
Zápis 
z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 13.5. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení povolení konání sportovních akcí na veřejném hřišti v parku v ul. Za 

Svitavkou - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení uznání vlastnických práv v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy v Palackého ulici čp. 1256, Český Brod - 

Čokrtová
4) Návrh na schválení revokace usnesení č. 126/03 a vyhlášení záměru na pronájem nebytových 

prostor v čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej částí pč. 512/1 v Liblicích – předkládá Ing. 

Čokrtová 
6) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 6 v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. 

Čokrtová
7) Návrh na doporučení ZM neschválit přijetí nabídky pozemku v k.ú. Štolmíř – Ing. Čokrtová 
8) Návrh na schválení umístění anténního zařízení a technologie mikrovlnných spojů MicroLAN 

na objektu vodojemu  - předkládá p. Fischer
9) Návrh na schválení zproštění poplatku za odpad pro občany, kteří se nezdržují v místě 

trvalého bydliště – předkládá p. Fischer
10) Návrh na schválení proplacení částky za provedení drobných stavebních úprav v objektu čp. 

171 v Želivského ulici – předkládá Ing. Čokrtová 
11)Návrh na schválení volby člena redakční rady Českobrodského zpravodaje – předkládá p.   
      Fischer
12) Návrh na schválení umístění anténního zařízení a technologie mikrovlnných spojů             
      MicroLAN na objektu čp. 1256 v Palackého ulici  - předkládá p. Fischer

Informace 
Zahájení projednání návrhu změny č. 01 ÚPNSÚ ( územního plánu sídelního útvaru) města 
Českého Brodu. (Lokalita Liblice – bývalé ČSAD)
Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 02 ÚPNSÚ města Českého Brodu. (Lokalita Štolmíř 
– za současnou zástavbou mezi žel. tratí a polní cestou na Štolmíř)
Zahájení projednání konceptu RP MPZ ( regulačního plánu městské památkové zóny) města 
Českého Brodu ( vymezení – vyhlášená městská PZ) 



Žádost o změnu územního plánu města Český Brod v lokalitě vymezené silnicí III/1132 do 
Tuchoraze a silnicí I/12 Kolín-Praha a na severní a východní straně plotem ohraničujícím ovocné 
sady firmy Sady Tuchoraz.

Žádost ANESAN s.r.o. o navýšení lůžek OCHRIP o čtyři lůžka v nevyužitém zákrokovém sálku. 
 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 10. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík               
Kontrola zápisu z 9. schůze RM – p. Fořt – 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 

Přišel p. Jeník v 1610 hodin
Návrh na schválení povolení konání sportovních akcí na veřejném hřišti v parku v ul. Za 
Svitavkou - předkládá p. Fischer
Setkání amatérských sportovců budou konána na veřejném volejbalovém hřišti v parku Za 
Svitavkou v době od května do září v nepravidelných termínech o víkendech nebo ve dnech 
pracovního volna mezi 9-22 hodinou. Tyto akce (nohejbal, pobyt účastníků, občerstvení..) budou 
organizovány tak, aby nerušily ostatní uživatele parku a občany bydlící v okolí. Žadatel uvádí ve 
své žádosti, že hřiště je bezplatně udržováno amatérskými sportovci z okolí. 
Bc. Nekolný – dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání, RM nemůže schválit tento bod 
(vyhláška o místních poplatcích to neumožňuje). Bude se muset řešit přepracováním vyhlášky a 
tyto změny se předloží ke schválení na zastupitelstvo města. 

         s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválení uznání vlastnických práv v k.ú. Český Brod – předkládá 
Ing. Čokrtová
Pozemky p.č. 243/17 – zahrada o výměře 23 m2 a stpč. 1228/2 – dvůr o výměře 42 m2  vznikly 
záznamem podrobného měření změn na Katastrálním úřadě Kolín v roce 2001 z parcel č. 243/1 a 
243/8  původního  pozemkového  katastru  náležejících  k historickému  majetku  města.  Místním 
šetřením bylo zjištěno, že nově vzniklé parcely jsou užívány jako součást zahrady parc.č. 243/5 
jejími  vlastnicemi  (pí.  Lupínková  st.  a  ml.).  Proto  jim  byly  nabídnuty  k odkoupení.  Paní 
Lupínková st.  doložila listinami,  že nemovitost  jako oplocený celek koupili  její  rodiče v roce 
1961 a její rodina ji po celou tu dobu užívá v dobré víře, že pozemky odpovídají fyzicky zápisu 
v katastru  nemovitostí.  Po  konzultaci  s pracovnicemi  Katastrálního  úřadu  v Kolíně  a  s naší 
právničkou jsme došli k závěru, že ani soudní cestou nemůžeme dosáhnout uznání vlastnických 
práv k předmětným pozemkům pro Město Český Brod. OSM připraví souhlasné prohlášení.    

USNESENÍ č. 60/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů  
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doporučuje zastupitelstvu města 
s ch v á l i t
uznání vlastnických práv paní Lenky Lupínkové, r.č. 566103/2168 a paní Lenky Lupínkové r.č. 
765814/0776 obě bytem Na Bělidle 499 Český Brod k pozemkům parc.č. 243/17 – zahrada o 
výměře 23 m2 a stpč. 1228/2 – dvůr o výměře 42 m2 v kat. území Český Brod. 

  s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy v Palackého ulici čp. 1256, Český Brod - 
Čokrtová
Paní Jiřina Marková bydlí v čp. 24 nám. Arnošta z Pardubic. Tento je ve vlastnictví města a je 
určen k privatizaci. Paní Marková nemá finanční prostředky na koupi tohoto bytu a proto vedení 
města jednalo s paní Markovou a nabídlo jí uvolněný byt v čp.1256, Palackého ulici. Město 
Český Brod prodá volný byt po paní Markové č. 1v čp. 24, nám. Arnošta z Pardubic v aukci a tím 
za uvolněný byt získá více peněz.

USNESENÍ č. 61/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  1),  písm.  m).  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
u z a v í r á
nájemní  smlouvu na byt  č.  35,  podlaží  7,  kategorie  1,  typ  1+1,  v čp.  1256,  Palackého ulice 
v Českém Brodě, celková plocha činí 41,46 m2 za regulované nájemné ve výši 706,-Kč na dobu 
neurčitou  paní  Jiřině  Markové,  bytem  náměstí  Arnošta  z Pardubic  čp.  24  Český  Brod  za 
podmínky ukončení nájmu v bytě č. 1 v čp. 24 s platností od 1.6.2004. Návrh nájemní smlouvy je 
součástí originálu zápisu k usnesení.

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení revokace usnesení č. 126/03 a vyhlášení záměru na pronájem 
nebytových prostor v čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod – předkládá Ing. 
Čokrtová
V současné době se provádí v čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic rekonstrukce celého objektu. 
Přízemí budovy bude využíváno pro účely pronájmu nebytových prostor, kde jsou dle projektové 
dokumentace  situovány  3  obchody  a  jsou  určeny  k pronájmu.  V I.  patře  budovy  budou 
vybudovány bytové  jednotky.  Tato  rekonstrukce  celé  budovy bude ukončena ve  III.  čtvrtletí 
tohoto  roku.  Usnesením  RM  č.  126/2003  se  měnily  dispozice  přízemí  pro  potřeby 
potencionálního nájmu České spořitelny a využití celého prostoru přízemí. Česká spořitelna se 
dosud nevyjádřila a proto se revokuje toto usnesení.   
Přišla MUDr. Forstová v 1635 hodin

USNESENÍ č. 62/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů  
1)   r e v o k u j e    
usnesení č. 126/2003
2)   v y h l a š u j e    z á m ě r
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na pronájem nově rekonstruovaných  nebytových prostor v přízemí domu čp. 25, náměstí Arnošta 
z Pardubic v Českém Brodě o celkové výměře cca 198 m2 sestávajících se ze třech samostatných 
prostor se samostatnými vstupními vchody a sociálním zařízením. Předpokládaný termín 
pronájmu je od III. čtvrtletí 2004. 
a) nebytové prostory o celkové výměře 60,50 m2 s předním vstupním vchodem z náměstí
b) nebytové prostory o celkové výměře 74 m2 s předním vstupním vchodem z náměstí
c) nebytové prostory o celkové výměře 64 m2 se zadním vstupním vchodem do budovy

s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení doporučení ZM vyhlášení záměru na prodej částí pč. 512/1 Liblice  – 
předkládá Ing. Čokrtová 
MěÚ obdržel od 5 majitelů žádost o odkoupení částí pozemku KN 512/1 v k.ú. Liblice. Jedná se 
o pozemek situovaný za nemovitostmi žadatelů.
Žadatelé nabízejí kupní cenu vzhledem k charakteru pozemku ve výši 30,-Kč/m2. Geometrický 
plán na rozdělení pozemku by uhradili rovným dílem kupující.  
Bc. Nekolný – dal protinávrh nedoporučuje vyhlásit záměr na prodej částí pč. 512/1 v Liblicích 
z důvodu nového dalšího využití pro individuální zástavby. Nabízená cena je z tohoto důvodu dle 
mého názoru nepřijatelná.  

USNESENÍ č. 63/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
n e d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Český Brod vyhlásit  záměr na prodej částí pozemku KN č. 512/1 v k.ú. 
Liblice u Českého Brodu dle situačního náčrtku, který je nedílnou součástí tohoto návrhu, předem 
určeným zájemcům.

  s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 6 v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. 
Čokrtová
Na základě neustále se opakujících krádeží střešní krytiny na domě čp. 6 ve Štolmíři a jiných 
škod předkládáme  radě  města  uvedený návrh  usnesení.  Jedná se  o  přízemní,  nepodsklepený, 
zděný objekt o 5 místnostech s možností vytápění kamny na tuhá paliva. Část objektu je v nájmu 
pana Štěpána za 4.424,-Kč ročně. Tento nájemce byl dotázán a o koupi neprojevil zájem. Jeho 
nájem je sjednán na dobu určitou do 30.10.2006.
Bc. Nekolný – do usnesení vložit „obálkovou metodou nejvyšší nabídce“. 

USNESENÍ č. 64/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje zastupitelstvu města 
v y h l á s i t   z á m ě r   
na prodej domu čp. 6 v k.ú. Štolmíř s pozemkem stpč. 4 o výměře 448 m2  obálkovou metodou 
nejvyšší nabídce.

s c h v á l e n o  6, 0, 0
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Návrh na doporučení ZM neschválit přijetí nabídky pozemku v k.ú. Štolmíř – Ing. Čokrtová 
MěÚ v Českém Brodě obdržel od pana Bedřicha Tomka, bytem Děčín 4 – Podmokly, Na Valech 
9, nabídku na odkup pozemku PK č. 767 o výměře 4897 m2 v k.ú. Štolmíř do vlastnictví Města 
Český Brod za cenu dle znaleckého posudku. Posudek zatím není k dispozici, ale dle informací 
MZ Pozemkového úřadu by se jednalo o cca 53.000,-Kč. Pozemek je předmětem probíhajících 
pozemkových úprav v k.ú. Štolmíř a pan Tomek jej nabízí z důvodu, že má vzdálené bydliště a 
nemůže  zajišťovat  náležitosti  související  s pozemkem.  Uvedený  pozemek  je  v katastru 
nemovitostí  (KN)  částí  pozemku  č.  280  orná  půda  (není  zapsána  na  LV,  protože  se  skládá 
z několika původních parcel různých vlastníků). Sousední pozemek PK č. 477 je ve vlastnictví 
města  Český Brod. Dle územního plánu se pozemek nachází  mimo řešení územní,  tudíž bez 
příslušných změn.  

USNESENÍ č. 65/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  1),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města
z a m í t n o u t
přijetí nabídky pozemku PK č. 767 v k.ú. Štolmíř.  

 s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení umístění anténního zařízení a technologie mikrovlnných spojů 
MicroLAN na objektu vodojemu  - předkládá p. Fischer
Dne 31.3.2004 požádala firma CoProSys a.s. Chrudim Město Český Brod o povolení umístění 
anténního zařízení a technologie mikrovlnných spojů MicroLan na objektu vodojemu „Vrabčice“ 
v nájmu  Vodovodů  a  kanalizací  s.r.o.  Říčany  na  ploše  cca  2  m2 za  účelem  provozování 
bezdrátové datové komunikace firmou CoProSys a.s. Chrudim.  
Ing. Čokrtová – měla by být změna usnesení,  když je řešeno nájemní smlouvou tak se musí  
vyhlásit záměr na pronájem.

USNESENÍ č. 66/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  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 plochy pro umístění anténního zařízení a technologie mikrovlnných spojů MicroLan 
na objektu vodojemu „Vrabčice“ na ploše 2 m2 za účelem provozování bezdrátové komunikace 
firmou CoPrySys a.s. Chrudim. 

 s c h v á l e n o  6, 0, 0
Odešel p. Jeník a MUDr. Forstová v 1755 hodin

Návrh na schválení zproštění poplatku za odpad pro občany, kteří se nezdržují v místě 
trvalého bydliště – předkládá p. Fischer
Jedná  se  o  zproštění  poplatku  za  odpad  pro  občany,  kteří  se  dlouhodobě  nezdržují  v místě 
trvalého pobytu v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech.
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Bc. Nekolný – dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání. RM nemůže zprostit občany placení 
poplatku za odpad. Musí se řešit formou vyhlášky. Rada města připraví postup jak tento problém 
řešit formou vyhlášky a předá k připomínkování a schválení na zastupitelstvo města. 

  s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení proplacení částky za provedení drobných stavebních úprav v objektu 
čp. 171 v Želivského ulici – předkládá Ing. Čokrtová 
Přišel p. Jeník a MUDr. Forstová v 1805 hodin
Ing. Petrásek měl  pronajaté  nebytové prostory v čp.  171, Želivského od 1.2.2000. Celý tento 
objekt měl pronajatý na provozování obchodní činnosti.  Po dohodě s hygienou musel  provést 
předělení místnosti, zabezpečení oken vnitřními mřížemi a výměnou vstupních dveří, aby mohly 
být tyto prostory pojištěny. Stávající vnitřní elektroinstalaci, zásuvky, světla si upravil dle své 
potřeby a  elektrický průtokový ohřívač  byl  instalován na příkaz  hygieny.  Těmito  stavebními 
úpravami došlo k technickému zhodnocení pronajatých prostor a z tohoto důvodu navrhuje OSM 
k proplacení požadované částky 20 000,-Kč.
JUDr. Marková – smluvně nemá Ing. Petrásek nárok na žádné zhodnocení pronajatých prostor 
Bc. Nekolný dal protinávrh na zamítnutí proplacení částky 20.000,-Kč. 

USNESENÍ č. 67/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
z a m í t á
proplacení  částky 20.000,-Kč panu Ing.  Jaroslavu  Petráskovi,  bytem Zborovská 1025,  Český 
Brod za provedení drobných stavebních úprav v objektu čp. 171, Želivského, Český Brod, které 
provedl na své náklady.

  s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení volby člena redakční rady Českobrodského zpravodaje – předkládá p. 
Fischer
Bc.  Nekolný – paní  Píšová přispívá články do ČBZ a proto se myslím,  že  by měla  působit  
v redakční radě Českobrodského zpravodaje.

USNESENÍ č. 68/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  h)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
v o l í
paní Ludmilu Píšovou za členku redakční rady ČBZ.

  s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení umístění anténního zařízení a technologie mikrovlnných spojů 
MicroLAN na objektu čp. 1256 v Palackého ulici  - předkládá p. Fischer
Bc. Nekolný – dal návrh na stažení tohoto bodu  z jednání z důvodu dořešení pronájmu na střeše 
v Palackého ulici čp.1256 a doložení souhlasu od firmy T-mobil, která má pronajaté prostory pro 
svou činnost.

  s c h v á l e n o  6, 0, 0
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Informace
Dne  4.3.2004  přišla  na  MěÚ žádost  o  změnu  územního  plánu  města  Český  Brod  v lokalitě 
vymezené silnicí III/1132 do Tuchoraze a silnicí  I/12 Kolín – Praha a na severní a východní 
straně plotem ohraničujícím ovocné sady firmy Sady Tuchoraz je navržena zástavba VD – drobná 
výroba. Žádost se týká změny na zónu hromadného bydlení dle situace v dokumentaci ke změně 
územního plánu. 
Dále p. Fischer informoval o zahájení projednání návrhu změny č. 01 ÚPNSÚ ( územního plánu 
sídelního útvaru) města Českého Brodu. (Lokalita Diblice – bývalé ČSAD)
Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 02 ÚPNSÚ města Českého Brodu. (Lokalita Štolmíř 
– za současnou zástavbou mezi žel. tratí a polní cestou na Štolmíř)
Zahájení projednání konceptu RP MPZ ( regulačního plánu městské památkové zóny) města 
Českého Brodu ( vymezení – vyhlášená městská PZ) 
Koncept regulačního plánu MPZ města Českého Brodu je vystavena k veřejnému nahlédnutí od 
14.5. do 15.6.2004 na MěÚ v Českém Brodě na stavebním odboru a dále bude projednán na 
veřejném jednání, které se uskuteční ve středu 2.6.2004 od 1000 hodin pro dotčené orgány státní 
správy a právnické osoby a od 1500 hodin pro fyzické osoby v malé zasedací  místnosti  MěÚ 
Český Brod.  
Připomínky a námitky ke konceptu regulačního plánu MPZ města Český Brod je možné sdělit  
písemně do 30 dnů od data veřejného jednání tj. 2.7.2004.
Bc. Nekolný – vyžádám podklady k regulačnímu plánu MPZ Český Brod u stavebního odboru a 
rozešlou se zastupitelům města. Na seminář ZM, který se bude konat 2.6.2004 je důležitá účast 
zastupitelů z důvodu výrazného zásahu, které ovlivní další vývoj historické části města. 

MUDr. Blažek informoval RM o žádosti MUDr. Veselky, ANESAN s.r.o. o navýšení lůžek (nyní 
10 lůžek)  OCHRIP o 4 a to v nevyužitém zákrokovém sálku. Nemovitý majetek není dosud 
převeden na zřizovatele  Město Český Brod, tudíž  majitelem je nadále stát,  který nemovitosti 
nespravuje jako vlastník, ale má rozhodovací právo. 

USNESENÍ č. 69/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) a odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
p o d p o r u j e
záměr společnosti Anesan s.r.o. o navýšení čtyř lůžek oddělení chronické resuscitační intenzivní 
péče v prostorech nevyužitého zákrokového sálku.

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

Různé

Jednání bylo ukončeno v 1825 hodin 

Ověřovatel zápisu:  Mgr. Janík  

Jaromír Fischer
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                                                                                  starosta města

Usnesení
  
z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 13.5. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 60/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů  
doporučuje zastupitelstvu města 
s ch v á l i t
uznání vlastnických práv paní Lenky Lupínkové, r.č. 566103/2168 a paní Lenky Lupínkové r.č. 
765814/0776 obě bytem Na Bělidle 499 Český Brod k pozemkům parc.č. 243/17 – zahrada o 
výměře 23 m2 a stpč. 1228/2 – dvůr o výměře 42 m2 v kat. území Český Brod. 

USNESENÍ č. 61/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  1),  písm.  m).  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
u z a v í r á
nájemní  smlouvu na byt  č.  35,  podlaží  7,  kategorie  1,  typ  1+1,  v čp.  1256,  Palackého ulice 
v Českém Brodě, celková plocha činí 41,46 m2 za regulované nájemné ve výši 706,-Kč na dobu 
neurčitou  paní  Jiřině  Markové,  bytem  náměstí  Arnošta  z Pardubic  čp.  24  Český  Brod  za 
podmínky ukončení nájmu v bytě č. 1 v čp. 24 s platností od 1.6.2004. Návrh nájemní smlouvy je 
součástí originálu zápisu k usnesení.

USNESENÍ č. 62/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů  
1)   r e v o k u j e    
usnesení č. 126/2003
2)   v y h l a š u j e    z á m ě r
na pronájem nově rekonstruovaných  nebytových prostor v přízemí domu čp. 25, náměstí Arnošta 
z Pardubic v Českém Brodě o celkové výměře cca 198 m2 sestávajících se ze třech samostatných 
prostor se samostatnými vstupními vchody a sociálním zařízením. Předpokládaný termín 
pronájmu je od III. čtvrtletí 2004. 
a) nebytové prostory o celkové výměře 60,50 m2 s předním vstupním vchodem z náměstí
b) nebytové prostory o celkové výměře 74 m2 s předním vstupním vchodem z náměstí
c) nebytové prostory o celkové výměře 64 m2 se zadním vstupním vchodem do budovy

USNESENÍ č. 63/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
n e d o p o r u č u j e
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zastupitelstvu města Český Brod vyhlásit  záměr na prodej částí pozemku KN č. 512/1 v k.ú. 
Liblice u Českého Brodu dle situačního náčrtku, který je nedílnou součástí tohoto návrhu, předem 
určeným zájemcům.

USNESENÍ č. 64/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje zastupitelstvu města 
v y h l á s i t   z á m ě r   
na prodej domu čp. 6 v k.ú. Štolmíř s pozemkem stpč. 4 o výměře 448 m2  obálkovou metodou 
nejvyšší nabídce.

USNESENÍ č. 65/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  1),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města
z a m í t n o u t
přijetí nabídky pozemku PK č. 767 v k.ú. Štolmíř.  

USNESENÍ č. 66/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  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 plochy pro umístění anténního zařízení a technologie mikrovlnných spojů MicroLan 
na objektu vodojemu „Vrabčice“ na ploše 2 m2 za účelem provozování bezdrátové komunikace 
firmou CoPrySys a.s. Chrudim. 

USNESENÍ č. 67/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
z a m í t á
proplacení  částky 20.000,-Kč panu Ing.  Jaroslavu  Petráskovi,  bytem Zborovská 1025,  Český 
Brod za provedení drobných stavebních úprav v objektu čp. 171, Želivského, Český Brod, které 
provedl na své náklady.

USNESENÍ č. 68/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  h)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
v o l í
paní Ludmilu Píšovou za členku redakční rady ČBZ.
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USNESENÍ č. 69/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) a odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
p o d p o r u j e
záměr společnosti Anesan s.r.o. o navýšení čtyř lůžek oddělení chronické resuscitační intenzivní 
péče v prostorech nevyužitého zákrokového sálku.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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