
Zápis 
z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.5. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení doporučení ZM schválit závěrečný účet za rok 2003 -  předkládá p. 

Fischer
2) Návrh na schválení zhotovitele zakázky realizace stavebních děl v Českém Brodě na Husově 

nám. - předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení výběru zhotovitele zakázky realizace stavebních děl v Českém Brodě v 

ulicích Vítězná a Klučovská - předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 17 v Českém Brodě - 

předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení nájemních smluv na užívání bytů v nové výstavbě na adrese Český Brod, 

Kounická 1392 - předkládá p. Fischer¨
6) Návrh na schválení nájemních smluv na užívání bytů v nové výstavbě na adrese Český Brod, 

Kounická 1393 - předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení nájemních smluv na užívání bytů v nové výstavbě na adrese Český Brod, 

Mozartova 1394 - předkládá p. Fischer
8) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 

171, Želivského, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
9) Návrh na schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě čp. 

171, Želivského, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
10) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor ve 

společenském sále Lidového domu čp. 105, Prokopa Velikého, Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová

11) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová

12) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 82, 
Husovo nám., Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová

13) Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací - předkládá p. Brom   

Informace 

Zahájení
Diskuse
Závěr



Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 11. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník                
Kontrola zápisu z 10. schůze RM – Mgr. Janík –  bez připomínek 
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Bc. Nekolný dal návrh, aby bod č. 2 byl projednán na rozšířené RM, která bude pokračovat v  
zasedací místnosti obřadní síně a na kterou byli pozvání zastupitelé města, projektanti a členové 
výběrové komise 

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

Návrh na schválení doporučení ZM schválit závěrečný účet za rok 2003 -  předkládá p. 
Fischer
Přišel p. Fořt a Mgr. Janík v 1615 hodin
Bc. Nekolný - hospodaření města za minulý rok skončilo přebytkem 5,5 miliónu korun. Oproti 
schválenému rozpočtu  s 18,5 miliónovým schodkem je to rozdíl plus 24 miliónů. Tento rozdíl 
byl způsoben nerealizací investic ve výši 12 miliónů a jejich přesun do rozpočtu letošního roku. 
Dále se pak podařilo navýšit příjmy celkem o 9 miliónů, což bylo hlavně způsobeno vyššími 
daňovými příjmy a převodem z vlastních fondů hospodářské činnosti. Zbývající tři milióny se 
nevyčerpaly na sociálních dávkách a příspěvcích pro sociálně potřebné občany, tyto peníze jsme 
však museli začátkem letošního roku odvést zpět do státního rozpočtu.  
Ve zprávě auditora o ověření rozpočtu a hospodaření města Český Brod za rok 2003 je 
konstatováno, že účetní závěrka, náležitosti a průkaznost plnění rozpočtu ve všech významných 
ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a finanční situaci k 31.12.2003 a výsledky jeho 
hospodaření za rok 2003.
Znění  závěrečného  účtu  včetně  výsledků  hospodaření  hospodářských  středisek  je  přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 70/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a § 17 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění 
doporučuje zastupitelstvu města 
s o u h l a s i t
s celoročním hospodařením Města Český Brod v roce 2003 a zároveň
doporučuje zastupitelstvu města
s c h v á l i t       
přidělení  zisků  hospodářských  středisek  v  celkové  výši  2  813  711,-Kč  do  jejich  fondů 
hospodářské činnosti (účty 903)
Znění  závěrečného  účtu  včetně  výsledků  hospodaření  hospodářských  středisek  je  přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.

s c h v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na schválení výběru zhotovitele zakázky realizace stavebních děl v Českém Brodě v 
ulicích Vítězná a Klučovská - předkládá p. Fischer
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Dne  14.5.2004  proběhlo  v  souladu  se  zákonem  o  zadávání  veřejných  zakázek  vyhodnocení 
nabídek,  které  došly  do  stanoveného  termínu  na  výzvu  více  zájemcům  ve  smyslu  zákona. 
Všechny  vyhodnocené  nabídky  jsou  zpracovány  dle  zákonných  požadavků  a  vyhodnocení 
nabídek bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek v souladu s kritérii uvedenými ve 
výzvě. Komise po pečlivém uvážení a zhodnocení všech aspektů výběru doporučuje RM zadat 
zakázku výše uvedené firmě a schválení uvedeného pořadí ostatních uchazečů.

1. Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy s.r.o., Kolovratská 1476, 261 01 Říčany, 
nabídnutá cena 1004131,50Kč
2. Firma SILMEX s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV, nabídnutá cena 1380210,-Kč
3. Firma VEKTRA, s.r.o., Libenice 52, 280 02 Kolín, nabídnutá cena 1333480,-Kč.   

USNESENÍ č. 71/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3), odst.2), písm. a)  128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
r o z h o d l a
o výběru  zhotovitele  zakázky  realizace  stavebních  děl  v  Českém Brodě  v  ulicích  Vítězná  a 
Klučovská:
1) Český Brod - ulice Vítězná - vodovod
2) Český Brod - ulice Klučovská - vodovod,
kterým bude firma Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy,  s.r.o.,  Kolovratská 1476, 251 01 
Říčany a současně pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
Rada města stanovila pořadí uchazečů takto:
1. Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy s.r.o., Kolovratská 1476, 261 01 Říčany 
2. Firma SILMEX s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV 
3. Firma VEKTRA, s.r.o., Libenice 52, 280 02 Kolín 

s c h v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 17 v Českém Brodě - 
předkládá Ing. Čokrtová
Dne 17.5.2004 obdržel MěÚ Český Brod žádost od manželů  Antonína a Evy Lojdových, bytem 
Štolmíř  čp.  54 o odkoupení  části  pozemku č.  17 o výměře  cca  198 m2 v  k.ú.  Štolmíř.OSM 
navrhuje žadateli vyhovět, aby tím bylo umožněno nerušení provozování podnikatelské činnosti 
spočívající v prodeji smíšeného zboží místním občanům.  
MUDr. Blažek navrhl stáhnout tento bod z jednání z důvodu vyjádření památkářů k uvedenému 
pozemku (jedná se o oplocení) a vyvolat jednání s majiteli z důvodu nabídky ceny pozemku. 

s c h v á l e n o  5, 1, 1

Návrh na schválení nájemních smluv na užívání bytů v nové výstavbě na adrese Český 
Brod, Kounická 1392 - předkládá p. Fischer¨
Jedná se o uzavření nájemních smluv v  bytovém domě v Kounické ulici čp. 1392, Český Brod.
Na tyto  byty  byly  schváleny smlouvy o  budoucích  nájemních  smlouvách  usnesením rady č. 
61/2003.

USNESENÍ č. 72/2004
Rada města Český Brod
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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 nájemních smluv s nájemníky bytů č. 1-12 v bytovém domě v Kounické ulici čp. 1392 v 
Českém Brodě. Nájemní smlouvy jsou přílohou zápisu k tomuto usnesení.

  s c h v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na schválení nájemních smluv na užívání bytů v nové výstavbě na adrese Český 
Brod, Kounická 1393 - předkládá p. Fischer
Jedná se o uzavření nájemních smluv v bytovém domě v Kounické ulici čp. 1393 v Českém 
Brodě. Na tyto byty byly schváleny smlouvy o budoucích nájemních smlouvách usnesením rady 
č. 61/2003.

USNESENÍ č. 73/2004
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 nájemních smluv s nájemníky bytů č. 13-24 v bytovém domě v Kounické ulici čp. 1393 
v Českém Brodě. Nájemní smlouvy jsou přílohou zápisu k tomuto usnesení. 

s c h v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na schválení nájemních smluv na užívání bytů v nové výstavbě na adrese Český 
Brod, Mozartova 1394 - předkládá p. Fischer
Jedná se o schválení nájemních smluv v bytovém domě v Mozartově ulici čp. 1394 v Českém 
Brodě. Na tyto byty byly schváleny smlouvy o budoucích nájemních smlouvách usnesením rady 
č. 60/2003.

USNESENÍ č. 74/2004
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 nájemních smluv s nájemníky bytů č. 1-12 v bytovém domě v Mozartově ulici čp. 1394 
v Českém Brodě. Nájemní smlouvy jsou přílohou zápisu k tomuto usnesení.

s c h v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 
171, Želivského, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Nebytové  prostory  měl  pronajaté  Ing.  J.  Petrásek,  který  v  souvislosti  s  ukončením prodejny 
Drogerie podal MěÚ výpověď z části pronajatých prostor, které užíval. Na tyto nebytové prostory 
byl vyhlášen záměr na pronájem nejvyšší nabídce. MěÚ obdržel pouze jednu nabídku od paní 
Novákové, Jiřího Wolkera 1213, Český Brod za cenu 600,-Kč/m2/rok.

USNESENÍ č. 75/2004
Rada města Český Brod
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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 nebytových  prostor  domu  čp.  171,  Želivského,  Český Brod sestávající  se  ze  2 
místností + WC se vstupním vchodem v přední části budovy o celkové výměře 42,30 m2 Blance 
Novákové, bytem Jiřího Wolkera 1213, Český Brod na dobu neurčitou za 600,-Kč/m2/rok, za 
účelem zřízení  masérských,  rekondičních  a  regeneračních  služeb.  Návrh  nájemní  smlouvy je 
přílohou originálu usnesení.  

 s c h v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě 
čp. 171, Želivského, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Ing. Jaroslav Petrásek v souvislosti s ukončením provozu prodejny Drogerie podal MěÚ výpověď 
z části pronajatých prostor v čp. 171, Želivského v Českém Brodě. Tato výpověď se týká prodejní 
části objektu a sociálního zařízení s chodbou. Na zbývající část nebytových prostor, které bude 
Ing. Petrásek užívat je vyhotoven návrh dodatku smlouvy č. 2.

USNESENÍ č. 76/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 1.2.2000 v čp.  
171, Želivského, Český Brod Ing. Jaroslavu Petráskovi, bytem Zborovská 1025, Český Brod, ve 
kterém se mění čl. I. předmět nájmu, článek IV. výše nájemného a čl. VII. Dodatek č. 1 k výše 
uvedené nájemní smlouvě je přílohou originálu usnesení.

  s c h v á l e n o  6, 0, 1

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor ve 
společenském sále Lidového domu čp. 105, Prokopa Velikého, Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová
Dne 8.1.2004 byl vyhlášen záměr na pronájem společenského sálu Lidového domu se stpč. 126/1 
na dobu dvou let za účelem vybudování společenského  či sportovního zařízení. Po vyhlášení 
záměru podal žádost o pronájem výše uvedených prostor se stpč. 126/1 p. Ladislav Poupa, bytem 
Mikuláše Alše 804, Český Brod a Roman Kudláček, bytem Frýdlantská 1303, Praha 9 s 
podnikatelským záměrem vybudovat v uvedeném objektu sportovně - kulturní centrum, 
konkrétně bowlingové dráhy, fitnes, sportbar atd. V předběžném realizačním plánu počítají s 
investicí 8.000.000,-Kč. S ohledem na závazek nájemců vybudovat v pronajatém objektu 
bowlingové centrum, bude nájemné kompenzováno o částky vynaložené na tyto stavební úpravy 
dle přiložené studie na rekonstrukci objektu čp. 105 dle přiložených rozpočtových nákladů do 
maximální výše nájemného na základě předložených faktur společně s provedenými pracemi. 
Budoucí převod majetku nájemce je řešen ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní.

USNESENÍ č. 77/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů 
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s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor společenského sálu Lidového domu 
čp. 105, Prokopa Velikého se stpč. 126/1, Český Brod panu Ladislavu Poupovi, bytem Mikoláše 
Alše 804, Český Brod a panu Romanu Kudláčkovi, bytem Frýdlantská 1303, Praha 9 za účelem 
provozování hostinské a sportovní činnosti za měsíční nájemné 25.000,-Kč na dobu 2 let. 
Nájemné bude kompenzováno a částky vynaložené na stavební úpravy dle přiložené studie na 
rekonstrukce objektu čp. 105. 

             s c h v á l e n o  6, 0, 1

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová
Město  Český  Brod  obdrželo  žádost  ze  dne  17.9.2003  od  manželů  Štolbových,  bytem 
Jungmannova 917, Český Brod o odkoupení pozemku stpč. 35/3 o výměře 61 m2,  který mají 
dosud  v  pronájmu.  RM projednání  této  záležitosti  odložila  na  dobu,  kdy sousední  pozemek 
parc.č. 5/2 bude převeden z vlastnictví Pozemkového fondu do vlastnictví Města Český Brod. 
Tato situace nyní  nastala  a  vzhledem k tomu,  že oba pozemky jsou přístupné ze sousedních 
pozemků různých vlastníků, je vhodný prodej obálkovou metodou. Pozemky je možno prodat v 
částech různým vlastníkům, nebo jako celek jednomu vlastníku, ale v celé výměře beze zbytku.  

USNESENÍ č. 78/2004
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 pozemků parc.č. 5/2 - zahrada o výměře 365 m2 a stpč. 35/3 o výměře 61 m2 dle KN v 
katastrálním území Český Brod obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, minimálně 300,-Kč za 1 
m2. Nabídky budou přijímány v zalepené označené obálce od 28.5. do 15.6.2004.

s c h v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 82, 
Husovo nám. čp. 82, Český Brod na 2 BJ - předkládá Ing. Čokrtová   
Rada města vyhlásila záměr na pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 82 Husovo 
nám. Český Brod za účelem vybudování 2 BJ typu 2+1 s tím, že rekonstrukci bytu si provedou 
nájemci na své náklady a vložené investice jim budou postupně odečítány z nájmu. Po vyhlášení 
záměru  město  Český  Brod  dostalo  dvě  nabídky  MUDr.  Blažek  otevřel  tyto  nabídky  ze 
zalepených obálek :
1) č.j. 6934 paní Mária Dufková, Vojanova 194, 250 82 Úvaly nabízená cena je 110Kč/m2/měsíc.
2)  č.j. 7255 pan Jan Beneš, 28. Října 1257, 22 01 Český Brod nabízená cena je 85Kč/m2/měsíc.
     
USNESENÍ č. 79/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  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 pronájem nebytových prostor v čp. 82, Husovo náměstí,  Český 
Brod za účelem vybudování  2 BJ, bytu  č.  1 o celkové výměře 83,7 m2 paní Márii  Dufkové, 
Vojanova 194, 250 82 Úvaly  za nájemné 110Kč/m2/měsíc a bytu č. 2 o výměře 58,8 m2 panu 
Janu Benešovi, 28.Října 1257, Český Brod za nájemné 85Kč/m2/měsíc na dobu určitou a   
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budoucí nájemní smlouvu na byt č. 1 o celkové výměře 83,7 m2 paní Márii Dufkové, Vojanova 
194, 250 82 Úvaly za nájemné 110Kč/m2/měsíc a byt č.2 o celkové výměře 58,8 m2 panu Janu 
Benešovi, 28.Října 1257, Český Brod za nájemné 85Kč/m2/měsíc pro nově vybudované bytové 
jednotky do doby vybudování BJ s tím, že nájemci provedou rekonstrukci bytu na své náklady a 
vložené investice jim budou postupně odečítány z nájmu. Po skončení výstavby BJ a kolaudaci 
bytu  budou  uzavřeny s  nájemci  nové  nájemní  smlouvy  na  zrekonstruované  byty  č.1  a  č.  2. 
Nájemné bude placeno od doby kolaudace bytů.

s c h v á l e n o  7, 0, 0
Odešel Bc. Nekolný v 1705hodin
Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací - předkládá p. Brom   
Odměna ředitelům příspěvkových organizací se stanovuje ve výši 40% průměrného stanoveného 
platu.  Odměny  ředitelům  příspěvkových  organizací  jsou  navrženy  v  souladu  se  zákonem  č. 
143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 
organizacích  a orgánech,  ve znění  pozdějších předpisů a nařízením vlády č.  330/2003 Sb.,  o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vyplacení těchto odměn nemá 
vliv na změnu rozpočtu jednotlivých organizací.

USNESENÍ č. 80/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  2),  písm.  b)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  ,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
s c h v a l u j e
finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

s ch v á l e n o  6, 0, 0
Odešel p. Fořt v 1710 hodin 
Přišel Bc. Nekolný v 1710 hodin 
Tento bod byl projednáván v zasedací místnosti obřadní síně za účasti zastupitelů města 

Návrh na schválení zhotovitele zakázky realizace stavebních děl v Českém Brodě na Husově 
nám. - předkládá p. Fischer
Dne  17.5.2004  proběhlo  v  souladu  se  zákonem  o  zadávání  veřejných  zakázek  vyhodnocení 
nabídek,  které  došly  do  stanoveného  termínu  na  výzvu  více  zájemcům  ve  smyslu  zákona. 
Všechny  vyhodnocené  nabídky  jsou  zpracovány  dle  zákonných  požadavků  a  vyhodnocení 
nabídek bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek v souladu s kritérii uvedenými ve 
výzvě. Komise po pečlivém uvážení a zhodnocení všech aspektů výběru doporučuje RM zadat 
zakázku výše uvedené firmě a schválení uvedeného pořadí ostatních uchazečů.
1. Firma Stavby silnic a železnic a.s.,  Národní třída 10, 113 19 Praha 1,  nabídnutá cena 
13.439.433,-Kč 
2.  Firma  SILMEX  s.r.o.,  Dukelských  hrdinů  583,  280  02  Kolín  IV,  nabídnutá  cena 
14.232.897,50Kč
3. Firma ZEPRIS, s.r.o. U Kříže 611/1, 158 18 Praha 5, nabídnutá cena 22.042.550,71Kč
4.  Firma  SILNICE  ČÁSLAV  -  HOLDING  a.s.,  285  21  Zbraslavice  331,  nabídnutá  cena 
24.860.304,50Kč.
Bc. Nekolný - jak vyplývá z výběrového řízení tak cena za rekonstrukci Husova náměstí je přes 
13 miliónů Kč, kterou nabídla firma Stavby silnic a železnic a.s., Národní třída 10, Praha 1. V 
rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 9 miliónů Kč. Musíme se dohodnou do jak velké části Husova 
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náměstí budeme investovat a které práce na rekonstrukci budou prvořadé. SSŽ a.s. dalo nabídku 
rozložit placení rekonstrukce do více etap.  
Ing. Pažout seznámil přítomné s projektem rekonstrukce Husova náměstí a zároveň s regulačním 
plánem MPZ, který bude řešen na semináři zastupitelstva.
Bc. Nekolný - dal  návrh na stažení tohoto návrhu z jednání z důvodů zajištění financování a 
možnosti technického řešení při nižším objemu financí na tuto investici. RM musí rozhodnout o 
výběru zhotovitele nebo výběrové řízení zrušit, protože dle zákona o zadávání veřejných zakázek 
musí RM rozhodnout do 30-ti dnů od otevření obálek. 

  s c h v á l e n o  6, 0, 0

Informace
Různé

Jednání bylo ukončeno v 1900 hodin 

Ověřovatel zápisu:  p. Jeník  

Jaromír Fischer
                                                                                  starosta města
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Usnesení
  
z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.5. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 70/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a § 17 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění 
doporučuje zastupitelstvu města 
s o u h l a s i t
s celoročním hospodařením Města Český Brod v roce 2003 a zároveň
doporučuje zastupitelstvu města
s c h v á l i t       
přidělení  zisků  hospodářských  středisek  v  celkové  výši  2  813  711,-Kč  do  jejich  fondů 
hospodářské činnosti (účty 903)
Znění  závěrečného  účtu  včetně  výsledků  hospodaření  hospodářských  středisek  je  přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 71/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3), odst.2), písm. a)  128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
r o z h o d l a
o výběru  zhotovitele  zakázky  realizace  stavebních  děl  v  Českém Brodě  v  ulicích  Vítězná  a 
Klučovská:
1) Český Brod - ulice Vítězná - vodovod
2) Český Brod - ulice Klučovská - vodovod,
kterým bude firma Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy,  s.r.o.,  Kolovratská 1476, 251 01 
Říčany a současně pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
Rada města stanovila pořadí uchazečů takto:
1. Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy s.r.o., Kolovratská 1476, 261 01 Říčany 
2. Firma SILMEX s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV 
3. Firma VEKTRA, s.r.o., Libenice 52, 280 02 Kolín 

USNESENÍ č. 72/2004
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 nájemních smluv s nájemníky bytů č. 1-12 v bytovém domě v Kounické ulici čp. 1392 v 
Českém Brodě. Nájemní smlouvy jsou přílohou zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 73/2004
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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 nájemních smluv s nájemníky bytů č. 13-24 v bytovém domě v Kounické ulici čp. 1393 
v Českém Brodě. Nájemní smlouvy jsou přílohou zápisu k tomuto usnesení. 

USNESENÍ č. 74/2004
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 nájemních smluv s nájemníky bytů č. 1-12 v bytovém domě v Mozartově ulici čp. 1394 
v Českém Brodě. Nájemní smlouvy jsou přílohou zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 75/2004
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 nebytových  prostor  domu  čp.  171,  Želivského,  Český Brod sestávající  se  ze  2 
místností + WC se vstupním vchodem v přední části budovy o celkové výměře 42,30 m2 Blance 
Novákové, bytem Jiřího Wolkera 1213, Český Brod na dobu neurčitou za 600,-Kč/m2/rok, za 
účelem zřízení  masérských,  rekondičních  a  regeneračních  služeb.  Návrh  nájemní  smlouvy je 
přílohou originálu usnesení.  

USNESENÍ č. 76/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 1.2.2000 v čp.  
171, Želivského, Český Brod Ing. Jaroslavu Petráskovi, bytem Zborovská 1025, Český Brod, ve 
kterém se mění čl. I. předmět nájmu, článek IV. výše nájemného a čl. VII. Dodatek č. 1 k výše 
uvedené nájemní smlouvě je přílohou originálu usnesení.

USNESENÍ č. 77/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  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 pronájem nebytových prostor společenského sálu Lidového domu 
čp. 105, Prokopa Velikého se stpč. 126/1, Český Brod panu Ladislavu Poupovi, bytem Mikoláše 
Alše 804, Český Brod a panu Romanu Kudláčkovi, bytem Frýdlantská 1303, Praha 9 za účelem 
provozování hostinské a sportovní činnosti za měsíční nájemné 25.000,-Kč na dobu 2 let. 
Nájemné bude kompenzováno a částky vynaložené na stavební úpravy dle přiložené studie na 
rekonstrukce objektu čp. 105. 
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USNESENÍ č. 78/2004
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 pozemků parc.č. 5/2 - zahrada o výměře 365 m2 a stpč. 35/3 o výměře 61 m2 dle KN v 
katastrálním území Český Brod obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, minimálně 300,-Kč za 1 
m2. Nabídky budou přijímány v zalepené označené obálce od 28.5. do 15.6.2004.

USNESENÍ č. 79/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  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 pronájem nebytových prostor v čp. 82, Husovo náměstí,  Český 
Brod za účelem vybudování  2 BJ, bytu  č.  1 o celkové výměře 83,7 m2 paní Márii  Dufkové, 
Vojanova 194, 250 82 Úvaly  za nájemné 110Kč/m2/měsíc a bytu č. 2 o výměře 58,8 m2 panu 
Janu Benešovi, 28.Října 1257, Český Brod za nájemné 85Kč/m2/měsíc na dobu určitou a   
budoucí nájemní smlouvu na byt č. 1 o celkové výměře 83,7 m2 paní Márii Dufkové, Vojanova 
194, 250 82 Úvaly za nájemné 110Kč/m2/měsíc a byt č.2 o celkové výměře 58,8 m2 panu Janu 
Benešovi, 28.Října 1257, Český Brod za nájemné 85Kč/m2/měsíc pro nově vybudované bytové 
jednotky do doby vybudování BJ s tím, že nájemci provedou rekonstrukci bytu na své náklady a 
vložené investice jim budou postupně odečítány z nájmu. Po skončení výstavby BJ a kolaudaci 
bytu  budou  uzavřeny s  nájemci  nové  nájemní  smlouvy  na  zrekonstruované  byty  č.1  a  č.  2. 
Nájemné bude placeno od doby kolaudace bytů.

USNESENÍ č. 80/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  2),  písm.  b)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  ,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
s c h v a l u j e
finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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