
Zápis 
z 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.4. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na adrese Arnošta z Pardubic 

47 - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na adrese Palackého 1256  – 

předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 na adrese Palackého 1256 

Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na doporučení ZM neschválení prodeje pozemku č. 374/2 v k.ú. Liblice  – 

předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení pomístního názvosloví lokalit - předkládá Ing. Čokrtová
6) Návrh na zamítnutí prodeje společných nebytových prostor v čp. 24 v Českém Brodě – 

předkládá Ing. Čokrtová 
7) Návrh na schválení ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 171, Želivského, Český 

Brod – předkládá Ing. Čokrtová

Informace: Žádost Cyklo-turistického klubu ACFR 11 o používání znaku Města Český  
         Brod  

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 8. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek               
Kontrola zápisu ze 7. schůze RM – Mgr. Janík – 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  5, 0, 0 

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na adrese Arnošta z Pardubic 47 - 
předkládá p. Fischer
Byt č. 6 v nájemním domě na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 47 obýval do své smrti pan 
Josef Sechovec. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Slečna Martina Králová 
podala dne 12.3.2004 žádost o převedení bytu na své jméno. Na základě této žádosti provedl 



sociální odbor MěÚ Český Brod v čp. 47 šetření z něhož vyplynulo, že slečna Králová se starala 
o domácnost pana Sechovce. Vzhledem k tomu, že jsou splněny zákonné podmínky pro přechod 
nájmu bytu, doporučuje sociální odbor uzavření nájemní smlouvy se sl. Královou.

USNESENÍ č. 44/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 47 se slečnou 
Martinou Královou.

         s c h v á l e n o  5, 0, 0

Bc. Nekolný dal návrh, aby diskuse k bodům 2 a3 byla sloučena a také žadatelé na byt č. 4 a na 
byt č. 35 v Palackého ulici byli sloučeni do tohoto návrhu, protože byt č. 35 není ještě předán od 
manželů Breburdových. 
Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na adrese Palackého 1256  – 
předkládá Ing. Čokrtová
Jedná se o byt č. 4 v Palackého ulici 1256, Český Brod. Byli navrženi tyto žadatelé:

1. Denisa Filipová, bytem Palackého čp. 485, Český Brod, dle šetření sociální pracovnice 
bylo zjištěno, že paní Filipová bydlí spolu s dětmi v bytě bývalého manžela. Mezi manželi 
dochází k častým hádkám a vzájemným napadením a společné soužití v jednom bytě je 
neúnosné. Dle sdělení sociálního odboru by nájemné za byt bylo hrazeno přímo MěÚ ze 
sociálních dávek.

2. Marie Kubová, bytem 28.Října 1269, Český Brod, dle šetření sociální pracovnice bylo 
zjištěno,  že  byt,  ve  kterém  současně  žije  se  svými  2  syny  je  v osobním  vlastnictví 
bývalého druha pana Jiřího Bajera. Pan Bajer podal v roce 2003 žalobu Okresnímu soudu 
o vystěhování z bytu. 

3. Silvie Kuprová, bytem Tismice čp. 105, bydlí v rodinném domku spolu s dětmi, který je 
vlastnictví bývalého manžela. Manžel je agresivní, pod vlivem alkoholu fyzicky napadá 
matku s dětmi.

4. Martina Stříbrná, bytem Na Cihelně 1329, Český Brod jedná se o svobodnou matku, která 
má v péči 1 dítě. Matka bydlí v bytě svých rodičů. Otec žadatelky je po mozkové mrtvici. 
Vzhledem k jeho  zdravotnímu  stavu  by  bylo  vhodné,  kdyby  matka  s dítětem  bydlela 
samostatně.     

Přišel Mgr. Janík v 1620 hod.

Na byt č. 35 byli odborem správy majetku města a sociálním odborem navrženi tito žadatelé:
1. Josef Kocman, trvale bytem Štolmíř 108 je toho času umístěn spolu se svým bratrem 

Pavlem Kocmanem ve Výchovném ústavu pro mládež v Kutné Hoře. V ústavu je nyní 
již na dobrovolný pobyt do června r. 2004. Po ukončení pobytu v ústavu nemají 
chlapci žádnou možnost jiného bydlení, neboť matka jim zemřela a otec je ve výkonu 
trestu a o chlapce neprojevuje zájem nikdo z rodiny. V současné době se chlapci učí 
v oboru malíř – natěrač na SOU řemesel v Kutné Hoře a v červnu bude Josef skládat 
závěrečné zkoušky. V učilišti je hodnocen kladně. Rovněž ze strany ústavu nejsou 
žádné výhrady k chování Josefa. Při odchodu z ústavu dostane Josef jednorázovou 
výpomoc ve výši 10.000,-Kč na pořízení základního vybavení. Částku 50.000,-Kč má 
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Josef ze sirotčího důchodu po matce. Nájemné by mohl hradit z ušetřených peněz. Ve 
stejné situaci se octne i jeho bratr Pavel Kocman. Oba chlapci nemají žádné rodinné 
ani materiální zázemí.

2. Hana Tůmová, Kolárova 958, Český Brod je rozvedená a v současné době bydlí se 
svým synem v domě manžela a jeho matky. Ráda by se odstěhovala a bydlela se 
synem sama. Jednalo by se o dočasnou záležitost na krátkou dobu, než by si koupila 
vlastní byt.

3. Monika Kalců, Rokycanova 1237, Český Brod v současné době bydlí v bytě spolu s 2 
dětmi, který patří bývalému manželovi. Manžel výše jmenované jí neustále vyhrožuje 
a žádá, aby opustila tento byt. Dle šetření sociální pracovnice platí řádně nájemné.   

Bc. Nekolný – přikláním se k tomu, aby tento byt byl přidělen panu Josefu Kocmanovi, trvale 
bytem Štolmíř 108, který je t.č. umístěn ve Výchovném ústavu se svým bratrem v Kutné Hoře, 
protože by měli společně se svým bratrem dostat šanci začlenit se do normálního života.  

USNESENÍ č. 45/2004
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 byt č. 4, podlaží 2, kategorie 1, typ 1+1 v čp. 1256, Palackého ulice 
v Českém Brodě, celková plocha činí 41,46 m2 za smluvní nájemné ve výši 1800,-Kč na dobu 
určitou 2 let panu Josefu Kocmanovi, bytem Štolmíř 108. Návrh nájemní smlouvy je součástí 
originálu zápisu k usnesení. 
   s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 na adrese Palackého 1256 Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Bc. Nekolný – dal  návrh na stažení tohoto návrhu z jednání.  Tento byt  zatím nebyl  předán 
manželi Breburdovými a znovu by jsme měli zvážit, zda se jedná o sociálně potřebné žadatelé.

            s c h v á l e n o   6, 0, 0

Návrh na doporučení ZM  neschválení prodeje pozemku č. 374/2 v k.ú. Liblice – předkládá 
Ing. Čokrtová
MěÚ obdržel od p. Miroslava Doležala, bytem Liblice čp. 215 žádost o odprodej pozemku č. 
374/2 v k.ú. Liblice u Českého Brodu.
Uvedený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – ostatní komunikace ve 
vlastnictví  města.  Stejně tak sousední pozemek č.  302/1 je veden v katastru nemovitostí  jako 
ostatní plocha – zeleň v zástavbě ve vlastnictví města. Dle územního plánu jsou oba pozemky 
vedeny jako veřejná zeleň. 

USNESENÍ č. 46/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města zamítnout vyhlášení záměru na prodej pozemku č. 374/2 v k.ú. Liblice.
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s c h v á l e n o  6, 0, 0
Návrh na doporučení ZM schválení pomístního názvosloví lokalit - předkládá Ing. Čokrtová
MěÚ  v Českém Brodě  obdržel  od  Ministerstva  zemědělství  –  Pozemkového  úřadu  v Kolíně 
žádost o projednání navrhovaných změn pomístního názvosloví v zastupitelstvu města. Jedná se 
tvorbu nové digitální mapy.

USNESENÍ č. 47/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
d o p o r u č u  j e  
zastupitelstvu města schválit pomístní názvosloví lokalit v k.ú. Štolmíř dle návrhu Ministerstva 
zemědělství – Pozemkového úřadu v Kolíně.

s c h v á l e n o  6, 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. 
Bc. Nekolný – na minulém jednání rady města byl tento návrh stažen z jednání z důvodu dořešení 
situace. (Prodej společných prostor jednomu zájemci je výhodnější pro město než do společného 
spolupodílového vlastnictví dle Pravidel privatizace). Protože je podepsána smlouva s pí. Mgr. 
Šimonovou, tak tato situace nemůže být řešena jinak než zamítnutím žádosti p. Galbavého.
Tento návrh by měla RM doporučit k zamítnutí zastupitelstvu města, protože je vyhrazeno ZM 
rozhodnout o prodejích nemovitého majetku.   

USNESENÍ č. 48/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a v souladu se schválenými Pravidly privatizace bytového fondu v majetku města a ve 
smyslu usnesení zastupitelstva města ze dne 5.11.2003
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města  zamítnout žádost pana Miroslava Galbavého o prodej některých společných 
nebytových prostor (část pavlače v 1. patře cca 7,59 m2), celý půdní prostor (cca 198,72 m2) a 
přístup k němu (cca 8,9 m2).

s c h v á  l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 171, Želivského ulice, Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Výše uvedené nebytové prostory měl pronajaté Ing. Jaroslav Petrásek, bytem Zborovská 1025, 
Český  Brod,  který  užíval  tyto  prostory  pro  prodejnu  drogerie.  Dne  29.3.2004  podal  MěÚ 
výpověď z této části pronajatých prostor v objektu čp. 171, Želivského. Tato výpověď se týká 
pouze této prodejní části objektu a sociálním zařízením s chodbou. Nadále bude používat jen jenu 
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místnost v přední části objektu, která bude sloužit jako kancelář o výměře 11,50 m2 a skladové 
prostory umístěné v prostoru schodiště o výměře 8,25 m2.  

USNESENÍ č. 49/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  1),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů 
s o u h l a s í
s ukončením části nájmu nebytových prostor o celkové výměře 42,30 m2  v čp. 171, Želivského 
Český Brod ke dni 15.5.2004 Ing. Jaroslavu Petráskovi, bytem Zborovská 1025, Český Brod  
a zároveň
v y h l a š u j e 
záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 171, Želivského, Český Brod o celkové výměře 
42,30 m2, sestávající se ze dvou místností se vstupním vchodem v přední části budovy.  

s c h v á l e n o  6, 0, 0

Informace
Pan Fischer  informoval  o žádosti  pana Jaromíra Olexi  z Cyklo-turistického klubu ACFR 11, 
který žádá o používání znaku Města Český Brod ke klubovým účelům a i k propagaci našeho 
města při pořádání klubových akcí.  
RM bere tuto žádost o používání znaku města ke klubovým účelům na vědomí.
Bc. Nekolný – na příští RM bude vypracován návrh na používání znaku města pro sportovní a 
kulturní organizace.
Bc. Nekolný dal radě města na zvážení vyhlásit  záměr na prodej zahrady na náměstí  Arnošta 
z Pardubic čp. 24 k využití bytové zástavby.

Různé

Jednání bylo ukončeno v 1655 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek  

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.4. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 44/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 47 se slečnou 
Martinou Královou.

USNESENÍ č. 45/2004
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 byt č. 4, podlaží 2, kategorie 1, typ 1+1 v čp. 1256, Palackého ulice 
v Českém Brodě, celková plocha činí 41,46 m2 za smluvní nájemné ve výši 1800,-Kč na dobu 
určitou 2 let panu Josefu Kocmanovi, bytem Štolmíř 108. Návrh nájemní smlouvy je součástí 
originálu zápisu k usnesení. 

USNESENÍ č. 46/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města zamítnout vyhlášení záměru na prodej pozemku č. 374/2 v k.ú. Liblice.

USNESENÍ č. 47/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
d o p o r u č u  j e  
zastupitelstvu města schválit pomístní názvosloví lokalit v k.ú. Štolmíř dle návrhu Ministerstva 
zemědělství – Pozemkového úřadu v Kolíně.

USNESENÍ č. 48/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a v souladu se schválenými Pravidly privatizace bytového fondu v majetku města a ve 
smyslu usnesení zastupitelstva města ze dne 5.11.2003
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města  zamítnout žádost pana Miroslava Galbavého o prodej některých společných 
nebytových prostor (část pavlače v 1. patře cca 7,59 m2), celý půdní prostor (cca 198,72 m2) a 
přístup k němu (cca 8,9 m2).
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USNESENÍ č. 49/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  1),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů 
s o u h l a s í
s ukončením části nájmu nebytových prostor o celkové výměře 42,30 m2  v čp. 171, Želivského 
Český Brod ke dni 15.5.2004 Ing. Jaroslavu Petráskovi, bytem Zborovská 1025, Český Brod  
a zároveň
v y h l a š u j e 
záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 171, Želivského, Český Brod o celkové výměře 
42,30 m2, sestávající se ze dvou místností se vstupním vchodem v přední části budovy.  

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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