
Zápis 
z 16. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.7. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Zapsala: Kopfhammerová

Program jednání:
1. Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú.Český Brod - předkládá 

Ing. Čokrtová
2. Návrh na schválení složení inventarizační likvidační komise města  - předkládá Ing. 

Čokrtová
3. Návrh na schválení vyhlášení záměru na směnu stavební parcely za část pozemku v k.ú. 

Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení souhlasu s podnájmem bytu č. 106, Štolmířská 1382, Český Brod - 

předkládá p. Fischer 
5. Návrh na schválení vydání souhlasu s vypracováním studie na stavební úpravu domu čp. 

12 na Husově náměstí - předkládá Bc. Nekolný
6. Návrh na schválení vydání souhlasu s podnájmem bytu č. 12, Kounická 1392, Český Brod 

- předkládá p. Fischer
7. Návrh na schválení rozhodnutí a oznámení výsledku veřejné soutěže Český Brod- Liblice 

- vodovod, tlaková kanalizace, dešťová kanalizace - předkládá p. Fischer 
Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 16. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek 
Kontrola zápisu z 15. schůze RM – MUDr. Forstová -  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   5, 0, 0 

Přišel p. Fořt v 1615 hodin

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú.Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová
Na záměr RM Český Brod na prodej pozemků parc. č. 5/2 a stp. č. 35/3, vyhlášený dne 27.5.2004 
se ve stanovené lhůtě patnácti dnů od vyvěšení oznámení nepřihlásil žádný zájemce. Původní 



záměr počítal s minimální cenou 300,-Kč za 1 m2 a byl v něm opomenut pozemek papc. č. 35/3, 
který je také v majetku Města Český Brod. Pozemky jsou přístupné ze sousedních pozemků 
různých vlastníků, proto je vhodný prodej obálkovou metodou. Pozemky je možno prodat v 
částech různým vlastníkům nebo jako celkem jednomu vlastníku, ale v celé výměře beze zbytku.
Bc. Nekolný -  o vyhlášení záměru byl informován pouze p. Štolba, který si zažádal o prodej 
pozemků. Nyní informujeme o vyhlášení záměru všechny majitele sousedních pozemků. Bylo by 
dobré  vyhlásit  záměr  na  prodej  těchto  pozemků  bez  udání  minimální  ceny  a  zastupitelé  se 
rozhodnou zda prodají tyto pozemky za nabídnutou cenu nebo ponechají pozemky ve vlastnictví 
města. 
JUDr. Marková - tyto pozemky lze také prodat jako celek na stavební parcelu a vytvořit  zde 
věcné břemeno na průjezd k pozemkům.

USNESENÍ č. 89/2004
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, 5/4 - zahrada o výměře 49 m2 a stp. č. 
35/3 o výměře 61 m2 dle KN v katastrálním území Český Brod obálkovou metodou nejvyšší 
nabídce. Pozemek je možno využít jako stavební parcelu. Nabídky budou přijímány v zalepené 
obálce od 23.7. do 9.8. 2004. 

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

Návrh na schválení složení inventarizační likvidační komise města  - předkládá Ing. Čokrtová
Z důvodu odstoupení 1 člena z původní inventarizační likvidační komise města paní Miloslavy 
Fraňkové odchodem do starobního důchodu předkládáme nový návrh členů komise.
Bc. Nekolný navrhl změnu ve složení inventarizační a likvidační komise místo pana Karla Bočka 
navrhl pana Tomáše Hora. 

USNESENÍ č. 90/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
o d v o l á v á
inventarizační likvidační komisi města a
v o l í
inventarizační likvidační komisi města v tomto složení:
Hana Burýšková, Tomáš Hor, Jana Dvořáková
                             s c h v á l e n o  6,  0,  0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na směnu stavební parcely za část pozemku v k.ú. 
Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo žádost ze dne 16.7. 2004 od pana Michala Hollase, bytem 
Masarykova 363, Český Brod s návrhem vyřešit formou směny pozemků situaci, kdy žadatel je 
vlastníkem pozemku parc.č. 1887 se stodolou, který se nachází v areálu domu čp. 25 na náměstí 
Arnošta z Pardubic. Dům čp. 25 je ve vlastnictví Města Český Brod.  
p. Jeník - p. Hollas chce přikoupit cca 150 m2 za cenu obvyklou s tím nesouhlasím nevím kolik 
myslí p. Hollas cenu obvyklou. Tento pozemek vzhledem k umístění má jistě velkou hodnotu. 
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Dále si myslím, že tento pozemek je vedle parkoviště a měli bychom myslet na to, že bude nutné 
toto parkoviště do budoucna rozšířit.
JUDr. Marková - na průjezd ke stodole p. Hollase je věcné břemeno, při koupi stodoly se město 
stane jediným vlastníkem a věcné břemeno zanikne, při dalším předpokládaném prodeji by bylo 
nutné věcné břemeno opět zřídit, ale na dům čp. 1384 má zástavní právo MMR ČR bez jejichž 
souhlasu nemůže KÚ věcné břemeno zapsat, bude nutné nejprve zjisti závazné stanovisko MMR 
ČR k zástavě domu čp. 1384. Porušili bychom podmínky dotace na dům čp. 1384.
Bc. Nekolný - zjistíme tržní cenu pozemku p.č. 2021 a požádáme Ministerstvo pro místní rozvoj 
o souhlasné stanovisko k budoucímu zřízení věcného břemene průjezdu a průchodu k domu čp. 
25, Arnošta z Pardubic, Český Brod. 
p. Jeník - dal návrh na stažení tohoto návrhu z jednání z důvodu zjištění těchto skutečností 
 

s ch v á l e n o  5, 0, 1

Návrh na schválení souhlasu s podnájmem bytu - předkládá p. Fischer
MUDr.  Juránek předložil  dne  19.7.2004 Městu  Český Brod jako vlastníkovi  domu čp.  1382 
písemnou žádost o povolení podnajmout byt  č. 106 panu Tomáši Milbachovi a paní Gabriele 
Klivanové na dobu určitou 2 let. Tuto žádost podal v souladu s odstavcem III., bod 2 nájemní 
smlouvy č. 118/2002/FO, kde je uveden požadavek písemného souhlasu majitele  objektu pro 
případný podnájem bytu. 

USNESENÍ č. 91/2004
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  smlouvy  o  podnájmu  bytu  č.  106  na  adrese  Český  Brod,  Štolmířská  1382,  mezi 
nájemcem tohoto bytu panem MUDr. Ivanem Juránkem a podnájemníky -   panem Tomášem 
Milbachem a paní Gabrielou Klivanovou na dobu určitou 2 let. ( Od 1.8.2004 do 31.7.2006)

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

Návrh na schválení vydání souhlasu s vypracováním studie na stavební úpravu domu čp. 12 
na Husově náměstí - předkládá Bc. Nekolný
V současnosti se v přízemí domu č.p 12 nachází prodejna květin, v prvním patře pak bytová 
jednotka užívaná panem Mixou a v zadní části bezprizorní  bytové i nebytové prostory o celkové 
ploše cca 90 m2. Tyto prostory jsou v katastrofickém stavu a léta o ně nebylo řádně pečováno. 
V prvním patře je zdevastovaná bytová jednotka 1+kk, kterou využívá pan Mixa bez jakéhokoliv 
nabývacího titulu jako skladovací prostory. Stejně tak má uložené své věci v jakési dílně 
v přízemí či na dvorku. Problémem je samozřejmě fakt, že pan Mixa má pronajatý pouze byt, ale 
de facto užívá celý dům mimo krámku s květinami. Horší záležitostí však je nulová starost o 
zbývající prostory jak ze strany pana Mixy tak i ze strany města.  Město mělo v uplynulých letech 
jiné důležitější problémy a tato záležitost šla zcela pochopitelně stranou. Tím bylo docíleno faktu 
praktického užívání objektu výše zmíněným nájemníkem bez jakéhokoliv zainteresování na 
opravách a o investicích ani nemluvě. 

Při posuzování využitelnosti volných respektive neoprávněně využívaných prostor bylo město 
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osloveno občanským sdružením Leccos, jenž má zájem o pronájem volných prostor pro činnost 
svého klubu „Kostička“ zaměřující se na využití volného času pro maminky s malými dětmi. 
Dále jsou ochotni vypracovat projekt na čerpání finančních prostředků právě na vybudování tzv. 
mateřského centra. K tomuto projektu je potřeba právě studie využitelnosti včetně položkového 
rozpočtu. Velkou výhodu při posuzování projektů mají ta občanská sdružení, která jsou 
podporovaná obcemi a ještě lépe chtějí-li vybudovat mateřské centrum v obecním objektu.

Pro město má tento projekt výhodu v tom, že opraví svůj majetek za poměrně menší náklady 
právě formou dotačního spolufinancování. Dům je v samém centru města a nedělá svým stavem 
samosprávě dobrou reklamu. Důležité je také pro doposud nevyužívaný majetek nalezení 
odpovědného uživatele a správce. V neposlední řadě nabídneme možnosti podpory určité cílové 
skupiny našich spoluobčanů, pro kterou toho v minulosti nebylo mnoho v našem městě 
vykonáno. 

Studie bude mít nárok na rozpočet kolem třech tisíc korun. Celková investice bude stát celkově 
do jednoho milionu korun a nepředpokládám, že účast města nebude přesahovat 50%. Další 
provozní náklady půjdou již pouze za občanským sdružením Leccos.       

USNESENÍ č. 92/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s o u h l a s í  
s vypracováním studie na stavební úpravu domu č.p. 12 na Husově náměstí.

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

Návrh na schválení souhlasu s podnájmem bytu č. 12, Kounická 1392, Český Brod - 
předkládá p. Fischer
Pan Roman Aschenbrenner předložil dne 19.7.2004 Městu Český Brod písemnou žádost o 
povolení podnajmout byt č. 12 a to z dočasných rodinných důvodů. Tuto žádost podal v souladu s 
odstavcem IV, bod 2 nájemní smlouvy č. 129/2004/FO, kde je uveden požadavek písemného 
souhlasu majitele objektu pro případný podnájem bytu. Bytové družstvo Kounická udělilo 
"Souhlas s poskytnutím bytu č. 12 do podnájmu dne 12.7.2004.
Bc. Nekolný - do usnesení dát na dobu určitou od 1.8.2004 do 31.7.2005 

USNESENÍ č. 93/2004
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 smlouvy o podnájmu bytu č. 12 na adrese Český Brod, Kounická 1392, mezi nájemcem 
tohoto bytu panem Romanem Aschenbrennerem a paní Petrou Aschenbrennerovou a budoucími 
podnájemníky na dobu určitou od 1.8.2004 do 31.7.2005.
                         s c h v á l e n o  6, 0, 0 

Návrh na schválení rozhodnutí a oznámení o výsledku soutěže Český Brod- Liblice - 
vodovod, tlaková kanalizace, dešťová kanalizace - předkládá p. Fischer 
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Na základě  doporučení  komise pro posouzení  a  hodnocení  nabídek byly  vybrány uchazeči  v 
tomto pořadí:
1. ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, Praha 34.712.020,-Kč
2. POHL cz, a.s. Nádražní 25, Roztoky 34.889.999,-Kč
3. Stavokomplet s.r.o., Královická 251, Brandýs nad Labem 37.848.670,39Kč
4. Vodohospodářské stavby, s.r.o. , Křižíkova 2393, Teplice 39.516.949,51Kč
5. HOCHTIEF-VSB, a.s., Kandertova 1131/1a, Praha 51.984.938,-Kč
Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tímto současně vyzývá k zahájení 
jednání, směřujícímu k uzavření příslušné smlouvy a předložení dokladů ve smyslu § 2c odst. 2.
Bc. Nekolný - ceny nabídek jsou bez DPH.

USNESENÍ č. 94/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
r o z h o d l a  
na základě  doporučení  komise  pro posouzení  a  hodnocení  nabídek v souladu se zákonem č. 
199/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky a oznamuje výsledek 
obchodní veřejné soutěže. 
Veřejná zakázka: Český Brod - Liblice - vodovod, tlaková kanalizace, dešťová kanalizace v 
tomto pořadí:
1. ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, Praha
2. POHL cz, a.s. Nádražní 25, Roztoky
3. Stavokomplet s.r.o., Královická 251, Brandýs nad Labem
4. Vodohospodářské stavby, s.r.o. , Křižíkova 2393, Teplice
5. HOCHTIEF-VSB, a.s., Kandertova 1131/1a, Praha
                         s c h v á l e n o  5, 0, 1 

Informace:
p. Fischer informoval radní, že Město Český Brod bude penalizovat firmu Kurs, která stavěla 
bytové domy v Kounické a Mozartově ulici z důvodů nedodržení termínu dodání staveb.
Dále informoval o vypracování odhadu na dům ve Štolmíři čp. 6, který činí cca 315.000,-Kč z 
důvodu vyhlášení záměru na prodej tohoto domu.  
   
Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1740 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 16. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.7. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 89/2004
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, 5/4 - zahrada o výměře 49 m2 a stp. č. 
35/3 o výměře 61 m2 dle KN v katastrálním území Český Brod obálkovou metodou nejvyšší 
nabídce. Pozemek je možno využít jako stavební parcelu. Nabídky budou přijímány v zalepené 
obálce od 23.7. do 9.8. 2004. 

USNESENÍ č. 90/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
o d v o l á v á
inventarizační likvidační komisi města a
v o l í
inventarizační likvidační komisi města v tomto složení:
Hana Burýšková, Tomáš Hor, Jana Dvořáková

USNESENÍ č. 91/2004
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  smlouvy  o  podnájmu  bytu  č.  106  na  adrese  Český  Brod,  Štolmířská  1382,  mezi 
nájemcem tohoto bytu panem MUDr. Ivanem Juránkem a podnájemníky -   panem Tomášem 
Milbachem a paní Gabrielou Klivanovou na dobu určitou 2 let. ( Od 1.8.2004 do 31.7.2006)

USNESENÍ č. 92/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s o u h l a s í  
s vypracováním studie na stavební úpravu domu č.p. 12 na Husově náměstí.

USNESENÍ č. 93/2004
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  
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uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 12 na adrese Český Brod, Kounická 1392, mezi nájemcem 
tohoto bytu panem Romanem Aschenbrennerem a paní Petrou Aschenbrennerovou a budoucími 
podnájemníky na dobu určitou od 1.8.2004 do 31.7.2005.
USNESENÍ č. 94/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
r o z h o d l a  
na základě  doporučení  komise  pro posouzení  a  hodnocení  nabídek v souladu se zákonem č. 
199/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky a oznamuje výsledek 
obchodní veřejné soutěže. 
Veřejná zakázka: Český Brod - Liblice - vodovod, tlaková kanalizace, dešťová kanalizace v 
tomto pořadí:
1. ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, Praha
2. POHL cz, a.s. Nádražní 25, Roztoky
3. Stavokomplet s.r.o., Královická 251, Brandýs nad Labem
4. Vodohospodářské stavby, s.r.o. , Křižíkova 2393, Teplice
5. HOCHTIEF-VSB, a.s., Kandertova 1131/1a, Praha

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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