čokrtová

5) Návrh na schválení doporučení ZM prodej pozemku č. 19 v k.ú. Štolmíř - předkládá Ing. 
Čokrtová

6) Návrh na schválení uložení vedení nemocnice přepracovat vnitřní platový předpis - předkládá 
Bc. Nekolný

Informace: 

Diskuse
Závěr

Zahájení (1605 hod.) – p. Fischer zahájil 18. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník      
Kontrola zápisu z 17. 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 výběru auditora pro rok 2003  - předkládá p. Fischer
Atlas Audit, s.r.o. prováděla přezkum hospodaření Města poprvé v roce 2002. Vzhledem k dobré 
spolupráci navrhujeme uzavření smlouvy i na letošní rok. Cena za služby je nezměněná v částce 
63.000,-Kč.

USNESENÍ č. 83/2003
Rada města Český Brod



po projednání podle § 42 odst. 1) a § 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 provedení auditu na rok 2003 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice. 
                                                   s ch v á l e n o  6, 0, 0 

Návrh na schválení složení komise pro otevírání obálek nabídek výzvy více zájemcům na 
investiční akci "Rekonstrukci bytového domu na čp. 25 na nám. Arnošta z Pardubic - 
předkládá p. Fischer
Ve smyslu § 49 zákona 199/94 Sb.,"O zadávání veřejných zakázek" vyla dne 23.7.2003 rozeslána 
výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání  nabídky na investiční  akci"Rekonstrukce 
bytového domu na parcele č. 97 - čp. 25 na nám. Arnošta z Pardubic". Podle výše uvedeného 
zákona je zadavatel  povinen došlé  nabídky otevřít  a sapsat zápis  o nabídkách.  Komise došlé 
nabídky posoudí a předloží RM k výběru zhotovitele. 
MUDr. Blažek -  dal protinávrh -   rozšíření komise o členy p. Broma - tajemníka MěÚ a Ing. 
Marešovou - vedoucí stavebního odboru

USNESENÍ č. 84/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 59, odst. 3) 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 bytového domu na parcele č. 97- čp. 25 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém 
Brodě", která zasedne v úterý 12. srpna 2003 v 900 hodin v kanceláři tajemníka městského úřadu.
Členové komise: 
Jaromír Fischer, starosta
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Ing. Jitka Dvořáčková, vedoucí finančního odboru
Ing. Oldřich Drahorád, člen ZM
Ing. Zdeněk Dobiáš, projektant
Otakar Jeník, člen ZM
Ing. Václav Pažout, člen stavební komise
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru
Jaroslav Brom - tajemník MěÚ
Náhradníci:
Eva Pokorná, stavební odbor
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
Karel Boček, odbor správy majetku města
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Markéta Sommerová, stavební odbor
Zdeněk Hába, stavební odbor
Zapisovatel:
Karel Boček, odbor správy majetku města

                                                            s ch v á l e n o  6, 0, 0
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Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 263/23 v k.ú. Český Brod 
předem určenému zájemci - předkládá Ing. Čokrtová
Předmětný pozemek měla dosud v pronájmu paní Růžena Vajgrtová, bytem Wolkerova ul.čp. 
1200, Český Brod, která dne 30.10.2002 zemřela. Pozůstalá dcera Mgr. Olga Vajgrtová následně 
prodala dům čp. 1200 se zahradou paní Heleně Čápové.
Dne 19.5. 2003 obdrželo město Český Brod, odbor správy majetku města, písemnou žádost od 
paní Heleny Čápové o pronájem pozemku par.č. 263/23, který přímo sousedí se zahradou par. č. 
263/24.
Vajgrtovi platili za pronájem předmětného pozemku dle Dodatku č. 1/94/98 OSM 3,-Kč za 1 m2, 
to je celkem 1.197,-Kč ročně.
MUDr. Blažek -  dává protinávrh za cenu 5,-Kč za 1m2

USNESENÍ č. 85/2003
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   z á m ě r
na pronájem pozemku par. č. 263/24 o výměře 399 m2 v k.ú. Český Brod předem určenému 
zájemci za účelem využití jako zahrada  za cenu 5,-Kč za 1m2.

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 126/1 v k.ú. Český Brod 
předem určenému zájemci - předkládá Ing. Čokrtová
15.7.2003 obdrželo Město Český Brod odbor správy majetku města písemnou žádost od pana 
Stanislava Klepala, bytem Český Brod, Krále Jiřího 216 o pronájem části pozemku stpč. 126/1 v 
k.ú. Český Brod o výměře 15 m2 za účelem umístění stánku. Podle přiloženého náčrtku se jedná o 
území mezi budovou TELECOMU a Lidovým domem. Podle telefonického upřesnění by měl být 
stánek umístěn vpravo od dvou telefonních budek těsně za úrovní stávající podezdívky plotu, 
která by měla být odstraněna, dále by měly být odstraněny dvě vzrostlé túje na stpč. 126/1.
Žadatel nabízí cenu obvyklou. 
Bc. Nekolný - na pozemek jsem se byl podívat s p. Koudelkou - vedoucím odboru dopravy v 
zásadě z dopravního hlediska nejsou  námitky
MUDr. Blažek - dal protinávrh  - na dobu určitou jednoho roku předem určenému zájemci za 
cenu 1000,-Kč za 1m2. 

     n e s c h v á l e n o  2, 4, 0

hlasování původního návrhu:
na pronájem části pozemku stpč. 126/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Český Brod předem určenému 
zájemci za účelem umístění stánku na dobu neurčitou za cenu obvyklou.    

      n e s ch v á l e n o  0, 5, 1

Návrh na schválení doporučení ZM prodej pozemku č. 19 v k.ú. Štolmíř - předkládá Ing. 
Čokrtová
Město  Český   Brod  obdrželo  na  základě  zveřejněného  záměru  jednu  označenou  zalepenou 
obálku, kterou předkládáme RM k posouzení.
Dle územního plánu se jedná  o lokalitu  určenou k bydlení,  ale  pozemek svým nevýhodným 
tvarem a rozlohou neumožňuje ideální řešení jakékoli samostatné stavby standardního rodinného 

3



domku. Proto odbor správy majetku navrhuje uvedenou nabídku ke schválení. Pozemek byl v 
nájmu pana Červeného cca 45 let. Pan Červený zemřel.  
p. Fischer rozlepil obálku - p. Václav Miškovský nabízí  cenu 40.000,-Kč za pozemek č. 19 v k.ú. 
Štolmíř.

USNESENÍ č. 86/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
d o p or u č u j e
zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej pozemku č. 19 zahrada o výměře 541 m2 v k.ú. 
Štolmíř a obci Český Brod panu Václavu Miškovskému za cenu 40.000,-Kč.

                                                                         s ch v á l e n o  5, 1, 0 

Návrh  na  schválení  uložení  vedení  nemocnice  přepracovat  vnitřní  platový  předpis 
-předkládá Bc. Nekolný
Na základě žádosti  ZO OS ZSP při NsP Český Brod podpořené stanoviskem ředitele  odboru 
mzdové politiky MPSV ČR a ředitele finančního odboru MZd ČR. Všechny tyto dokumenty jsou 
přílohou originálu  zápisu.  Podle  zřizovací  listiny Rada města  projednává a  vydává souhlas  s 
vnitřními předpisy 

USNESENÍ č. 87/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102,  odst.  2)  písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou NsP Český Brod 
u k l á d á
Ing.  Vladislavu  Beránkovi  pověřenému  řízením  příspěvkové  organizace  Nemocnice  s 
poliklinikou  přepracovat  vnitřní  platový  předpis  Nemocnice  s  poliklinikou  Český  Brod  a 
předložit jej k projednání a vydání souhlasu Rady města Český Brod k 10.9.2003.
                                                                                                              s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Informace:
p. Fischer informoval RM o žádosti p. Galbavého o odkupu 2 bytů na nám. Arnošta z Pardubic 
čp. 24.
Bc. Nekolný - bylo by dobré, aby se radní podívali na tyto byty přímo na místě. 

Návrh na schválení vydání Nařízení města Český Brod č. 2/2003 o zákazu vstupu do lesních 
porostů do odvolání - předkládá Bc. Nekolný

    
Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1655 hod.
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Ověřovatel zápisu: p. Jeník  

                                                                                                                                  Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města

Usnesení
  z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 31.7. 2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 83/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 42 odst. 1) a § 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 provedení auditu na rok 2003 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice. 

USNESENÍ č. 84/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 59, odst. 3) 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 bytového domu na parcele č. 97- čp. 25 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém 
Brodě", která zasedne v úterý 12. srpna 2003 v 900 hodin v kanceláři tajemníka městského úřadu.
Členové komise: 
Jaromír Fischer, starosta
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Ing. Jitka Dvořáčková, vedoucí finančního odboru
Ing. Oldřich Drahorád, člen ZM
Ing. Zdeněk Dobiáš, projektant
Otakar Jeník, člen ZM
Ing. Václav Pažout, člen stavební komise
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru
Jaroslav Brom - tajemník MěÚ
Náhradníci:
Eva Pokorná, stavební odbor
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
Karel Boček, odbor správy majetku města
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Markéta Sommerová, stavební odbor
Zdeněk Hába, stavební odbor
Zapisovatel:
Karel Boček, odbor správy majetku města
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USNESENÍ č. 85/2003
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   z á m ě r
na pronájem pozemku par. č. 263/24 o výměře 399 m2 v k.ú. Český Brod předem určenému 
zájemci za účelem využití jako zahrada  za cenu 5,-Kč za 1m2.

USNESENÍ č. 86/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
d o p or u č u j e
zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej pozemku č. 19 zahrada o výměře 541 m2 v k.ú. 
Štolmíř a obci Český Brod panu Václavu Miškovskému za cenu 40.000,-Kč.

USNESENÍ č. 87/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102,  odst.  2)  písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou NsP Český Brod 
u k l á d á
Ing.  Vladislavu  Beránkovi  pověřenému  řízením  příspěvkové  organizace  Nemocnice  s 
poliklinikou  přepracovat  vnitřní  platový  předpis  Nemocnice  s  poliklinikou  Český  Brod  a 
předložit jej k projednání a vydání souhlasu Rady města Český Brod k 10.9.2003.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města 
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Návrh na schválení prodeje bytů v čp. 24 v Českém Brodě - předkládá Ing. Čokrtová
Záměr na prodej domu čp. 24 je zveřejněn na úřední desce od 20.6. do 4.7. 2003.
Ke zveřejněnému záměru prozatím nebyly vzneseny připomínky.
Návrhy kupních bytů jsou stanovené podle "Pravidel privatizace" a dle znaleckého posudku.
Po  projednání  a  schválení  v  zastupitelstvu  města  budou  vyhotoveny  nabídkové  dopisy  a 
nájemcům budou sděleny schválené ceny.
Navrhujeme projednat s pí. Skalickou možnosti řešení garáže na pozemku č. 1523 a v příštím 
zasedání rady vyhlásit záměr na prodej pozemku č. 149 zahrada o výměře 532 m2.
p.  Fischer  navrhuje  stáhnout  tento  bod  z  jednání  z  důvodu  projednání  věcných  břemen  se 
Spořitelnou.

USNESENÍ č. 65/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102,  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a v souladu se schválenými Pravidly privatizace bytového fondu v majetku 
města
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města 
s c h v á l i t
A)
prodej domu čp. 24 se stavební parcelou č. 98 o výměře 519 m2 v k.ú. Český Brod v souladu s 
ustanovením § 22 zákona č. 72/1994 Sb., učinění nabídky převodu bytu těmto oprávněným 
osobám:
byt č. 24/1 - paní Jiřině Markové za cenu 166.864,50Kč
(byt č. 24/2 - již prodán panu M. Galbavému),
byt č. 24/3 - prodej formou aukce za min. cenu 200.000,-Kč
byt č. 24/4 - paní Mgr. Vlastě Šimonové  za cenu 160.506,50Kč
byt č. 24/5 - prodej formou aukce za min. cenu 300.000,-Kč                                    
B)
věcná břemena spočívající v průchodu a průjezdu přes pozemek č. 98 - zastavěná plocha a 
nádvoří, průjezdem domu čp. 24 v Českém Brodě:
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1) k pozemku č. 149 - zahrada ve prospěch každého majitele pozemku č. 149,
2) k pozemku č. 1523 - zastavěná plocha ve prospěch každého majitele garáže,
3) k pozemku č. 100 - zastavěná plocha a nádvoří ve prospěch každého majitele domu čp. 22,
C)
závazek spočívající v právu průchodu a průjezdu přes pozemek č. 98 - zastavěná plocha a 
nádvoří, průjezdem domu čp. 24 v Českém Brodě k pozemkům č. 1522/1, č. 1522/2, č. 1522/3, č. 
1522/4, č. 1522/5 ve prospěch každého z majitelů 5 garáží.
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