
Zápis 
ze 14. schůze Rady města Český Brod konané dne 24.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení výběr auditora pro rok 2004 - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení doporučení ZM prodej části pozemku č. 17 v k.ú. Štolmíř - předkládá Ing. 

Čokrtová 
3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy čp. 

82 Husovo nám., Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení Nařízení města Český Brod č. 2/2004 - předkládá p. Fischer
5) Návrh na schválení revokaci usnesení č. 90/2003 - předkládá Ing. Čokrtová
6) Návrh na schválení složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby - 

předkládá Ing. Čokrtová 
7) Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance MěÚ - předkládá p. Brom

Informace 

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 14. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík                
Kontrola zápisu z 13. 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 1620 hodin
Návrh na schválení výběr auditora pro rok 2004 - předkládá p. Fischer
Vzhledem ke zjištěným nesrovnalostem v inventarizaci pozemků bylo navrženo výše uvedenou 
auditorskou společností nápravné opatření. (Bylo zjištěno, že pozemky vedené na účtu 031 
nesouhlasí s výpisem z katastru nemovitostí). OSM provedl prověrku pozemků na kartách 
pozemků a sladil je s aktuálními výpisy z katastru nemovitostí. Na základě provedené prověrky 
pozemků budou změny promítnuty do účetní evidence na účet 031. Bylo by vhodné, aby výše 
uvedená auditorská firma provedla i kontrolu plnění nápravného opatření. 



USNESENÍ č. 81/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 42 odst. 1) a § 102 odst. 3)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
s ch v a l u j e
uzavření  smlouvy o provedení auditu za rok 2004 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice.

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení doporučení ZM prodej části pozemku č. 17 v k.ú. Štolmíř - předkládá 
Ing. Čokrtová 
Město Český Brod, OSM obdrželo žádost ze dne 17.2.2004 od pana Pavla Oplta, bytem Praha 10, 
Karpatská 4 o odkoupení části pozemku parc.č. 17 v kat. území Štolmíř dle přiloženého 
situačního plánku. Manželé Opltovi již vlastní sousední nemovitosti čp. 27, čp. 17 a pozemek 
parc. č. 23. Předmětnou část pozemku parc. č. 17 měl až dosud v pronájmu pan Havlasa, který 
městu Český Brod vypověděl nájemní smlouvu ke dni 1.3.2004. Po schválení tohoto usnesení 
bude objednán geometrický plán, jehož zhotovení uhradí p. Oplt a jenž se stane nedílnou součástí 
kupní smlouvy. 
Bc. Nekolný - dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání - nejdříve by měl dát vypracovat 
geometrický plán
                                                                 s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy 
čp. 82 Husovo nám., Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Tyto  nebytové prostory v I.  poschodí čp. 82 na Husově náměstí  se skládají  ze 4 místností  o 
výměře 83,70 m2. Na tyto prostory byla vypracována projektová studie, předběžná cena BJ je cca 
600.000,-Kč. Rekonstrukce BJ bude provedena na náklady nájemce a vložené investice budou 
postupně nájemci odečítány z nájmu. Nájemné bude placeno od doby kolaudace bytu.
Bc. Nekolný - nejprve by se mělo revokovat část usnesení č. 79/2004 a potom teprve by se měl  
vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor ......

USNESENÍ č. 82/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
a) r e v o k u j e
část usnesení č. 79/2004 ze dne 27.5.2004 a to schválení uzavření nájemní smlouvy s paní Márii 
Dufkovou, Vojanova 194, Úvaly na nebytový prostor v čp. 82 na Husově náměstí  v Českém 
Brodě
b) v y h l a š u j e   z á m ě r
na pronájem nebytových prostor domu čp. 82 Husovo náměstí, Český Brod v levé části I. patra 
budovy, za účelem vybudování 1 bytové jednotky typu 3+1 dle následujících kriterií, které budou 
realizovány formou obálkové metody. Rekonstrukci bytu provedou nájemci na své náklady a 
vložené investice budou postupně odečítány z nájmu. Předmětem soutěže je pronájem při 
minimální ceně 80,-Kč/m2. 

  s c h v á l e n o  5 0, 0
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Návrh na schválení Nařízení města Český Brod č. 2/2004 - předkládá p. Fischer
Pro všechny lesy o výměře  menší  než  50 ha  ve  vlastnictví  fyzických  a  právnických osob v 
katastrálních  územích  Poříčany,  Bříství,  Černíky,  Kounice  a  Vykáň  pokud  pro  ně  není 
vypracovaný lesní hospodářský plán se v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 
Sb., lesní zákon, zpracovávají lesní hospodářské osnovy. Náklady na jejich zpracování hradí stát. 
Na území bývalého lesního hospodářského celku Nymburk, končí platnost lesního hospodářského 
plánu k 31.12.2005 pro vlastníky lesů t.j. fyzické i právnické osoby zadává do 31.12.2015 t.j. na 
období 10 let. Záměr zadat zpracování osnov se vyhlašuje nejméně 18 měsíců před dnem jejich 
platnosti, tj. nejpozději 30.6.2004.
Bc. Nekolný - do usnesení by se měl zapracovat lesní zákon 289/1995 Sb.
 
USNESENÍ č. 83/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 11 odst. 2)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v y d á v á 
Nařízení obce č. 2/2004 Zpracování lesních hospodářských osnov v souladu s ustanovením § 25 
odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb. 

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení revokaci usnesení č. 90/2003 - předkládá Ing. Čokrtová
Zájemci  manželé  Mašatovi,  paní  Marcela  Baštářová,  manželé  Staňkovi  a  pan  Tomáš  Kříž 
odstoupili  od  uzavření  nájemní  smlouvy  z  důvodu  vysokého  nájemného  za  pronájem garáží 
1,2,3,4  v čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic. 

USNESENÍ č. 84/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
r e v o k u j e 
usnesení  č.  90/2003  ze  dne  14.8.2003  s  tím,  že  zájemci  manželé  Mašatovi,  paní  Marcela 
Baštářová,  manželé  Staňkovi  a  pan  Tomáš  Kříž  odstoupili  od  uzavření  nájemní   smlouvy z 
důvodu vysokého nájemného za pronájem garáží 1,2,3,4, náměstí Arnošta z Pardubic. 

s ch v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby 
Český Brod - Liblice - vodovod, tlaková kanalizace a dešťová kanalizace - předkládá Ing. 
Čokrtová 
Soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Bc.  Nekolný -  člen  komise  by měl  být  Ing.  Jacko,  který  nastoupil  jako samostatný  odborný 
pracovník odboru správy majetku.

USNESENÍ č. 85/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s t a n o v u j e 
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následující  složení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  obchodní  veřejné  soutěže  na 
zhotovitele stavby: Český Brod - Liblice - vodovod, tlaková kanalizace a dešťová kanalizace. 
Soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 199/1994 ve znění pozdějších předpisů. Komise 
se sejde dne 8.7.2004 v 830 hodin na Městském úřadě v Českém Brodě. 
Členové komise:
Jaromír Fischer
Ing. Ivan Jacko
Václav Korec
Ing. Eva Čokrtová
Ing. Lucie Hovorková
Ing. Ladislav Forejtek
Ing. Jiří Březina

Náhradníci:
Zdeněk Hába
Marie Melichová
Ing. Rostislav Vodička
Karel Boček
Jaroslava Sahulová
Bc. Nekolný
Josef Dvořák

s ch v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance MěÚ - p. Jaroslav Brom
Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem 
územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. V případě, že zaměstnanec má v úmyslu 
vykonávat jinou výdělečnou činnost je jeho základní povinností předem požádat o písemný 
předchozí souhlas. Nevyžádání souhlasu je tedy porušením základních povinností pracovníka.

O souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti požádal pan Ing. Ivan Jacko. Jedná se o projektovou 
činnost ve výstavbě na základě živnostenského listu. Pro případ vysvětlení jeho výdělečné 
činnosti radě města bude p. Ing. Ivan Jacko připraven osobně zodpovědět dotazy.

Ing. Jacko vysvětlil důvody jeho výdělečné činnosti - je členem komory autorizovaných techniků, 
rád by zůstal členem této komory.
Bc. Nekolný - pokud povolíme zaměstnanci tuto výdělečnou činnost vytvoříme precedens.
JUDr. Marková - právnička města - i když bude mít Ing. Jacko pozastavený živnostenský list tak 
stále může být členem komory autorizovaných techniků.      

    n e s c h v á l e n o   0,  2,  3

Informace
Různé
Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin 
Ověřovatel zápisu:  Mgr. Janík

Jaromír Fischer
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                                                                                  starosta města

Usnesení
  
ze 14. schůze Rady města Český Brod konané dne 24.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 81/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 42 odst. 1) a § 102 odst. 3)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
s ch v a l u j e
uzavření  smlouvy o provedení auditu za rok 2004 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice.

USNESENÍ č. 82/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
a) r e v o k u j e
část usnesení č. 79/2004 ze dne 27.5.2004 a to schválení uzavření nájemní smlouvy s paní Márii 
Dufkovou, Vojanova 194, Úvaly na nebytový prostor v čp. 82 na Husově náměstí  v Českém 
Brodě
b) v y h l a š u j e   z á m ě r
na pronájem nebytových prostor domu čp. 82 Husovo náměstí, Český Brod v levé části I. patra 
budovy, za účelem vybudování 1 bytové jednotky typu 3+1 dle následujících kriterií, které budou 
realizovány formou obálkové metody. Rekonstrukci bytu provedou nájemci na své náklady a 
vložené investice budou postupně odečítány z nájmu. Předmětem soutěže je pronájem při 
minimální ceně 80,-Kč/m2. 

USNESENÍ č. 83/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 11 odst. 2)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v y d á v á 
Nařízení obce č. 2/2004 Zpracování lesních hospodářských osnov v souladu s ustanovením § 25 
odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb. 

USNESENÍ č. 84/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
r e v o k u j e 
usnesení  č.  90/2003  ze  dne  14.8.2003  s  tím,  že  zájemci  manželé  Mašatovi,  paní  Marcela 
Baštářová,  manželé  Staňkovi  a  pan  Tomáš  Kříž  odstoupili  od  uzavření  nájemní   smlouvy z 
důvodu vysokého nájemného za pronájem garáží 1,2,3,4, náměstí Arnošta z Pardubic. 

USNESENÍ č. 85/2004
Rada města Český Brod
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po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s t a n o v u j e 
následující  složení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  obchodní  veřejné  soutěže  na 
zhotovitele stavby: Český Brod - Liblice - vodovod, tlaková kanalizace a dešťová kanalizace. 
Soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 199/1994 ve znění pozdějších předpisů. Komise 
se sejde dne 8.7.2004 v 830 hodin na Městském úřadě v Českém Brodě. 
Členové komise:
Jaromír Fischer
Ing. Ivan Jacko
Václav Korec
Ing. Eva Čokrtová
Ing. Lucie Hovorková
Ing. Ladislav Forejtek
Ing. Jiří Březina

Náhradníci:
Zdeněk Hába
Marie Melichová
Ing. Rostislav Vodička
Karel Boček
Jaroslava Sahulová
Bc. Nekolný
Josef Dvořák

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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