
Zápis 
z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.7. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1. Návrh na schválení pronájmu pozemků v k.ú. Kostelec n. Č. Lesy - předkládá Ing. 

Čokrtová
2. Návrh na schválení doporučení ZM ponechání pozemků parc. č. 5/2 a stpč. 35/3 v k.ú. 

Český Brod ve vlastnictví Města Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na schválení vyhrazeného parkovacího místa v zóně města Český Brod - předkládá 

Bc. Nekolný
4. Návrh na schválení změny termínu složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

zhotovitele stavby Český Brod - Liblice - vodovod, tlaková kanalizace a dešťová 
kanalizace - předkládá Ing. Čokrtová 

Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 15. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová                 
Kontrola zápisu ze 14. schůze RM – Mgr. Janík - bez připomínek
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 

Návrh na schválení pronájmu pozemků v k.ú. Kostelec nad Č. lesy - předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, OSM po delším jednání s paní Jakešovou, bytem Truba 834, Kostelec nad Č. 
lesy, týkající se výše nájemného, které bylo stanoveno na 4,-Kč za 1 m2 za rok zveřejnil na úřední 
desce od 14.6. do 29.6.2004 záměr RM na pronájem pozemků obálkovou metodou. Do 29.6.2004 
byla OSM doručena jedna zalepená obálka, která je přílohou tohoto návrhu.  
P. Kopfhammerová otevřela obálku s nabídkou:
č.j. 8739 paní Jaromíra Jakešová, Truba 834, Kostelec nad Č.Lesy nabídla cenu 4,30Kč/m2/rok.

USNESENÍ č. 86/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s ch v a l u j e



pronájem pozemků parc. č. 3066 - zahrada o výměře 944 m2, 3065 - orná půda o výměře 180 m2, 
3064 - trvalý travní porost o výměře 1432 m2 v k. území a obci Kostelec nad Černými Lesy 
zájemci vzešlému z obálkové metody a to paní Jaromíře Jakešové, Truba 834, Kostelec nad Č. 
Lesy za cenu 4,30 Kč/m2/rok. s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení doporučení ZM ponechání pozemků parc. č. 5/2 a stpč. 35/3 v k.ú. 
Český Brod ve vlastnictví Města Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, OSM 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. Navrhli cenu 80,-Kč za 1 m2. Žádost byla stažena z programu jednání RM dne 
23.10.2003 s tím, že pozemek bude nabídnut k prodeji spolu se sousedním pozemkem parc. č. 5/2 
po jeho převedení z Pozemkového fondu na Město Český Brod.
Záměr na prodej obou pozemků byl projednán a vyhlášen RM dne 27.5.2004 a to obálkovou 
metodou s navrženou minimální cenou 300,-Kč za 1m2. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 
2.6. do 16.6 2004 a manželé Štolbovi byli informováni. Žádný zájemce se však ve stanovené 
lhůtě nepřihlásil. OSM navrhuje ponechat předmětné pozemky v majetku města. Výhledově      
je možné využít tyto pozemky pro výstavbu rod. domu a případný přístup a příjezd by šel řešit 
přes průjezd lékárny věcným břemenem.  
Bc. Nekolný dal návrh na stažení tohoto návrhu z jednání z důvodu informování ostatních 
vlastníků přilehlých pozemků o vyhlášení záměru na prodej pozemků č. 5/2 a 35/3. 

s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení vyhrazeného parkovacího místa v zóně města Český Brod - předkládá 
Bc. Nekolný
Souhlasem se zřízením trvalých, konkrétně vyhrazených a řádným dopravním značením 
vyznačených parkovacích míst, bude zajištěno bezproblémové zásobování prodejny - nakládka a 
vykládka zboží firmy Ovoce a zelenina Kokeš. Po projednání s orgánem Policie ČR okr. 
ředitelství DI Kolín, neboť se jedná o silnici II/245 z hlediska bezpečnosti silničního provozu 
byla ze strany tohoto orgánu odsouhlasena 3 vyhrazená parkovací místa.

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
s o u h l a s í
se zřízením 3 vyhrazených parkovacích míst pro stání motorových vozidel v ul. Žitomířská, pro 
vozidla firmy Ovoce a zelenina Kokeš.
Vyhrazené parkování bude povoleno odborem dopravy MÚ podle ustanovení zák. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zpoplatněno v souladu s čl. 14 vyhlášky Města Český Brod  č. 5/2003 
o místních poplatcích.   s c h v á l e n o  6 0, 0

Návrh na schválení změny termínu 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
Z důvodu faxové omluvy členů komise  pana Ing.  Forejtka a Ing.  Březiny se jednání komise 
přesunuje na 16.7.2004 od 1000 hodin. Komise zůstává ve stejném složení.  
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USNESENÍ č. 88/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
b e r e   n a    v ě d o m í 
změnu  termínu  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 16.7.2004 v 1000 hodin v kanceláři  tajemníka MěÚ. Komise zůstává ve stejném 
složení.  

s ch v á l e n o  6, 0, 0

Informace
Pan Fischer informoval o žádosti pana Tyla, který žádá o vyjímku  stání na parkovacím místě na 
Husově náměstí z důvodu vlastnictví nemovitosti na tomto náměstí. 
Dále  pan  Jeník  informoval  radu,  že  by  se  měly  zapracovat  do  vyhlášky  nové  ceny  záboru 
chodníků  (např.  spořitelna  používá  zábor  chodníku  k  lešení,  tento  zábor  je  dlouhodobý  a 
spořitelna fasádu neopravuje, lešení využívá k tomu, aby nepadala omítka na kolemjdoucí) 
Bc.  Nekolný -  bylo  by dobré,  aby  podněty a  připomínky k vyhláškám byly  zpracovány do 
vyhlášek a daly se ke schválení zastupitelstvu města. 
   
Různé

Jednání bylo ukončeno v 1640 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová

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

USNESENÍ č. 86/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
s ch v a l u j e
pronájem pozemků parc. č. 3066 - zahrada o výměře 944 m2, 3065 - orná půda o výměře 180 m2, 
3064 - trvalý travní porost o výměře 1432 m2 v k. území a obci Kostelec nad Černými Lesy 
zájemci vzešlému z obálkové metody a to paní Jaromíře Jakešové, Truba 834, Kostelec nad Č. 
Lesy za cenu 4,30 Kč/m2/rok.

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
s o u h l a s í
se zřízením 3 vyhrazených parkovacích míst pro stání motorových vozidel v ul. Žitomířská, pro 
vozidla firmy Ovoce a zelenina Kokeš.
Vyhrazené parkování bude povoleno odborem dopravy MÚ podle ustanovení zák. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zpoplatněno v souladu s čl. 14 vyhlášky Města Český Brod  č. 5/2003 
o místních poplatcích.

USNESENÍ č. 88/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
b e r e   n a    v ě d o m í 
změnu  termínu  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 16.7.2004 v 1000 hodin v kanceláři  tajemníka MěÚ. Komise zůstává ve stejném 
složení.  

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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