
Zápis 
ze 7. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.4. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení čerpání prostředků z fondu reprodukce majetku příspěvkové 

organizaci ANNA – předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení umístění mobilního občerstvení – předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku stpč. 52/2 v kat. ú. Český 

Brod – předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na neschválení prodeje nebytových prostor v čp. 24 v Českém Brodě – předkládá 

Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení zamítnutí umístění stříšky na parkovacím místě u čp. 1382 ve 

Štolmířské ulici – předkládá Bc. Nekolný
6) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě 

čp. 171, Želivského, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
7) Návrh na schválení vyhlášení záměru odkupu pozemků pro ČZU Praha – předkládá Ing. 

Čokrtová
8) Návrh na schválení poskytnutí příspěvku na opravu kostela sv. Gotharda v Českém 

Brodě – předkládá Ing. Čokrtová

Informace: Výměna bytu v Palackého ulici čp. 1256
                     Rozvod kabelové televize 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 7. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík              
Kontrola zápisu z 6. 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, 

Návrh na schválení čerpání prostředků z  fondu reprodukce majetku příspěvkové 
organizaci ANNA  – předkládá p. Fischer



Penzion a domov podal žádost o souhlas s čerpáním z fondu reprodukce majetku za účelem 
nákupu konvektomatu v ceně cca 350.000,-Kč, osobního automobilu v ceně cca 250.000,-Kč a 
rehabilitačního magnetu v ceně cca 50 tis. Kč.
K 31.12.2003 byl dle výkazů organizace stav fondu reprodukce 3 236 tis. Kč, tzn., že po čerpání 
by zůstatek činil min. 2 500 tisíc Kč. Tyto prostředky z odpisů dlouhodobého majetku a dle 
zákona o rozpočtových pravidlech jsou určeny na další obnovu či pořízení tohoto majetku.  

USNESENÍ č. 38/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a §30 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění
s o u h l a s í
s čerpáním finančních prostředků příspěvkové organizaci Anna – penzion a domov čerpání 
prostředků z fondu reprodukce majetku v roce 2004 v celkovém objemu do 700 000,-Kč. Tyto 
prostředky budou použity na nákup dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v žádosti ze dne 
18.2.2004, která je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  

         s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení umístění mobilního občerstvení – předkládá p. Fischer
Mobilním občerstvením se rozumí 5-6 stolečků s židličkami a deštníky + 2 lavičky, toto zařízení 
bude  denně  uklizeno  a  prostranství  bude  vždy  uvedeno  do  původního  stavu.  Provoz  je 
předpokládán denně od 11 do 22 hodin, aby nebyl rušen noční klid. V prodeji budou osvěžující 
nápoje a zmrzlina při splnění všech hygienických požadavků.
Podmínky  záboru  na  mobilní  občerstvení   budou  stanoveny   povolením  záboru  veřejného 
prostranství dle vyhlášky o místních poplatcích č. 5/2003 – podle počtu stolků 4000,-Kč – 5000,-
Kč měsíčně splatných vždy k 1. dni v měsíci.  
JUDr. Marková právnička města –  zda řešit tuto žádost formou záboru veřejného prostranství 
nebo smlouvou o pronájmu a časově omezit
Bc. Nekolný – byl bych pro nájemní vztah z důvodu určení podmínek, které by byly dány ve 
smlouvě
JUDr.  Marková  –  při  uzavření  nájemní  smlouvy  jsou  dány  podmínky  za  jakým  účelem  se 
uzavírá, ale při záboru se účel neuvádí
Bc. Nekolný – v případě schvalování  záboru je nutné doplnit  částku,  zda se uzavírá na dobu 
určitou, kterého místa se týká a komu bude schválen    

USNESENÍ č. 39/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou 5/2003 o místních poplatcích odd. III, čl. 10-17
s o u h l a s í 
se záborem veřejného prostranství pro umístění mobilního občerstvení na vydlážděné ploše 
v parku u věže panu Janu Vodrážkovi na dobu určitou do 31.10.2004 za cenu 4.000,-Kč/měsíc. 
    s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku stpč. 52/2 v kat. ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
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Město Český Brod obdrželo žádost od pana Ladislava Nágla, bytem Český Brod, Husovo nám. 
66, ze dne 15.3.2004 o odprodej části pozemku č. 52/2 v kat. území Český brod o výměře 60 m2

kterou má v pronájmu již  od roku 1969.  Šetřením na místě  bylo  zjištěno,  že předmětná  část 
pozemku je od zbývající části, kterou obhospodařuje ZŠ Tyršova ul., oddělena cihlovou zdí a 
využívána částečně jako zahrádka, částečně je zastavěna drobnou stavbou. OSM navrhuje cenu 
200,-Kč za 1 m2 pozemku s tím,  že náklady na vyhotovení  geometrického plánu na oddělení 
pozemku bude hradit kupující.  

USNESENÍ č. 40/2004
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 prodej části pozemku stpč. 52/2 dle KN o výměře cca 60 m2 v kat. území Český Brod předem 
určenému zájemci.

            s c h v á l e n o   4, 0, 0

Návrh na neschválení prodeje nebytových prostor v čp. 24 v Českém Brodě – předkládá Ing. 
Čokrtová
Město Český Brod obdrželo žádost od pana Miroslava Galbavého o odkup některých společných 
nebytových prostor v domě čp. 24 nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod (část pavlače v 1 patře, 
celý půdní prostor a přístup k němu).  Uvedený požadavek pana Galbavého je v rozporu se 
schválenými pravidly privatizace zastupitelstvem města dne 5.11.2003, dle kterých náleží ke 
každému bytu příslušný podíl na společných částech domu včetně požadovaných nebytových 
prostor. 
JUDr. Marková právnička města – prodej společných prostor jednomu zájemci je výhodnější než 
do společného spolupodílového vlastnictví dle Pravidel privatizace 
Bc. Nekolný  dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání z důvodu dořešení situace

s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení zamítnutí umístění stříšky na parkovacím místě u čp. 1382 ve 
Štolmířské ulici – předkládá Bc. Nekolný
Město Český Brod obdrželo žádost od pí. Lenky Šebestové, Štolmířská 1382, Český  Brod žádost 
o povolení umístění dřevěné stříšky na posledním parkovacím místě u bytovek čp. 1382 ve 
Štolmířské ulici. Tato žádost byla projednána s projektantem panem Šmejkalem, který 
nedoporučuje řešit parkovací místa tímto způsobem z důvodů:

1. parkovací místa nejsou pronajata konkrétním osobám
2. není vyjasněno ukotvení proti větru
3. není vyjasněn odvod dešťové vody
4. řešit zastřešení jednotlivých stání není z hlediska estetického vhodné 

p. Fischer - tento návrh by se měl řešit se všemi nájemníky v čp. 1382 ve Štolmířská ulici, když 
budou mít zájem i jiní nájemníci mělo by se zastřešení parkovacích míst ucelit a zastřešit všechna 
parkovací místa    

USNESENÍ č. 41/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
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z a m í t á 
žádost o souhlas s umístěním stříšky na parkovacím místě u čp. 1382 ve Štolmířské ulici, Český 
Brod.

s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 
171, Želivského, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Tyto  nebytové  prostory  se nacházejí  v zadní  části  domu čp.  171,  Želivského,  Český Brod o 
celkové výměře 36 m2.
Na výše uvedené prostory byl vyhlášen záměr, přihlásili se dva zájemci o pronájem nebytových 
prostor a na jednání rady města byly otevřeny obálky s těmito nabídkami:
1)  č.j.  4738  paní  Renata  Dolejšová  bytem Poříčany 84,  která  v těchto  prostorech  má  zájem 
vytvořit relaxační centrum – reflexní terapie, reflexní masáže, reiki nabízí cenu za pronájem 650,-
Kč/m2/rok. 
2)  č.j.  4772  pan  Michal  Šubrt  bytem  Hájkova  15,  Praha  3,  který  v těchto  prostorech  chce 
provozovat výrobu kožené obuvi a kožených doplňků nabízí cenu za pronájem 750,-Kč/m2/rok.   

USNESENÍ č. 42/2004
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. 171, 
Želivského, Český Brod, sestávající se z 1 místnosti + WC o celkové výměře 36 m2  panu 
Michalu Šubrtovi, bytem Hájkova 15, Praha 3 na dobu neurčitou za cenu 750,-Kč/m2/rok. 
Návrh nájemní smlouvy je přílohou originálu zápisu.

s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru odkupu pozemků pro ČZU Praha – předkládá Ing. 
Čokrtová
Město Český Brod obdrželo žádost od České zemědělské univerzity v Praze žádost o odprodej 
pozemků v k.ú.  Kozojedy a  v k.ú.  Kostelec  nad Č.  lesy.  Jedná se o pozemek  č.  532/7  lesní 
pozemek o výměře 11957 m2 v k.ú. Kozojedy, pozemek č. 3078/2 ostatní plocha o výměře 6387 
m2 v k.ú. Kostelec nad Č. lesy, pozemek č. 3073 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 9300 m 2 a 
pozemek č. 3062/1 lesní pozemek o výměře 14006 m2 v k.ú. Kostelec nad Č. lesy. 
Bc. Nekolný – musíme se rozhodnout zda budeme na těchto pozemcích se skleníky a budovami 
provozovat nějakou činnost nebo toto prodáme. Navrhovaná cena je hodně nízká.  
p. Jeník – p. Novák z odboru životního prostředí by měl dát k odkupu těchto pozemků vyjádření, 
měl by se nechat i městem vypracovat znalecký posudek a proto dávám návrh na stažení tohoto 
bodu z jednání.
                              s c h v á l e n o   4, 0, 0

Návrh na schválení poskytnutí příspěvku na opravu kostela sv. Gotharda v Českém Brodě 
– předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo žádost od Římskokatolické farnosti Český Brod, Husovo nám. 78 o 
poskytnutí  příspěvku na pokračování  oprav kostela  sv.  Gotharda  v Českém Brodě.  Příspěvek 
umožní čerpání přislíbené dotace z Fondu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR za 
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splnění  podmínek  (město  min.  příspěvek  20%,  farnost  min.  10% z celkové  ceny,  přislíbená 
dotace 470.000,-Kč, náklady celkem 680.000,-Kč). V případě, že se takto podaří sdružit finanční 
prostředky,  bude  zahájena  přípravná  oprava  presbyteria  kostela  –  statické  zajištění,  oprava 
kamenných fasád, oprava vnitřních omítek vč. výmalby,  oprava vitráží. 70% nákladů hrazeno 
z dotace MKČR. 

USNESENÍ č. 43/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města uvolnit částku ve výši 140.000,-Kč na pokrytí 20% nákladů rozpočtu na akci 
„Pokračování oprav kostela sv. Gotharda v Českém Brodě“, což je podmínkou čerpání přislíbené 
dotace z Fondu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR.

s c h v á l e n o  4, 0, 0
Informace
Manželé Milan a Hana Breburdovi se svými dětmi na základě nájemní smlouvy užívají byt č. 35 
v čp. 1256 v Palackého ulici. Nájemní smlouva byly uzavřena proto, aby rodina Breburdova měla 
možnost bydlení do té doby, než si obstará byt vhodný pro čtyřčlennou rodinu.  
Dne 11.3.2004 přišla žádost od manželů Breburdových o povolení výměny bytu (Palackého 
1256, Český  Brod, č. bytu 35) s bytem v Kostelci nad Č. lesy (Ruská 1152), ve kterém bydlí paní 
Denisa Filipová. 
Navrhovaná směna bytů se jeví jako nepravděpodobná, neboť předložené potvrzení z Kostelce n. 
Č. lesy postrádá údaje o pronajímateli bytu. Na žádosti o výměnu bytu, která byla radě 
předložena dne 18.3.2004, byla jako místo bydliště pí. Filipová uvedena adresa Ruská 1152, 
Kostelec nad Č. lesy. Dle sdělení stavebního odboru MěÚ Kostelec n. Č. lesy dům čp. 1152 
v Ruské ulici neexistuje. 
Paní Hana Breburdová přišla osobně na MěÚ požádat o ukončení nájemní smlouvy, která jí byla 
ukončena k 31.4.2004. Tento byt bude volný a proto jsme nechali vypracovat sociálním odborem 
šetření na obsazení tohoto bytu.

Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 33/2002 provedení dílčí kabelizace telefonní, 
datové a sdělovací sítě realizované v rámci rekonstrukce náměstí a jejich propojení s funkční sítí 
kabelové televize na sídlišti.
V rámci  investic  byla  síť  TKR vybudována  na  nám.  Arnošta  z Pardubic,  ul.  Krále  Jiřího  a 
Podskalí. Tato síť není propojena a tudíž není funkční. Podskalí – sídliště (ulicí Roháčovou), kde 
v části  STE pokládá  kabely  by  bylo  vhodné  použít  alespoň  částečně  výkopy.  Nyní  jednáme 
s firmou  Comtes  o  provozování  této  sítě  nebo  o  jejím  odkupu.  Budeme  informovat  na 
zastupitelstvu města 7.4.2004.
 Různé

Jednání bylo ukončeno v 1730 hodin 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík  

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
ze 7. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.4. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 38/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a §30 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění
s o u h l a s í
s čerpáním finančních prostředků příspěvkové organizaci Anna – penzion a domov čerpání 
prostředků z fondu reprodukce majetku v roce 2004 v celkovém objemu do 700 000,-Kč. Tyto 
prostředky budou použity na nákup dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v žádosti ze dne 
18.2.2004, která je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  

USNESENÍ č. 39/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou 5/2003 o místních poplatcích odd. III, čl. 10-17
s o u h l a s í 
se záborem veřejného prostranství pro umístění mobilního občerstvení na vydlážděné ploše 
v parku u věže panu Janu Vodrážkovi na dobu určitou do 31.10.2004 za cenu 4.000,-Kč/měsíc. 

USNESENÍ č. 40/2004
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 prodej části pozemku stpč. 52/2 dle KN o výměře cca 60 m2 v kat. území Český Brod předem 
určenému zájemci.

USNESENÍ č. 41/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
z a m í t á 
žádost o souhlas s umístěním stříšky na parkovacím místě u čp. 1382 ve Štolmířské ulici, Český 
Brod.

USNESENÍ č. 42/2004
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. 171, 
Želivského, Český Brod, sestávající se z 1 místnosti + WC o celkové výměře 36 m2  panu 
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Michalu Šubrtovi, bytem Hájkova 15, Praha 3 na dobu neurčitou za cenu 750,-Kč/m2/rok. 
Návrh nájemní smlouvy je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 43/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města uvolnit částku ve výši 140.000,-Kč na pokrytí 20% nákladů rozpočtu na akci 
„Pokračování oprav kostela sv. Gotharda v Českém Brodě“, což je podmínkou čerpání přislíbené 
dotace z Fondu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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