
Zápis
z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 28.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Jeník  
p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr. Marková - právnička města 
Omluveni:  MUDr. Blažek 
Nepřítomni: 
Zapsala: Hollasová 
Program jednání:
Zahájení
1) Návrh na schválení výběru zhotovitele zakázky "Rekonstrukce bytového domu na nám. 

Arnošta z Pardubic čp. 25 v Českém Brodě" - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení odměny ředitele příspěvkové organizace - předkládá p. Brom
3) Návrh na schválení nájemní smlouvy na užívání bytu č.1, Tyršova 67, Český Brod - 

předkládá p. Fischer

Informace Žádost o prominutí poplatku z ubytovací kapacity
                 Žádost o odkoupení části pozemku  v k.ú. Český Brod  

Informace: 

Diskuse
Závěr

Zahájení (1600 hod.) – p. Fischer zahájil 20. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová       
Kontrola zápisu z 19. 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 zhotovitele zakázky "Rekonstrukce bytového domu na nám. 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě" - předkládá p. Fischer
Dne 12.  a  13.8.  2003 proběhlo  v souladu se zákonem vyhodnocení  nabídek,  které  došly do 
stanoveného termínu na výzvu více zájemcům. Všechny hodnocené nabídky jsou zpracovány dle 
zákonných požadavků a hodnocení nabídek bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek 
v  souladu  s  kritérii  uvedenými  ve  výzvě.  Komise  po  pečlivém uvážení  a  zhodnocení  všech 
aspektů výběru doporučuje RM zadat zakázku firmě Realitní BB a VV spol. s r.o., Žitenická 10, 
Čáslav. 
Tento návrh byl řešen na 19.RM 14.8.2003 a Bc. Nekolný tento návrh stáhnul z jednání z důvodu 
projednání na dnešní RM.
p. Fořt - tento bod by se měl projednat na semináři ZM 
p. Fořt odešel v 1645 hod.



p. Nekolný - rozhodnout se musí do 11.9.2003 a varianty jsou tyto:
1) projednat změnu výběrového řízení - pokusit se snížit cenu
2) zrušit výběrové řízení a vyhlásit nové - na nižší peníze se nedostaneme
3) prodej domu s pozemkem -  přístup by musel být řešen věcným břemenem
4) prodej domu - není ideální řešení, prodej by nebyl rentabilní
5) demolice domu - škoda tohoto domu není to zřícenina a dům nemůže zůstat v tomto stavu 

(špatný přístup města k majetku)  
p. Jeník - nesouhlasím s rekonstrukcí domu čp. 25 na nám. Arnošta z Pardubic - tento dům by se 
měl prodat
MUDr. Forstová - raději zbourat tuto nemovitost a na tomto místě postavit nový dům
JUDr. Marková - demolice domu je moc drahá 
Ing. Dvořáčková - rekonstrukcí domu a pronájmem by se finance měly vracet zpět,  ale je to 
dlouhodobá záležitost 
Ing. Čokrtová - když se bude tato nemovitost prodávat musí být vyjádření Ministerstva pro místní 
rozvoj, protože vedle byly postaveny byty s dotací a vstup k těmto bytům je průchodem z této 
nemovitosti.
Bc. Nekolný - dal protinávrh na stažení tohoto návrhu z jednání RM -  je nutné svolat koalici 
na příští týden a svolat RM na 10.9.2003, která se bude konat po semináři ZM.
                                s ch v á l e n o  4, 0, 1 
Přišel p. Fořt
Návrh na schválení odměny ředitele příspěvkové organizace - předkládá p. Brom
Bc. Nekolný - dává protinávrh tento bod stáhnout a částku navýšit
Mgr. Janík - dává protinávrh částku navýšit na 15.000,-Kč a vyplatit v termínu jak je uvedeno v 
důvodové zprávě.

USNESENÍ č. 94/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s ch v a l u j e
finanční odměnu řediteli příspěvkové organizace NsP Český Brod tak, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě.

s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení nájemní smlouvy na užívání bytu č.1, Tyršova 67, Český Brod - 
předkládá p. Fischer
Jedná se o uzavření nájemní smlouvy s paní Kristinou Stojkovou a panem Josefem Stojkou na 
užívání bytu č. 1 Tyršova ulice čp. 67 v Českém Brodě.
Bc. Nekolný smlouva je podepsaná 6.8.2003 měla by být podepsaná až po RM 28.8.2003
p. Fischer - 6.8. 2003 smlouvu podepsali pí. Stojková a p. Stojka, smlouvu podepíši po skončení 
RM,  smlouva bude mít platnost od 1.9.2003.
Bc.  Nekolný -  do smlouvy vložit  "s  podmínkou  ukončení  nájemní  smlouvy v  bytě  na  nám. 
Arnošta z Pardubic čp. 25, Český Brod".

USNESENÍ č. 95/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
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s ch v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s paní Kristinou Stojkovou a panem Josefem Stojkou na užívání bytu 
č. 1 na adrese Český Brod, Tyršova 67 od 1.9.2003 na dobu neurčitou s podmínkou ukončení 
nájemní smlouvy  v bytě na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 25, Český Brod.

 s ch v á l e n o  6, 0, 0
Informace:
Pan Fischer  informoval  RM o žádosti  pan Ing.  Ivo Bilíka o prominutí  poplatků z  ubytovací 
kapacity. Tato žádost bude projednána na semináři zastupitelstva, které se koná 10.9.2003.
Další  informace se týkala  žádosti  manželů Marcela a Radky Kolářových,  bytem Rokycanova 
1290,  Český Brod o  odkoupení  části  pozemku č.  1225 o výměře  15 m2.  Tento  pozemek  se 
nachází v ulici  K Dolánkám u domu čp. 1127 a zasahuje do pozemku č. 238/36, který je ve 
vlastnictví manželů Kolářových. Na uvedené části pozemku je umístěna plechová garáž, která je 
ve vlastnictví  pana Ladislava Kruckého bytem Jungmannova 1164, Český Brod. Pan Krucký 
užívá pozemek pod garáží až dosud neoprávněně.
RM se přiklání k návrhu, aby se předmětná část pozemku prodala manželům Kolářovým s cizí 
stavbou na pozemku.      

Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1815 hod.

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová  

                                                                                                                                  Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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Usnesení
  z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 28.8. 2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 94/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s ch v a l u j e
finanční odměnu řediteli příspěvkové organizace NsP Český Brod tak, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě.

USNESENÍ č. 95/2003
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
uzavření nájemní smlouvy s paní Kristinou Stojkovou a panem Josefem Stojkou na užívání bytu 
č. 1 na adrese Český Brod, Tyršova 67 od 1.9.2003 na dobu neurčitou s podmínkou ukončení 
nájemní smlouvy  v bytě na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 25, Český Brod.

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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