
Zápis
z 28. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.12. 2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová   
JUDr. Marková - právnička města, p. Brom - tajemník města 
Omluveni: MUDr. Blažek, p. Fořt, p. Jeník, Ing. Kokeš 
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 

Program jednání:
1) Návrh na schválení vyhlášení (zamítnutí) záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Český 

Brod - předkládá Ing. Čokrtová
2) Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 64 - vodní plocha v k.ú. Český Brod - 

předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení otvírání došlých nabídek a doporučení ZM schválení prodeje pozemku  v 

k.ú. Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na doporučení ZM zamítnutí prodeje pozemku v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 

Čokrtová
5) Návrh na  doporučení ZM schválení prodeje pozemků v k.ú. Liblice - předkládá Ing. 

Čokrtová
6) Návrh na schválení odpisu pohledávek města Český Brod - předkládá p. Fischer

Informace:
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) – p. Fischer zahájil 28. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová         
Kontrola zápisu z 27. schůze RM  - MUDr. Blažek - omluven
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o  4, 0, 0

Pan Fischer přivítal pana Ing. Ladislava Beránka ředitele Nemocnice s poliklinikou v Českém 
Brodě, který byl pozván na dnešní jednání RM.
Ing. Beránek - informoval RM o hospodaření NsP. K měsíci říjnu s dotací Města Český Brod a 
úspornými opatřeními  hospodaří nemocnice se ziskem 1.530.000,-Kč, po vyplacení 13 a 14 platů 
skončí hospodaření nemocnice za celý rok 2003 se schodkem 300 - 400.000,- Kč.
Pro příští rok se uvažuje o jiném provozovateli NsP . Bylo by třeba, aby nový provozovatel 
převzal nemocnici co nejdříve jinak dojde každý měsíc ke schodku cca 500.000,- Kč.  
Bc. Nekolný - obdrželi jsme žádost od MUDr. Veselky jednatele firmy ANESAN s.r.o. , 
o projednání návrhu smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy s ANASAN s.r.o.



Uzavření této smlouvy je pro ANASAN s.r.o. nezbytné, vzhledem k možnosti investovat do 
budovy čp. 282 v souvislosti s možným rozšířením oddělení CHRIP (rekonstrukce 
nepoužitelného operačního sálu)
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření NsP, kterou přednesl pan Ing. Beránek a žádost 
o uzavření smlouvy nájemní s firmou ANESAN.  

Návrh na schválení vyhlášení (zamítnutí) záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Český 
Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo žádost ze dne 13.11.2003 od Družstva vlastníků domu čp. 1263 a od 
vlastníků bytů a bydlících v domě čp. 1264 o pronájem části pozemku parc.č. 275/2 tak, jak je 
vyznačeno na přiloženém snímku z mapy. Jedná se o bytové domy v dolní části Štolmířské ulice. 
Místním šetřením bylo zjištěno, že na pozemku parc. č. 275/2 je dostatek prostoru pro případnou 
budoucí výstavbu dalšího bytového domu. Proto kdyby došlo k pronájmu části pozemku, neměla 
by tato část být oplocena. V případě vyhlášení záměru doporučujeme nepronajímat cíp pozemku 
vyznačený za domem čp. 1263. 
Dále OSM obdržel žádost od čtyř obyvatel domů čp. 1234 a 1233 o odprodej (případně 
pronájem) části předmětného pozemku (částečně se překrývá s výše uvedenou žádostí) pro 
výstavbu čtyř garáží. Tato žádost byla RM na jednání dne 25.9.2003 zamítnuta s tím, že se jedná 
o lokalitu určenou dle územního plánu k bydlení a výstavbu garáží je nutno pojmout komplexně.

USNESENÍ č. 144/2003
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 části pozemku č. 272/2o výměře cca 1570 m2 dle KN v katastrálním území Český 
Brod předem určenému zájemci na dobu neurčitou s možností výpovědi dle platných právních 
předpisů.

 s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 64 - vodní plocha v k.ú. Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo žádost od Českého rybářského svazu, místní organizace Český Brod, 
o pronájem rybníku Pivovarského v Českém Brodě. Pronájem navrhujeme  na dobu určitou s 
možností vypovězení k 1.1. každého roku. Nájemce se v nájemní smlouvě zaváže dodržovat na 
pronajatém pozemku pořádek tj. 3x ročně sekat porost kolem rybníka, čistit rybník, likvidovat 
případné černé skládky v jeho těsné blízkosti. 

USNESENÍ č. 145/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s c h v a l u j e  
pronájem pozemku č. 64 - vodní plocha dle KN o výměře 5.158 m2 v kat. území Český Brod, 
který je v majetku Města Český Brod.

   s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení otvírání došlých nabídek a doporučení ZM schválení prodeje pozemku 
v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
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MěÚ obdržel tři zalepené a označené obálky od tří žadatelů o odprodej pozemku č. 1058/21 v 
k.ú. Český Brod.
Lhůta  pro  podání  nabídek  byla  do  14.11.2003.  Všechny  tři  nabídky  přišly  24.11.2003. 
Domníváme se, že by bylo možno uvedené datum tolerovat.
Ing. Čokrtová vedoucí OSM otevřela tyto obálky:
1. č.j. 14730 František Jelen, Veltruská 607, 190 00 Praha 9 - nabízí cenu  170,-Kč/m2

2. č.j. 14731 Ing. Pavel Janák, Tismice 108, 282 01 Český Brod - nabízí cenu 1.677.310,-Kč, tj 
205,-Kč/m2.

3. č.j. 14743 Dušan Pangrác, Hrdlořezská 15/41, 190 00 Praha 9 - nabízí cenu 1.250 000,-Kč. 

RM doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku Ing. Pavlu Janákovi, Tismice 108 za 
cenu 205,-Kč/m2.  

USNESENÍ č. 146/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102,  odst.  1)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města 
s c h v á l i t
prodej části pozemku KN č. 1058/21 a části pozemku KN č. 1058/20 v kat. území a obci Český 
Brod  panu  Ing.  Pavlu  Janákovi  za  cenu  205,-Kč/m2 dle  situace,  která  je  nedílnou  součástí 
originálu tohoto usnesení.              

   s ch v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na doporučení ZM zamítnutí prodeje pozemku v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová
MěÚ obdržel od manželů Strnadových žádost o odkoupení části pozemku č. 996/3, který je v 
majetku města. Jedná se o část pozemku přiléhající k parcele žadatelů. 

USNESENÍ č. 147/2003
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 á š u j e   z á m ě r
na prodej části pozemku KN č. 996/3 v kat. území a obci Český Brod předem určenému zájemci.

 s ch v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na  doporučení ZM schválení prodeje pozemků v k.ú. Liblice - předkládá Ing. 
Čokrtová
Městský úřad v Českém Brodě obdržel pět žádostí o prodej majetku v k. ú. Liblice u Českého 
Brodu od následujících žadatelů a majitelů přilehlých domků:

1) pan Ing.ŠMÍD Josef (dům čp.188 a stpč.697) žádá o pozemky č.512/2, 512/22 a 512/23 a 
navrhuje další schůzku k této věci. Kupní cenu navrhuje 25,-Kč/1m2.

2) manž. ČERNÍK Josef a Jana (dům čp.189 a stpč.712) žádají o pozemky č.512/13 a 512/24 a 
navrhují  kupní  cenu  do  25,-Kč/1m2 a  žádají,  aby  při  prodeji  nebylo  zapomenuto  na  věcná 
břemena u jednotlivých vlastníků.
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3) Ing. BÍMOVÁ Vlasta (dům čp.190 a stpč.713) žádá o pozemky č.512/14 a 512/25 a navrhuje 
kupní cenu 25,-Kč/1m2 a připomíná nutnost zajištění věcného břemene na pozemku č.512/14 pro 
kanalizaci,  na pozemcích č.512/2 a 512/23 pro vedení vody a příjezdovou cestu po pozemku 
č.512/11 a  po části  pozemku č.512/1  k vodárně družstva  na pozemku č.  733.  Dále  pak vidí 
potřebu  zajistit  přístup  k  žebříkům družstva,  které  jsou  upevněny  na  obou  krajních  domech 
celého bloku.

4) pan BENEŠ Antonín (dům čp.191 a stpč.714) žádá o pozemky č.512/15 a 512/26 a navrhuje 
kupní  cenu  do  výše  25,-Kč/1m2 a  rovněž  připomíná  nutnost  zajištění  věcných  břemen  na 
pozemcích.

5) manž. ČIHÁK Jaromír a Danuše (dům čp. 192 a stpč.715) žádají  o pozemky č.512/16 a 
512/27 a navrhují kupní cenu u pozemku č.512/16 od 0,- do 5,-Kč/1m2 a u pozemku č.512/27 do 
výše 25,-Kč/1m2. Svoji žádost odůvodňují tím, že pozemek č.512/16 je součástí domu čp.192, 
slouží jako dvorek a jsou zde umístěna technologická zařízení, bez kterých dům (ale spíše mělo 
být uvedeno "domy") nelze provozovat. Jedná se o dva elektrické rozvaděče, biologický septik, 
sběrnou a čistící šachtu, kanalizaci dešťových vod, schody do zvýšeného přízemí a odvodňovací 
pás základů. Všechna tato technická zařízení musí být přístupná a manž. Čihákovi se domnívají, 
že měla být zahrnuta v "Darovací smlouvě" č.247/2002, kterou uzavřela ČR-OkÚ Kolín s manž. 
Čihákovými. Údajně se stala chyba zaviněním Geodetické kanceláře. Ve své žádosti však manž. 
Čihákovi citují znění čl. III. uvedené Darovací smlouvy, kde se uvádí, že k vlastnictví domu dále 
patří  spoluvlastnický podíl  o velikosti  1/5 na společném příslušenství  skupinových rodinných 
domků a jejich základním technickém vybavení. 

Každý z žadatelů ve své žádosti uvádí důvody, které ze svého hlediska vidí jako nejpodstatnější.

V jednotlivých 5-ti  Darovacích smlouvách jsou ustanovení,  že nabyvatelé  jsou spoluvlastníky 
podílu  o  velikosti  1/5  na  společném  příslušenství  skupinových  rodinných  domků  a  jejich 
základním technickém vybavení. 

Za účelem přístupu a příjezdu k vodnímu zdroji na pč.733 není v KN evidováno věcné břemeno.

Uvedené  pozemky ještě  před  rozdělením geom.  plánem č.  242-396/2002  ze  dne  10.06.2003 
město  získalo  do  vlastnictví  na  základě  §1  a  §2  zákona  č.  172/1991 Sb.  a  tudíž  je  nemůže 
prodávat Pozemkový fond, jak bylo původně předpokládáno. Pozemkový fond může disponovat 
pouze s pozemky č. 512/17, 512/18, 512/19, 512/12 a 512/21 a na základě tohoto zjištění byl 
objednán geometrický plán pro přesné vyčíslení pozemků.

Věcná  břemena  mohou  být  řešena  po  dokončení  kanalizace  a  zaměření,  předtím  je  možno 
smlouvou o budoucí smlouvě o věcném břemenu.
Kopie znaleckého posudku je nedílnou součástí originálu zápisu.
Rada města navrhuje odprodej pozemků za cenu 60,-Kč/m2

USNESENÍ č. 148/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města
s c h v á l i t
prodej pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu:
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1. - č. 512/2 zahrada o výměře 285 m2, č. 512/22 zahrada o výměře 37 m2, č. 512/23 trvalý 
travní porost o výměře 195 m2 panu Ing. Josefu Šmídovi za cenu 60,-Kč/m2

2. -  č.  512/13  zahrada  o  výměře  114  m2,  č.  512/24  trvalý  travní  porost  o  výměře  149  m2 

manželům Josefu a Janě Černíkovým za cenu 60,-Kč/m2. 
3. - č. 512/14 zahrada o výměře 104 m2 , č. 512/25 trvalý travní porost o výměře 142 m paní 

Ing. Vlastě Bímové za cenu 60,-Kč/m2.
4. - č. 512/15 zahrada o výměře 94 m2, č. 512/26 trvalý travní porost o výměře 145 m2 panu 

Antonínu Benešovi za cenu 60,-Kč/m2.
5. -  č.  512/16  zahrada  o  výměře  122  m2,  č.  512/27  trvalý  travní  porost  o  výměře  187  m2 

manželům Ing. Jaromíru a Danuši Čihákovým za cenu 60,-Kč/m2.
   s ch v á l e n o  4, 0, 0

 
Návrh na schválení odpisu pohledávek města Český Brod - předkládá p. Fischer
Předmětem odpisu je neuhrazená částka fondu oprav v domě čp. 440, dlužná částka bytového 
nájmu nájemníka Rafaela  v čp.  25 a školkovné v MŠ Kollárova Český Brod dětí  Láskové a 
Žemby. Seznam odpisu  pohledávek je nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 149/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
s c h v a l u j e
odpis pohledávek v celkové částce 23.197 Kč dle seznamu, který je nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení.

  s c h v á l e n o  4, 0, 0

Informace:
Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová  

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 28. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.12. 2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 144/2003
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 části pozemku č. 272/2o výměře cca 1570 m2 dle KN v katastrálním území Český 
Brod předem určenému zájemci na dobu neurčitou s možností výpovědi dle platných právních 
předpisů.

USNESENÍ č. 145/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s c h v a l u j e  
pronájem pozemku č. 64 - vodní plocha dle KN o výměře 5.158 m2 v kat. území Český Brod, 
který je v majetku Města Český Brod.

USNESENÍ č. 146/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102,  odst.  1)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města 
s c h v á l i t
prodej části pozemku KN č. 1058/21 a části pozemku KN č. 1058/20 v kat. území a obci Český 
Brod panu Ing. Pavlu Janákovi za cenu 205,-Kč za m2 dle situace, která je nedílnou součástí 
originálu tohoto usnesení.              

USNESENÍ č. 147/2003
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 á š u j e   z á m ě r
na prodej části pozemku KN č. 996/3 v kat. území a obci Český Brod předem určenému zájemci.

USNESENÍ č. 148/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města
s c h v á l i t
prodej pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu:
6. - č. 512/2 zahrada o výměře 285 m2, č. 512/22 zahrada o výměře 37 m2, č. 512/23 trvalý 

travní porost o výměře 195 m2 panu Ing. Josefu Šmídovi za cenu 60,-Kč/m2
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7. -  č.  512/13  zahrada  o  výměře  114  m2,  č.  512/24  trvalý  travní  porost  o  výměře  149  m2 

manželům Josefu a Janě Černíkovým za cenu 60,-Kč/m2. 
8. - č. 512/14 zahrada o výměře 104 m2 , č. 512/25 trvalý travní porost o výměře 142 m paní 

Ing. Vlastě Bímové za cenu 60,-Kč/m2.
9. - č. 512/15 zahrada o výměře 94 m2, č. 512/26 trvalý travní porost o výměře 145 m2 panu 

Antonínu Benešovi za cenu 60,-Kč/m2.
10. -  č.  512/16  zahrada  o  výměře  122  m2,  č.  512/27  trvalý  travní  porost  o  výměře  187  m2 

manželům Ing. Jaromíru a Danuši Čihákovým za cenu 60,-Kč/m2.

USNESENÍ č. 149/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
s c h v a l u j e
odpis pohledávek v celkové částce 23.197 Kč dle seznamu, který je nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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