
Zápis
z 12. schůze Rady města Český Brod konané dne 9.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání: 
1) Návrh na schválení pronájmu pozemků v k.ú. Kostelec nad Č. lesy -předkládá Ing. Čokrtová 
2) Návrh na schválení uzavření budoucí nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 25, náměstí 
Arnošta z Pardubic -předkládá     Ing. Čokrtová 
3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej bytu č. 1 v domě čp. 24 v Českém Brodě - předkládá Ing. 
Čokrtová 
4) Návrh na schválení zhotovitele zakázky realizace stavebních děl v Českém Brodě na Husově nám. -předkládá 
p. Fischer 
5) Návrh na schválení složení komise pro otevírání obálek nabídek na zhotovení stavby 
Český Brod -Liblice -vodovod, tlaková kanalizace, dešťová kanalizace -předkládá p. Fischer 
6) Návrh na schválení Dohody o vzájemné spolupráci mezi Středočeským krajem a obcí z rozšířenou působností 
o zajišťování Programu obnovy venkova a Metodický pokyn pro organizační zajištění POV ve Středočeském 
kraji -předkládá p. Fischer 
7) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části střechy na domě čp. 1256, Palackého ulice, Český 
Brod -předkládá Bc. Nekolný 

Informace 
Vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku, který podává MK ČR - stavba kapličky sv. 
Gotharda, 

Zahájení 

Diskuse

Závěr 
Zahájení (1605   hod.) -p. Fischer zahájil 12. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM. 

Jmenování ověřovatele zápisu -ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek

 Kontrola zápisu z 11. 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 1 e n o   4, 0, 0 

Návrh na schválení pronájmu pozemků v k.ú. Kostelec nad Č. lesy -předkládá Ing. Čokrtová
Přišel Mgr. Janík
Město Český Brod obdrželo žádost pí. Jakešové ze dne 8.4.2002 o pronájem výše uvedených pozemků. Dne 
5.6.2003 byl vyhlášen záměr, dne 17 .7 .2003 přijato usnesení na pronájem pozemků paní Jakešové. 1.8.2003 byl 
paní Jakešové doručen návrh nájemní smlouvy se žádostí o její podpis a o úhradu 1 splátky nájemného. Paní 
Jakešová tuto splátku 2.566;-Kč dne 19.8.2003 uhradila, ale smlouvu nepodepsala a nevrátila. Písmeně vyjádřila 
nesouhlas s výší nájemného a zároveň požádala o odprodej předmětných pozemků. Usnesením RM ze dne 



25.9.2003 bylo zamítnuto snížení nájemného, což bylo dne 8.10.2003 paní Jakešové písemně sděleno a požádáno 
o podpis a vrácení nájemní smlouvy .Paní Jakešová opět nepodepsala a dopisem ze dne 2.11.2003 vyjádřila 
pochybnosti o přístupu Rady k dané věci, přičemž nezaplatila další splátku nájemného. Dne 10.12.2003 byl ZM 
Český Brod zamítnut návrh na prodej předmětných pozemků paní Jakešové. Dne 28.4.2004 RM rozhodla svým 
usnesením revokovat usnesení ze dne 17 .7 .2003 a uložila OSM převzetí vyklizených pozemků od pí. Jakešové. 
Dne 21.5.2004 byl doručen dopis od pí. Jakešové, v němž sdělujeme, že téhož dne uhradila dlužné nájemné a 
navrhuje revokovat usnesení RM ze dne 28.4.2004 s tím, že je ochotna podepsat nájemní smlouvu v původním 
znění a rozsahu. Vzhledem k tomu, že paní Jakešová zaplatila nájemné do 30.4.2004 a pozemky nepřetržitě 
užívá bez nájemní smlouvy, bude jí nájemné za měsíc květen 2004 doměřeno v první splátce nájemného dle 
nové nájemní smlouvy . 
JUDr. Marková -právnička města -měl by se vyhlásit nový záměr na pronájem pozemků, pí. Jakešová 
nepodepsala nájemní smlouvu a dále užívá pozemky. 
Bc. Nekolný -dal protinávrh na vyhlášení záměru na pronájem pozemků obálkovou metodou 

USNESENÍ č. 81/2004 
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 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 pozemků parč. 3066 - zahrada o výměře 944 m2, 3065 - orná půda o výměře 180 m2, 4064 - trvalý 
travní porost o výměře 1.432 m2 v kat. území a obci Kostelec nad Č. lesy obálkovou metodou. 

s c h v á 1 e n o 5, 0, 0 

Návrh na schválení uzavření budoucí nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 25, náměstí 
Arnošta z Pardubic -předkládá Ing. Čokrtová 
RM vyhlásila záměr na pronájem nově rekonstruovaných nebytových prostor, které se nacházejí v čp. 25, 
náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod. Protože předpokládaný termín ukončení rekonstrukce těchto prostor 
bude v měsíci září tohoto roku, budou s nájemci uzavřeny budoucí nájemní smlouvy na pronájem prostor s tím, 
že po kolaudaci rekonstrukce domu čp. 25 budou s nájemci uzavřeny nájemní smlouvy . 
MUDr. Blažek otevřel zalepené obálky s nabídkami na pronájem nebytových prostor v čp. 25, nám. Arnošta z 
Pardubic: 
1) č.j.7075 pí. Marcela Pštrosová, Hrnčířská 121, 281 61 Kouřim -žádá o obchod č. 1 o výměře 60,5 m2 v přední 
části budovy za cenu 1.800,-Kč/m2/rok. 
2) č.j. 6540 Poli spol. s r.o. Krále Jiřího 95, Český Brod -žádají o obchod č. 1 a kancelář č. 1 za cenu 1. 700,- 
Kč/m2 /rok a dále přikládají žádost o úpravy v těchto nebytových prostorách. Tato žádost je nedílnou součástí 
originálu zápisu. 
Vzhledem k tomu, že oba žadatelé žádají o pronájem stejného obchodu, RM rozhodla , že se oba žadatelé 
pozvou na osobní jednání ohledně pronájmu nebytových prostor, proto se projednání tohoto bodu přerušuje a 
bude opětovně zařazen na program příští schůze RM.

            s c h v á 1 e n o 5, 0, 0 

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej bytu č. 1 v domě čp. 24 V Českém Brodě - předkládá Ing. 
Čokrtová 
Paní Jiřina Marková bydlela v čp. 24 nám. Arnošta z Pardubic. Tento je ve vlastnictví města a je určen k 
privatizaci. Paní Marková neměla 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 nyní tento byt nabídne k 
prodeji nejvyšší nabídce obálkovou metodou. RM rozhodla, že minimální cena za prodej tohoto bytu bude 
350.000,-Kč. 

USNESENÍ č. 82/2004 
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 volného bytu č. 1 v domě čp. 24 v Českém Brodě o velikosti 1 + 1 v 1. nadzemním podlaží formou 
obálkové metody nejvyšší nabídce, minimálně za cenu 350.000,-Kč. 

s c h v á 1 e n o 4, 0, 1 

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. 
27.5.2004 na jednání rozšířené RM kam byli pozváni zastupitelé města dal Bc. Nekolný návrh na stažení tohoto 
bodu 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 z tohoto důvodu bude tento návrh řešen 
na dnešní RM. Protože na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2004, kde se 
řešilo uvolnění financí ve výši 5,5 mil.Kč letos a se stejnou částkou je počítáno příští rok.

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 ČÁSLA V -HOLDING a.s., 285 21 Zbraslavice 331, nabídnutá cena 24.860.304,50Kč. 
MUDr. Blažek -tento návrh jsme řešili na minulé RM, kam byli pozváni zastupitelé města, myslím že jsme byli 
dost nejednotní. 
Bc. Nekolný -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. 

USNESENÍ č. 83/2004 
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3)a odst. 2), písm. a) zákona č. 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 na Husově nám.:
1 ) Český Brod -Husovo náměstí -I. etapa stavebních prací
2) Český Brod -Husovo náměstí -kanalizace 
3) Český Brod -Husovo náměstí -veřejné osvětlení, 
kterým bude firma Stavby silnic a železnic a.s., Národní třída 10, 113 19 Praha 1 a současně pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. Rada města stanovila pořadí výběru uchazečů takto: 
1. Firma Stavby silnic a železnic a.s., Národní třída 10, 11319 Praha 1 
2. Firma SILMEX s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV 
3. Firma ZEPRIS, s.r.o. U Kříže 611/1, 158 18 Praha 5 
4. Firma SILNICE ČÁSLA V -HOLDING a.s., 285 21 Zbraslavice 331 

s c h v á 1 e n o 5, 0, 0 

Návrh na schválení složení komise pro otevírání obálek nabídek na zhotovení stavby Český Brod -Liblice 
-vodovod, tlaková kanalizace, dešťová kanalizace -předkládá p. Fischer 
Dle zákona č. 199/94 Sb., "0 zadávání veřejných zakázek" ve znění pozdějších předpisů byla vyhlášena 
obchodní veřejná soutěž na realizaci výše uvedené stavby v Liblicích. Podle výše uvedeného zákona je zadavatel 
povinen došlé nabídky otevřít a sepsat zápis. 



USNESENÍ č. 84/2004
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s c h v a l u j e 
následující složení komise pro otevírání obálek nabídek obchodní veřejné soutěže na zhotovení stavby Český 
Brod -Liblice -vodovod, tlaková kanalizace, dešťová kanalizace. Komise se sejde dne 14.6.2004 v 900 hodin v 
zasedací síni MěÚ v Českém Brodě. 
Členové:
Jaromír Fischer, starosta 
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
Ing. Ladislav Forejtek, VIS Hradec Králové
MUDr. Petr Blažek, člen ZM a RM 

Náhradníci:
Jaroslav Brom, tajemník městského úřadu 
Ing. Lucie Hovorková, vedoucí finančního odboru 
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru 
Otakar Jeník, člen ZM a RM 
Karel Boček, odbor správy majetku města

Zapisovatel: 
Karel Boček, odbor správy majetku města 

s c h v á 1 e n o 5, 0, 0 

Návrh na schválení Dohody o vzájemné spolupráci mezi Středočeským krajem a obcí z rozšířenou 
působností o zajišťování Programu obnovy venkova a Metodický pokyn pro organizační zajištění POV ve 
Středočeském kraji -předkládá p. Fischer 
Vzhledem ke změně způsobu administrace Programu obnovy venkova vznikla potřeba přesného vymezení 
kompetencí krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností. Krajský úřad Stř .kraje na základě jednání za účasti 
starostů obcí s rozšířenou působností připravil dle připomínek text Dohody a Metodického pokynu, který musí 
být schválen RM. 

USNESENÍ č. 85/2004
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s o u h l a s í 
s návrhem Dohody o vzájemné spolupráci mezi Středočeským krajem a pověřenou obcí Český Brod o 
zajišťování Programu obnovy venkova a metodický pokyn pro organizační zajištění POV ve Středočeském kraji. 

s c h v á 1 e n o 5, 0, 0 

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části střechy na domě čp. 1256, Palackého ulice, Český 
Brod -předkládá Bc. Nekolný 

USNESENÍ č. 86/2004
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 části střechy na domě čp. 1256 v Palackého ulici v Českým Brodě za účelem umístění anténního 
zařízení a technologie mikrovlnných spojů MicroLAN k provozování bezdrátové datové komunikace předem 
určenému zájemci. 

              s c h v á 1 e n o 5, 0, 0



Informace 
Dne 20.5.2004 bylo našemu úřadu doručeno vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní 
památku, který podává MK ČR. Jedná se o stavbu kapličky sv .Gotharda, která stojí při cestě podle Šembery do 
Liblic. K výše uvedenému vyrozumění se vyjádřil stavební odbor - památkové péče, ve kterém je uveden stručný 
popis stavu objektu a z toho vyplývající důvodové obavy, že po případné rekonstrukci bude dílo opět díky 
vandalismu znehodnocováno. OSM má zcela shodný názor .Převážně z tohoto důvodu se domníváme, že v 
případě prohlášení objektu za kulturní památku bere na sebe město závazek na její rekonstrukci a udržování, 
neboť podle dosavadního šetření nemá objekt majitele. V takovém případě se má za majitele ten subjekt, na 
jehož pozemku objekt stojí. To je v tomto případě město Český Brod. Měli bychom z této informace přijmout 
usnesení a tím dát náš názor MK ČR. 

USNESENÍ č. 87/2004 
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
n e s o u h l a s í 
s přijetím kapličky sv. Gotharda, která stojí při cestě (stezka Břetislava Jedličky-Brodského) podle Šembery do 
Liblic za kulturní památku. 

                 s c h v á l e n o  5, 0, 0

Různé

Jednání bylo ukončeno v 1900 hodin

Ověřovatel zápisu: 

 
                                                                                                                                       Jaromír Fischer
                                                                                                                                        starosta města



Usnesení
  
z 12. schůze Rady města Český Brod konané dne 9.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 81/2004 
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 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 pozemků parč. 3066 -zahrada o výměře 944 rn2, 3065 -orná půda o výměře 180 rn2, 4064 -trvalý 
travní porost o výměře 1.432 rn2 v kat. území a obci Kostelec nad Č. lesy obálkovou metodou. 

USNESENÍ č. 82/2004 
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 volného bytu č. 1 v domě čp. 24 v Českém Brodě o velikosti 1 + 1 v 1. nadzemním podlaží formou 
obálkové metody nejvyšší nabídce, minimálně za cenu 350.000,-Kč. 

USNESENÍ č. 83/2004 
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3)a odst. 2), písm. a) zákona č. 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 na Husově nám.:
1 ) Český Brod -Husovo náměstí -I. etapa stavebních prací
2) Český Brod -Husovo náměstí -kanalizace 
3) Český Brod -Husovo náměstí -veřejné osvětlení, 
kterým bude firma Stavby silnic a železnic a.s., Národní třída 10, 113 19 Praha 1 a současně pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. Rada města stanovila pořadí výběru uchazečů takto: 
1. Firma Stavby silnic a železnic a.s., Národní třída 10, 11319 Praha 1 
2. Firma SILMEX s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV 
3. Firma ZEPRIS, s.r.o. U Kříže 611/1, 158 18 Praha 5 
4. Firma SILNICE ČÁSLA V -HOLDING a.s., 285 21 Zbraslavice 331 

USNESENÍ č. 84/2004
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s c h v a l u j e 
následující složení komise pro otevírání obálek nabídek obchodní veřejné soutěže na zhotovení stavby Český 
Brod -Liblice -vodovod, tlaková kanalizace, dešťová kanalizace. Komise se sejde dne 14.6.2004 v 900 hodin v 
zasedací síni MěÚ v Českém Brodě. 
Členové:
Jaromír Fischer , starosta 
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města



Bc. Jakub Nekolný, rnístostarosta 
Ing. Ladislav Forejtek, VIS Hradec Králové
 MUDr .Petr Blažek, člen ZM a RM 

Náhradníci:
Jaroslav Brom, tajemník městského úřadu 
Ing. Lucie Hovorková, vedoucí finančního odboru 
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru 
Otakar Jeník, člen ZM a RM 
," ~, 
Karel Boček, odbor správy majetku města 

Zapisovatel: 
Karel Boček, odbor správy majetku města 

USNESENÍ č. 85/2004
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s o u h l a s í 
s návrhem Dohody o vzájemné spolupráci mezi Středočeským krajem a pověřenou obcí Český Brod o 
zajišťování Programu obnovy venkova a metodický pokyn pro organizační zajištění POV ve Středočeském kraji. 

USNESENÍ č. 86/2004
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 části střechy na domě čp. 1256 v Palackého ulici v Českým Brodě za účelem umístění anténního 
zařízení a technologie mikrovlnných spojů MicroLAN k provozování bezdrátové datové komunikace předem 
určenému zájemci. 

USNESENÍ č. 87/2004 
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
n e s o u h l a s í 
s přijetím kapličky sv. Gotharda, která stojí při cestě (stezka Břetislava Jedličky-Brodského) podle Šembery do 
Liblic za kulturní památku. 

 
                                                                                                                                       Jaromír Fischer
                                                                                                                                        starosta města



Usnesení
  
z 12. schůze Rady města Český Brod konané dne 9.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.


