
Zápis 
z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 2.9. 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: MUDr. Forstová, p. Fořt, Ing. Kokeš - předseda kontrolního výboru
Zapsala: Kopfhammerová

Program jednání:
1) Návrh na schválení jmenování ředitelky MKIC - předkládá p. Brom 
2) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, Masarykova 1198, Český Brod  - 

předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod - 

předkládá p. Fischer  
4) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 6, náměstí 

Arnošta z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení Smlouvy o nájmu prostor na střeše budovy Palackého čp. 1256 - 

předkládá Bc. Nekolný

Informace O pozemcích v k.ú. Liblice 
                   O předání bytu v domě čp. 1197 v Masarykově ulici, Český Brod

       Městské lesy   
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 17. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík 
Kontrola zápisu z 18. schůze RM – MUDr. Blažek -  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 jmenování ředitelky MKIC - předkládá p. Brom 
Paní Zdena Bočková byla pověřena vedením MKIC od 1.1.2003 usnesením RM č. 112/2003 ze 
dne 25.9.2003. Paní Zdena Bočková během roku prokázala schopnost řídit organizaci a proto ji 
navrhuji jmenovat do funkce ředitelky MKIC ke dni 1.10.2004.  
Bc.  Nekolný  -  do  budoucna  počítáme  se  systémovou  změnou  v  MKIC,  ale  tuto  záležitost 
nebudeme řešit na dnešním zasedání  

USNESENÍ č. 102/2004
Rada města Český Brod



po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
j m e n u j e
paní Zdenu Bočkovou ředitelkou příspěvkové organizace MKIC se sídlem nám. Arnošta z 
Pardubic čp. 1, Český Brod ke dni 1.10.2004.

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

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, Masarykova 1198, Český Brod  - 
předkládá p. Fischer
Dne 23.6.1992 uzavřelo Město Český Brod s panem Borovičkou nájemní smlouvu na užívání 
bytu č. 8 v Masarykově ul. čp. 1198 v Českém Brodě. Pan Borovička užíval byt s manželkou 
Miloslavou Borovičkovou a dvěma dětmi až do r. 2002, kdy se manželka s dětmi odstěhovala a 
později došlo k rozvodu. Z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného od r. 2001 byla dlužná 
částka ve výši 11.112,-Kč předána soudu, který vydal přivolení k výpovědi z nájmu s termínem 
15.8.2004  pro  neplacení  nájemného.  Návrh  na  soudní  výpověď  z  bytu  schválila  RM  svým 
usnesením č. 27/2003 ze dne 12.3.2003. V současné době nemá pan Borovička žádné nedoplatky 
na nájemném. Všechny dlužné částky byly v průběhu soudního řízení uhrazeny. Náklady řízení 
ve výši 12.556,-Kč byly uhrazeny dne 27.8.2004 do pokladny MěÚ. Žádost pana Borovičky o 
uzavření nové nájemní smlouvy je přílohou originálu zápisu. 
JUDr. Marková - právnička města - pan Borovička nemá k bytu již žádný právní vztah 

USNESENÍ č. 103/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
z a m í t á
žádost pana Borovičky o uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 8 na adrese Český Brod, 
Masarykova 1198 a trvá na vyklizení bytu.                  

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod - 
předkládá p. Fischer  
Město Český Brod obdrželo žádost ze dne 16.7.2004 od pana Michala Hollase, bytem Český 
Brod, Masarykova 363 o směnu stavební parcely č. 1887 o výměře 153 m2 se stodolou v k.ú. 
Český Brod, která je v jeho vlastnictví a nachází se v areálu domu čp. 25 na náměstí Arnošta z 
Pardubic (dům je ve vlastnictví města) za část o výměře cca 300 m2 pozemku parc. č. 2021 - 
ostatní plocha o celkové výměře 2424 m2 v k.ú. Český Brod, která je užívána jako parkoviště. 
Tento návrh byl na jednání RM dne 22.7.2004 stažen z programu. RM rozhodla o vyhlášení 
záměru na prodej tohoto pozemku nejvyšší nabídce.

USNESENÍ č. 104/2004
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 části pozemku čkat. 2021 - ostatní plocha cca 500 m2 dle přiložené situační 
dokumentace, dle KN v katastrálním území Český Brod obálkovou metodou nejvyšší nabídce. 
Součástí nabídky je i termín splatnosti kupní ceny. 
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                          s c h v á l e n o  5, 0, 0 
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 6, náměstí 
Arnošta z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová
Dne 24.5.2004 obdrželo Město Český Brod výpověď z nájmu nebytových prostor čp. 6, náměstí 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. Provozovatelka prodejny paní Hana Štádlerová se rozhodla 
s činností v tomto oboru skončit. O pronájem v těchto nebytových prostorách má zájem pan 
Karel Svoboda, provozovatel prodejny KUPUS, která má téměř stejný sortiment s prodejnou paní 
Štádlerové. Pro občany města by byla tím zachována návaznost sortimentu zboží v prodejních 
prostorách na které byly během let zvyklí.
Bc. Nekolný - nesouhlasím, aby byl vyhlášen záměr na pronájem nebytových prostor předem 
určenému zájemci
JUDr. Marková - právnička města - žadatel o nebytové prostory by měl uvést v nabídce účel 
provozování v nebytových prostorách a cenu za pronájem.   
Mgr. Janík -  dal protinávrh na stažení tohoto bodu z jednání - připravit tento návrh na příští 
jednání rady.

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

Návrh na schválení Smlouvy o nájmu prostor na střeše budovy Palackého čp. 1256 - 
předkládá Bc. Nekolný

USNESNÍ č. 105/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e  
uzavření  nájemní   smlouvy s panem Miroslavem Šarochem, bytem Havlíčkova 1/134, Český 
Brod o nájmu prostor na střeše a pod střechou budovy Palackého 1256, o rozloze cca 4m2  za 
účelem umístění technologie vysílacího bodu bezdrátové sítě. Jde o prostor na anténním stožáru a 
pod ním. 

                       s c h v á l e n o  5, 0, 0 
                      
Informace:
Bc. Nekolný - navrhnul, aby na jednáních RM byla provedena kontrola usnesení z rad minulých. 

p. Fischer  -  MěÚ obdržel od likvidátora Správy radiokomunikací Praha, Státního podniku v 
likvidaci se sídlem Praha 6, Skokanská 1, pana Mgr. Eduarda Hanáka nabídku na odkoupení 4 
pozemků PK č. 64/2 díl 2, č. 127/1, č. 131/25 a č. 131/26 v k.ú. Liblice u Českého Brodu. V 
nabídce není uvedena cena, za kterou by měly být pozemky městu prodány. Je zde však zmíněna 
možnost přístupu k dalším pozemkům. Tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města. OSM by mělo 
vyvolat  jednání  ohledně  prodejní  ceny  uvedených  pozemků  i  možnosti  odkoupení  dalších 
pozemků.
Dále pan Fischer informovat o předání bytu v domě čp. 1197 v Masarykově ulici, Český Brod o 
velikosti  3+1.  Byt  bude předán v týdnu od 6.9.  do 10.9.  2004 městskému úřadu.  Dosavadní 
nájemci manželé Hrubých jsou v důsledku dlouhodobé nemoci umístěni ze zdravotních důvodů v 
Penzionu ANNA. Tento byt by město mohlo prodat formou budoucí kupní smlouvy do osobního 
vlastnictví.     
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Odbor životního prostředí a zemědělství předložil RM písemný materiál o potřebných změnách v 
organizačním  a hospodářském řízení „Městských lesů“.
1/ Organizační řízení městských lesů
Pro  organizační  složku  „Městské  lesy“,  kdy  výměra  lesů  města  Český  Brod  je  839,80  ha 
navrhujeme obsazení jednoho vedoucího řídícího pracovníka s lesnickým vzděláním a jednoho 
odborného lesního hospodáře.
Odůvodnění:
1) Odborného lesního hospodáře je povinen ustanovit vlastník lesa, tzn. i Město Český Brod, a to 
v souladu se lesním zákonem.  
2) Vzhledem k výměře lesního majetku je dostačující pro zajištění řádného hospodaření jeden 
vedoucí pracovník, který bude tuto organizační složku řídit. 
Tyto  dvě  osoby  budou  dostačující  pro  řízení  organizační  i  odborné  a  počet  odpovídá  i 
republikovému rozložení odborných lesních pracovníků ve vztahu k výměrám lesů.
Návrh: Vzhledem k dlouhodobému stavu pracovní neschopnosti a současného zdravotního stavu 
pana  Nechvátala,  vedoucího  městských  lesů,   n  a  v r  h  u  j  e  m e   zajistit  nového  řídícího 
pracovníka pro městské lesy a nového odborného lesního hospodáře.
2/ Zhodnocení hospodaření 2001 – 2003 a návrh pro další období:
V městských lesích se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu na období roků 
2001 – 2010. Během prvních třech let nebylo rovnoměrně hospodařeno a veškeré lesní činnosti 
jsou výrazně v technických jednotkách pod optimálními jednoletými úkoly.
Odůvodnění:  Největší  problém  se  jeví  v nerovnoměrném  rozložení  těžební  činnosti  během 
prvních třech let. Na tyto činnosti pak přirozeně navazují pěstební činnosti (zalesňování, ochrana 
kultur a výchovné zásahy), které pak úměrně zaostávají k 10letému LHP.
Maximální celková výše těžeb na lesním majetku je 74 270 m3  na 10 let, tj. 7 427 m3  na jeden 
rok.
V roce  2001  bylo vytěženo 2 436
V roce  2002  bylo vytěženo 2 838
V roce  2003  bylo vytěženo 3 646
Celkem                                  8 920 m3

Pokud mohlo být za první tři roky vytěženo až 22 281 m3  je zřejmé, že nebylo plně využito 
potenciálu zásoby dřevní hmoty v lesích a následné těžby dřeva v lesích města. Pan Nechvátal 
toto  odůvodnil  tvrzením,  že  nešlo  organizačně  zvládnout  úkoly  dané  LHP v plném rozsahu. 
Výrazně  se  tak  ovlivnilo  hospodaření  v městských  lesích  a  v souladu  s dodržením veškerých 
zákonných ustanovení zřejmě nebude už možno zajistit splnění plánu v celkové výši. Po stránce 
ekonomického hospodaření je zřejmé, že při vyšších cenách dřevní hmoty zpětně až do roku 2001 
a cenách současných je určitý finanční prodělek.
Návrh:  Z lesnického hlediska není  vždy nutné stoprocentně naplnit těžební etát daný LHP, je 
třeba  přihlížet  k charakteru  a  stavu  lesa  a  vytvořit  rezervy pro  případné  kalamity.  V případě 
lesního hospodářského plánu lesů města, jak je uvedeno ve všeobecné části LHP, jsou zastoupeny 
lesní porosty  starší 80 let,  v převážné míře porosty, které je potřeba rozpracovat a obnovit.. 
N a v   r h u j e m e  vysoké roční úkoly zajistit dodavatelskou firmou. Na základě kalkulací 
zpracovaných odborem ŽPZ vybrat firmu, která bude schopna úkoly v těžbě dřeva a pěstební 
činnosti zajistit.v maximální možné míře.  

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1745 hodin 
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Ověřovatel zápisu:  Mgr. Janík
Jaromír Fischer

                                                                                   starosta města

Usnesení
  
z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 2.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 102/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
j m e n u j e
paní Zdenu Bočkovou ředitelkou příspěvkové organizace MKIC se sídlem nám. Arnošta z 
Pardubic čp. 1, Český Brod ke dni 1.10.2004.

USNESENÍ č. 103/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
z a m í t á
žádost pana Borovičky o uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 8 na adrese Český Brod, 
Masarykova 1198 a trvá na vyklizení bytu.                  

USNESENÍ č. 104/2004
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 části pozemku čkat. 2021 - ostatní plocha cca 500 m2 dle přiložené situační 
dokumentace, dle KN v katastrálním území Český Brod obálkovou metodou nejvyšší nabídce. 
Součástí nabídky je i termín splatnosti kupní ceny. 

USNESNÍ č. 105/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e  
uzavření nájemní  smlouvy o nájmu prostor na střeše a pod střechou budovy Palackého 1256, o 
rozloze cca 4m2  za účelem umístění technologie vysílacího bodu bezdrátové sítě. Jde o prostor na 
anténním stožáru a pod ním. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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