
Zápis 
z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.8. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení doporučení ZM prodej pozemků  v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 

Čokrtová 

Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 18. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek  
Kontrola zápisu ze 17. schůze RM – Mgr. Jeník -  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 

Návrh na schválení doporučení ZM prodej pozemků č. 5/2, 5/4 a 35/3 v k.ú. Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová 
Město Český Brod obdrželo na základě záměru, vyhlášeného dne 22.7.2004 a zveřejněného od 
28.7.2004 do 12.8.2004 šest zalepených a označených obálek.
Pan Fischer otevřel zalepené obálky:
1) č.j. 11097 pí. Eliška Strnadová, Krále Jiřího 449, Český Brod nabízí cenu 225,-Kč/m2

2) č.j. 11318 pí. Jaroslava Štolbová, Jungmannova 917, Český Brod nabízí cenu 120,-Kč/m2

3) č.j. 11319 p. Václav Štolba, Jungmannova 917, Český Brod nabídl cenu 150,-Kč/m2

4) č.j. 11320 p. Pavel Štolba, Jungmannova 917, Český Brod nabídl cenu 130,-Kč/m2

5) č.j. 11321 p. Mgr. Václav Štolba, Jungmannova 917, Český Brod nabídl cenu 180,-Kč/m2

6) č.j. 11322 p. Václav Zeman, Vyšehořovice nabídl cenu 200,-Kč/m2    

Bc. Nekolný dal protinávrh - doporučuje ZM zamítnout prodej pozemků č. 5/2, 35/3 a 5/4 v 
k.ú. Český Brod za výše nabídnutých podmínek.   

USNESENÍ č. 101/2004
Rada města Český Brod



po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města 
z a m í t n o u t
prodej pozemků č. 5/2 - zahrada o výměře 365 m2, č. 5/4 zahrada o výměře 49 m2a č. 35/3 
zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Český Brod za výše nabídnutých podmínek.

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

Informace:
Pan Fischer informoval přítomné o možnosti prodeje hájovny na Trubech. Bydlí zde rodina, která 
by chtěla tuto hájovnu, která je v majetku města odkoupit nebo můžeme najít této rodině byt, 
vystěhovat ji a vypsat záměr na prodej hájovny obálkovou metodou.  
MUDr. Blažek - vypíšeme záměr na prodej, neumím stanovit cenu nemovitosti a pozemku.
Bc. Nekolný počkat až bude změna nájmů a potom buď zvednout nájemné a nebo časem prodat -  
není nutné spěchat.

p. Fischer do zastupitelstva se připravuje napojení na čistírnu odpadních vod obce Klučov.
Dále informoval o skluzu ve výstavbě bytového domu v ulici Kounická - je nutné aby p. Šmejkal 
(stavební  dozor)  dal  podklady  o  prodlení  stavby  a  připravit  dohodu  o  konečném finančním 
vyúčtování celé akce.

   
Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1720 hodin 

Ověřovatel zápisu:  MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.8. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 101/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města 
z a m í t n o u t
prodej pozemků č. 5/2 - zahrada o výměře 365 m2, č. 5/4 zahrada o výměře 49 m2a č. 35/3 
zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Český Brod za výše nabídnutých podmínek.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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