
 Zápis

z 3. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.2. 2004 v kanceláři tajemníka MěU. 

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

Program jednání: 
1) Návrh na schválení slevy nájemného v bytě č. 205 na adrese náměstí Arnošta z Pardubic 1384, Český 
Brod -předkládá p. Fischer 
2) Návrh na schválení změny nájemní smlouvy v bytě č. 4 na adrese Palackého 1256,Český . Brod 
-předkládá p. Fischer 
3) Návrh na schválení pronájmu části pozemku v kat. ú. Český Brod -předkládá Ing. Čokrtová 
4) Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanců -předkládá p. Brom 
5) Návrh na schválení uzavření smlouvy o zajištění služeb odtahu motorových vozidel- předkládá Bc. 
Nekolný 

Informace: 
Zahájení
Diskuse 
Závěr 
Zahájení (1605 hod.) - p. Fischer zahájil 3. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM. 

Jmenování ověřovatele zápisu -ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová 

Kontrola zápisu z 2. schůze RM -Bc. Nekolný - bez připomínek 
Fischer -seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat 

Schválení celého programu s ch v á 1 e n o  5 , 0,  0 

Přišel Mgr. Janík a p. Fořt v 1615hod. 

Návrh na schválení slevy nájemného v bytě č. 205 na adrese náměstí Arnošta z Pardubic 
1384, Český Brod -předkládá p. Fischer 
Dne 26.1.04 obdrželo Město Český Brod žádost panfMašatové o slevu na nájemném v bytě č. 
205 na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 1384, kterou zdůvodňuje zvýšenou prašností a 
hlukem, které vznikají při stavebních úpravách domu čp. 25.Žádost pí. Mašatové nesplňuje ani 
jednu se tří podmínek pro přiznání slevy nájemného dle § 698 občanského zákoníku, kde je sleva 
vázána na opravy v bytě nebo v domě, kde bydlí nájemce, nikoliv naúpravy vedlejších budov 
(místo stavby je odděleno průjezdem a dvorem).



USNESENÍ č. 14/2004 
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2), písm. rn) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
z a m í t á 
žádost paní Zory Mašatové čj. 1183/04 ze dne 26.1.2004 o slevu nájemného v b\ytě č. 205 na adrese 
Český Brod, Amošta z Pardubic 1384 

s c h v á 1 e n o 7 , 0, 0 

Návrh na schválení změny nájemní smlouvy v bytě č. 4 na adrese Palackého 1256,Český Brod 
-předkládá p. Fischer 
S nájemníkem panem Vítem Olexou uzavřelo Město Český Brod s platností od 1.5.2002 nájemní smlouvu 
na dobu určitou na byt č. 4 na adrese Český Brod, Palackého 1256 dva roky, tj. od 1.5.2002 do 30.4.2004. 
Dne 28.1. předložil pan Olexa žádost o prodloužení nájemní smlouvy na výše uvedené adrese. 

USNESENÍ č. 15/2004
Rada města Český Brod 

po projednání podle § 102 odst. 2), písm. rn) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
z a m í t á 
prodloužení nájemního vztahu a trvá na ukončení nájemní smlouvy č. 54/2002/FO a uvolnění bytu ke dni 
30.4.2004. s c h v á 1 e n o 7 , 0, 0 

Návrh na schválení pronájmu části pozemku č. 272/2 v kat. 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 č. 275/2 v k.ú. Český Brod. Rada 
města dne 3.12. 2003 svým usnesením č. 144/2003 vyhlásila záměr na pronájem zmíněné části pozemku, 
vyjma cípu vyznačeného za domem čp. 1236. Dodatkem k žádosti doručeným osobně paní Heinzovou, 
bytem Štolmířská čp. 1264 byl, upřesněn způsob pronájmu a to třem samostrávám domů čp. 1262 (p. 
Josef Pivoňka, Štolmířská 1262) čp. 1263 (pí. Zdena Lundáková, Štolmířská 1263) a čp. 1264 (p. 
Miroslav Forman, Štolmířská 1264). 
MUDr. Blažek -je dost velká poptávka po garážích, bylo by dobré vytipovat pozemky na stavbu těchto 
garáží. 
Bc. Nekolný -vytipujeme tyto pozemky, kde by se daly stavět garáže 

USNESENÍ č. 16/2004
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 části pozemku č. 275/2 o výměře cca 1570 rn2 v kat. území Český B rod na dobu neurčitou s 
možností výpovědi dle platných právních předpisů ideální třetinou 1. samosprávě domu čp. 1262, 
zastoupené panem Josefem Pivoňkou, ideální třetinou 2. samosprávě domu čp. 1263, zastoupené paní 
Zdenou Ludákovou a ideální třetinou 3. samosprávě domu čp. 1264, zastoupené panem Miroslavem 
Formanem, za cenu 5,-Kč za 1 rn2 ročně. 

s c h v á 1 e n o 6, 1, 0 



Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanců -předkládá p. Brom
Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemriým souhlasem územního 
samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. V případě, že zaměstnanec má v úmyslu vykonávat jinou 
výdělečnou činnost je jeho základní povinností předem požádat o písemný předchozí souhlas. Nevyžádání 
souhlasu je tedy porušením základních povinností pracovníka.
O souhlas s výkonemjiné výdělečné činnosti požádala Martina Synková DiS. a Petr Dobiaš. V obou 
případech se jedná o nárazovou práci a to vždy o víkendech nebo o svátcích 

USNESENÍ č. 17 /2004
Rada města Český Brod 

po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle 
§ 16 odst. 4) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů
s o u h l a s í 
s výkonemjiné výdělečné činnosti těchto zaměstnanců: Martiny Synkové DiS. a Petra Dobiaše. Souhlas se 
vydává na dobu neurčitou s tím, že práce budou vykonáványformou vedlejšího pracovního poměru o 
víkendech nebo o svátcích a roční hrubá mzda nedosáhne 24.000,- Kč 

s c h v á 1 e n o 7 , 0, 0 

Návrh na schválení uzavření smlouvy o zajištění služeb odtahu motorových vozidel - předkládá Bc. 
Nekolný 
Pan Jan Svoboda z MP informoval RM o třech nabídkách na odtah motorových vozidel, které došly na 
městský úřad. 
1) Firma Miloš Cubr Kostelec nad Černými lesy, Pražská 653 
2) Firma Tygr centrum s.r.o. Tuklaty 186 
3)   Firma Auto Moto Net s.r.o. Ruská 1381, Český Brod 
Nabídy na cenu odtahů jsou nedílnou součástí originálu zápisu. 
Firma Auto Moto Net s.r.o odstoupila - nechce zajišťovat odtahovou službu motorových vozidel. Firma 
Tygr centrum s.r.o. Tuklaty 186 předložila nejlepší nabídku ( má tři odtahová vozidla, parkoviště má 
hlídané jak fyzicky tak elektronicky). 

USNESENÍ č. 18/2004
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 
uzavření smlouvy o zajištění služeb odtahu motorových vozidel firmy Tygr centrum s.r.o. Tuklaty čp. 186. 

   s c h v á 1 e n o 7 , 0, 0 

Informace: Rada města bere na vědomí pořízení majáku na vozidlo KOL 31-66.
Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1715 hodin

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová
                      Jaromír Fischer
                      starosta města
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