
Zápis 
z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.3. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na neschválení slevy nájemného v bytě č. 201, Arnošta z Pardubic 1384, Český Brod – 

předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – předkládá Ing. 

Čokrtová
3) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na užívání lékařského vybavení a přístrojů – 

předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení  uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 

332, Krále jiřího, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v čp. 70 – předkládá 

Bc. Nekolný 
6) Návrh na schválení pronájmu společenského sálu Lidového domu v Českém Brodě –   

předkládá p. Fischer 

Informace: 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) – p. Fischer zahájil 5. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek             
Kontrola zápisu ze 4. schůze RM – p. Jeník – 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  4, 0, 0

Přišel pan Fořt v 1610 hodin

Návrh na neschválení slevy nájemného v bytě č. 201, Arnošta z Pardubic 1384, Český Brod 
– předkládá p. Fischer
Na MěÚ přišla žádost od pana Tomáše Kříže, bytem Arnošta z Pardubic 1384, Český Brod o 
slevu nájemného. Pan Kříž v žádosti vypsal estetické vady, z důvodů kterých žádá o slevu 
nájemného.



Ing. Čokrtová informovala RM, že tyto závady nejsou takového rázu, aby znemožňovaly užívání 
bytu. Město zajistilo u firmy, která prováděla vystavbu bytů instalaci zařízení na snížení vlhkosti 
v bytě.
JUDR. Marková, právnička města – znění zákona , kde je právo na poskytnutí slevy z nájmu 
v bytě je v případě, pokud pronajímatel přes upozornění nájemce neodstraní v bytě nebo v domě 
závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání.

USNESENÍ č. 26/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
z a m í t á
žádost pana Tomáše Kříže čj. 2332/04 ze dne 16.2. 2004 o slevu na nájemném v bytě č. 201 na 
adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 1384. s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – předkládá Ing. 
Čokrtová
Nebytové prostory se nacházejí v zadní části budovy čp. 171, Želivského v Českém Brodě. Tyto 
prostory užívala p. I. Jirkalová, bytem Zborovská 1285, Český Brod a Jiřina Němcová
bytem Na Cihelně 1332, Český Brod za účelem provozování zakázkového krejčovství. Z důvodu 
ukončení podnikatelské činnosti požádaly o ukončení nájemní smlouvy ke dni 29.2.2004.

USNESENÍ č. 27/2004
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 nebytových  prostor  v čp.  171,  Želivského,  Český  Brod  v zadní  části  budovy  o 
celkové výměře 36m2, sestávající se z 1 místnosti + WC se vstupním zadním vchodem budovy.  

 s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na užívání lékařského vybavení a přístrojů – 
předkládá Ing. Čokrtová
Přístroje a lékařské vybavení měla pronajaté Záchranná služba Kolín. Tyto přístroje a zařízení 
byly umístěny v sanitním vozidle Mercedes Sprinter MB. Po navrácení tohoto vozidla městu, 
rozhodla RM svým usnesením č. 27/2003 o převedení přístrojů a lékařského vybavení k užívání 
příspěvkové organizaci NsP Český Brod. 

USNESENÍ č. 28/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  39  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  užívání  lékařského  vybavení  a  přístrojů,  které  bude  užívat  Nemocnice 
s poliklinikou, Žižkova 282, Český Brod za 1.000,-Kč ročně. Návrh nájemní smlouvy je součástí 
originálu usnesení.

          s c h v á l e n o   5, 0, 0
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Návrh na schválení  uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 
332, Krále jiřího, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová 
Výše uvedené nebytové prostory se nacházejí v přízemí zadní části budovy čp. 332, Krále Jiřího 
(budova kina) v Českém Brodě. Tyto místnosti užívala ke své činnosti MěP. Po zrušení MěP tyto  
prostory zůstaly volné. O pronájem těchto prostor projevili zájem pouze 2 zájemci.
1. Agentura Profi CZ, spool. s.r.o. Vávrova 814, Kolín IV – nabízí 660,-Kč/m2/rok, prostory 

bude využívat jako zázemí pro vykonávání činnosti PCO Český Brod. Agentura Profi CZ se 
zavazuje,  že  bezplatně  odpracuje  10 hodin měsíčně  ve prospěch města.  Veškeré stavební 
úpravy bude provádět s předchozím souhlasem majitele na své náklady.

2. Renáta Dolejšová, Poříčany 84 – nabízí 500,-Kč až 700,-Kč/m2/rok, prostory bude využívat 
pro  vytvoření  relaxačního  centra,  spojeného  s poskytováním  dalších  služeb  spojených 
s relaxací. 

Ing. Čokrtová informovala RM, že pí. Dolejšová by měla zájem o pronájem nebytových prostor 
v ulici Želivského čp. 171, které se uvolnily.

USNESENÍ č. 29/2004
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 pronájem nebytových prostor nacházejících se v zadní části domu čp. 332, 
Krále Jiřího, Český Brod o celkové výměře 45 m2 na dobu neurčitou za 660,-Kč/m2/rok. Návrh 
nájemní smlouvy je součástí originálu zápisu.

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v čp. 70 – předkládá 
Bc. Nekolný 
Tato smlouva se uzavírá z důvodu zřízení sídla a zápisu do obchodního rejstříku.
Jedná se o krátkodobou smlouvu. Po kolaudaci bytového domu v Kounické ulici se sídlo 
bytového družstva přestěhuje na tuto adresu.  

USNESENÍ č. 30/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39, odst. 3) a § 102 odst. 2), písm. m) ,písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
u z a v í r á 
smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově čp. 70, Husovo náměstí v Českém Brodě 
s Bytovým družstvem Kounická, která je nedílnou součástí originálu zápisu.

s c h v á l e n o  5, 0, 0 

Odešel Bc. Nekolný v 1645 hodin 

Návrh na schválení pronájmu společenského sálu Lidového domu v Českém Brodě – 
předkládá p. Fischer 
MěÚ obdržel žádost od firmy Ameba Production spol. s r.o. o pronájem velkého sálu Lidového 
domu na   neděli 7.3.2004 z důvodu natáčení videoklipu kapely Vypsaná fixa za částku 500,-Kč a 
zaplacení provozních nákladů. 
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USNESENÍ č. 31/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
p r o n a j í m á
velký  sál  Lidového  domu  společnosti  Ameba  Production  spol.  s  r.o.  za  účelem   natáčení 
videoklipu  skupiny  Vypsaná  fixa  dne   7.3.2004  za  částku  500,-Kč  +  zaplacení  provozních 
nákladů.

s c h v á l e n o  4, 0, 0
Informace: 
Pan Fischer informoval o žádosti  MUDr. Chaloupky,  který nabízí  městu projednání možnosti 
odprodeje nově vzniklého pozemku č.  901/5 do vlastnictví  města,  pokud možno za cenu,  za 
kterou pozemek koupil do svého vlastnictví. Jedná se o situaci, kdy nově vzniklý pozemek č. 
901/5 zasahuje do cesty č. 901/3 dle KN (není způsobilá pro provoz vozidel).  Šetřením bylo 
zjištěno, že původní vlastník pan Král, dostal zpět dle restituce část PK pozemku č. 245 o výměře 
3974 m2. Tuto výměru však geometrický plán mění na 4049 m2. Rozdíl činí 75 m2 ve prospěch 
pana Chaloupky. Je několik možností řešení, přičemž některá jsou pro město nevýhodná a OSM 
navrhuje  jejich  uskutečnění  nepřijmout  z důvodu  možných  komplikací  při  řešení  budoucích 
podobných případů.  

Různé

Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.3. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 26/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
z a m í t á
žádost pana Tomáše Kříže čj. 2332/04 ze dne 16.2. 2004 o slevu na nájemném v bytě č. 201 na 
adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 1384. 

USNESENÍ č. 27/2004
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 nebytových  prostor  v čp.  171,  Želivského,  Český  Brod  v zadní  části  budovy  o 
celkové výměře 36m2, sestávající se z 1 místnosti + WC se vstupním zadním vchodem budovy.  

USNESENÍ č. 28/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  39  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  užívání  lékařského  vybavení  a  přístrojů,  které  bude  užívat  Nemocnice 
s poliklinikou, Žižkova 282, Český Brod za 1.000,-Kč ročně. Návrh nájemní smlouvy je součástí 
originálu usnesení.

USNESENÍ č. 29/2004
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 pronájem nebytových prostor nacházejících se v zadní části domu čp. 332, 
Krále Jiřího, Český Brod o celkové výměře 45 m2 na dobu neurčitou za 660,-Kč/m2/rok. Návrh 
nájemní smlouvy je součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 30/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39, odst. 3) a § 102 odst. 2), písm. m) ,písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
u z a v í r á 
smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově čp. 70, Husovo náměstí v Českém Brodě 
s Bytovým družstvem Kounická, která je nedílnou součástí originálu zápisu.
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USNESENÍ č. 31/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
p r o n a j í m á
velký  sál  Lidového  domu  společnosti  Ameba  Production  spol.  s  r.o.  za  účelem   natáčení 
videoklipu  skupiny  Vypsaná  fixa  dne   7.3.2004  za  částku  500,-Kč  +  zaplacení  provozních 
nákladů.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 

6


	USNESENÍ č. 28/2004
	USNESENÍ č. 28/2004

