
Zápis 
z 13. mimořádné  schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení revokace usnesení č. 82/2004 -  předkládá Ing. Čokrtová
2) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 24, náměstí Arnošta z Pardubic - 

předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení uzavření budoucí nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 

25, náměstí Arnošta z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová

Informace
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 13. mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy 
RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Fořt                 
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                      s ch v á l e n o  6, 0, 0 

p. Fischer požádal RM, aby návrhy č. 1 a č. 2 byly řešeny společně, protože spolu souvisí. 

Návrh na schválení revokace usnesení č. 82/2004 -  předkládá Ing. Čokrtová
Dne 9.6.2004 RM na svém jednání schválila vyhlášení záměru na prodej volného bytu v domě 
čp. 24 v Českém Brodě na náměstí Arnošta z Pardubic. Paní Považanová pracuje v Penzionu a 
Domově důchodců a je zde ubytována s dvěma nezletilými dětmi z důvodu požáru domu kde 
bydlela z tohoto důvodu navrhuje Bc. Nekolný revokovat toto usnesení a paní Považanové zajistit 
bydlení na dobu určitou.
Pí. Považanová byla pozvána na zasedání RM, kde vysvětlila svou situaci.
p. Brom - tajemník města - pí. žadatelka má trvalý pobyt v Brandýse nad Labem, mluvil jsem se 
sociální pracovnicí ke které pí. Považanová bydlištěm patří. Sociální pracovnice navrhla aby si 
zažádala o byt v místě trvalého pobytu.



Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na tento byt na dobu určitou, ale doporučila 
pí. Považanové, aby si sháněla nové bydlení a spojila se se sociální pracovnicí v místě svého 
trvalého pobytu.  
p. Fischer dal protinávrh stáhnout tento návrh z jednání a nechat proběhnout vyhlášení záměru 
na prodej tohoto bytu

s c h v á l e n o  4, 1, 1

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 24, náměstí Arnošta z Pardubic 
- předkládá Ing. Čokrtová

USNESENÍ č. 88/2004
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.  1,  podlaží  1,  kategorie  2 v čp.  24 náměstí  Arnošta z Pardubic v 
Českém Brodě, celková plocha činí  54,30 m2,  nájemné je stanoveno ve výši 1.500,-Kč, paní 
Lence Považanové, bytem Královická 1686, Brandýs nad Labem s platností od 17.6.2004  na 
dobu určitou do 31.12.2004.

s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení uzavření budoucí nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 
čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová
Rada města 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 ve 3. čtvrtletí 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.  Po dohodě s  pí.  Pštrosovou,  p.  Šťastným a  p. 
Kvízem mají tito uchazeči zájem o pronájem výše uvedených rekonstruovaných prostor. 

USNESENÍ č. 89/2004
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 budoucí nájemní smlouvy na pronájem nově rekonstruovaných nebytových prostor v čp. 
25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod
a) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 60,5 m2, v přízemí budovy v levé části s 
předním vstupním vchodem z náměstí panu Petrovi Šťastnému a panu Petrovi Kvízovi na dobu 
neurčitou za cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem prodeje, servisu a půjčovny elektrického ručního 
nářadí.
b) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 74 m2 v přízemí budovy v pravé části s 
předním vstupním vchodem z náměstí paní Marcele Pštrosové, Hrnčířská 121, Kouřim na dobu 
neurčitou za cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem prodeje pánského a dámského textilu.
c) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 64 m2 se zadním vstupním vchodem do 
budovy z dvorního traktu panu Petrovi Šťastnému a panu Petrovi Kvízovi na dobu neurčitou za 
cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem zkušebny elektrického ručního nářadí, kanceláře. 
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             s c h v á l e n o 6, 0, 0

Informace
p. Jeník - stavební odbor by měl řešit lešení na Spořitelně, které tam je již dlouho a je využívané 
k zabezpečení padajících omítek na této budově. 

Různé

Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Fořt

Jaromír Fischer
                                                                                  starosta města
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Usnesení
  
z  13.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  15.6.  2004  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 88/2004
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.  1,  podlaží  1,  kategorie  2 v čp.  24 náměstí  Arnošta z Pardubic v 
Českém Brodě, celková plocha činí  54,30 m2,  nájemné je stanoveno ve výši 1.500,-Kč, paní 
Lence Považanové, bytem Královická 1686, Brandýs nad Labem s platností od 17.6.2004  na 
dobu určitou do 31.12.2004.

USNESENÍ č. 89/2004
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 budoucí nájemní smlouvy na pronájem nově rekonstruovaných nebytových prostor v čp. 
25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod
a) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 60,5 m2, v přízemí budovy v levé části s 
předním vstupním vchodem z náměstí panu Petrovi Šťastnému a panu Petrovi Kvízovi na dobu 
neurčitou za cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem prodeje, servisu a půjčovny elektrického ručního 
nářadí.
b) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 74 m2 v přízemí budovy v pravé části s 
předním vstupním vchodem z náměstí paní Marcele Pštrosové, Hrnčířská 121, Kouřim na dobu 
neurčitou za cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem prodeje pánského a dámského textilu.
c) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 64 m2 se zadním vstupním vchodem do 
budovy z dvorního traktu panu Petrovi Šťastnému a panu Patrovi Kvízovi na dobu neurčitou za 
cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem zkušebny elektrického ručního nářadí, kanceláře. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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