
Zápis 
z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení změny nájemní smlouvy na byt č. 5, Suvorovova 59, Český Brod - 

předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení změny nájemní smlouvy na byt č. 42, Palackého 1256, Český Brod - 

předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení doporučení ZM zamítnou prodej domu čp. 48 Ratenice - předkládá Ing. 

Čokrtová
4) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 17 ve Štolmíři - předkládá 

Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení změny v personálním, organizačním a hospodářském řízení Městských 

lesů - předkládá Ing. Vodička

Informace   
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 20. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek  
Kontrola zápisu z 19. 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   5, 0, 0 

Návrh na schválení změny nájemní smlouvy na byt č. 5, Suvorovova 59, Český Brod - 
předkládá p. Fischer
Dne 1.8.2001 uzavřelo Město Český Brod s panem Janičem nájemní smlouvu č. 14/2001/FO na 
užívání bytu č. 5 v Suvorovově ulici čp. 59 v Českém Brodě.
Nájemní smlouva č. 140/2001/FO byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2002 z toho důvodu, 
že  nebyly  uhrazeny  nedoplatky  na  nájemném  za  užívání  bytu  na  adrese  Český  Brod, 
Jungmannova 440 ve výši 17.323,-Kč. Po uhrazení nedoplatků byla dodatkem č. 1 doba užívání 
prodloužena o jeden rok, tj. do 31.12.2003. V roce 2003 byla usnesením rady č. 105/2003 ze dne 
10.9.2003  rozhodnuto  ve  smyslu  dodatku  č.  1  o  ukončení  nájemní  smlouvy  k  31.12.2003 
vzhledem k neplacení nájemného v průběhu roku 2003. Po úhradě nedoplatků revokovala RM 



své  usnesení  a  dodatkem č.2  na základě  usnesení  prodloužila  panu Janičovi  užívání  bytu  do 
31.12.2004. V roce 2004 byl uhrazen pouze jeden měsíční nájem a druhý převodem přeplatku z 
vyúčtování  služeb za rok 2003. K 31.8.2004 činí  dlužná částka 4.161,-  + 854,- = 5.015,-Kč. 
Dlužné nájemné  bývá panem Janičem uhrazeno až před koncem roku.  Žádost  pana Janiče  o 
prodloužení nájemní smlouvy je přílohou originálu zápisu.   
p. Fischer - dal návrh  na stažení tohoto návrhu z jednání - p. Janič by měl nejdříve uhradit 
dlužné nájemné.

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

Návrh na schválení změny nájemní smlouvy na byt č. 42, Palackého 1256, Český Brod - 
předkládá p. Fischer
Dne  27.1.2003  uzavřelo  Město  Český  Brod  s  paní  Miladou  Pokornou  nájemní  smlouvu  na 
užívání  bytu  č.  42 v Palackého ulici  1256 v Českém Brodě na dobu určitou od 1.2.2003 do 
31.1.2005. Paní Pokorná je vdova a byt  užívá sama. Zálohy nájemného a služeb hradí řádně, 
dluhy z minulých let  nemá. Žádost paní Pokorné o prodloužení nájemní smlouvy je přílohou 
originálu zápisu.

USNESENÍ č. 106/2004
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
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 16/2003/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č.42 v 
Českém Brodě, Palackého 1256 o 2 roky  tj. od 1.2.2005 do 31.1.2007.                              

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

Návrh na schválení doporučení ZM zamítnou prodej domu čp. 48 Ratenice - předkládá Ing. 
Čokrtová
Dne 6.9.2004 obdržel MěÚ v Českém Brodě žádost od Marie Stojkové a Václava Stojky o prodej 
domku čp. 48 v Ratenicích, kde bydlí. Nabízejí kupní cenu 820.000,-Kč. Město za tento domek 
zaplatilo  kupní  cenu  600.000,-Kč.  Za  rekonstrukci  bylo  zaplaceno  770.000,-Kč.  Za  běžnou 
údržbu bylo zaplaceno 9.386,-Kč. ( Dluh na nájemném za rok 2003 činí 12.538,-Kč, dluh za 
odvoz splašků činí 4.061,-Kč a dluh za nájemné za 8/04 činí 1.588,-Kč.)
JUDr. Marková - právnička města - byl  podán návrh k soudu na výpověď z nájmu. Tento návrh 
byl zrušen, paní Stojková a pan Stojka se zavázali, že budou dlužnou částku splácet. Vzhledem k 
tomu, že se tak nestalo dáme opět návrh k soudu na výpověď z nájmu.         

USNESENÍ č. 107/2004
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 domu čp. 48 v Ratenicích.
                          s c h v á l e n o  5, 0, 0 
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Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 17 ve Štolmíři - předkládá 
Ing. Čokrtová
Dne 17.5.2004 obdržel MěÚ v Českém Brodě žádost od manželů Antonína a Evy Lojdových, 
bytem Štolmíř čp. 54. Manželé Lojdovi žádají o odkoupení části pozemku č. 17 o výměře cca 198 
m2 v k.ú. Štolmíř. Dne 8.9.2004 doplnil pan Lojda výše uvedenou žádost o navrhovanou cenu 
150-200 Kč a o závazné stanovisko stavebního úřadu - památkové péče ze dne 23.8.2004. OSM 
navrhuje žadateli vyhovět, aby tím bylo umožněno nerušené provozování podnikatelské činnosti 
spočívající v prodeji smíšeného zboží místním občanům.

USNESNÍ č. 108/2004
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 č. 17 ostatní plocha o výměře cca 198 m2 v k.ú. Štolmíř předem 
určenému zájemci za cenu 200,-Kč za 1 m2.

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

Návrh na schválení změny v personálním, organizačním a hospodářském řízení Městských 
lesů - předkládá Ing. Vodička
Odbor životního prostředí MěÚ předkládá k jednání RM návrh na usnesení ve věci změny v 
personálním, organizačním a hospodářském řízení Městských lesů.            
Na jednání rady města se dostavil p. Novák a pan Ing. Vodička - odbor životního prostředí 
Pan  Novák  informoval  RM  o  potřebných  změnách  v  organizačním  a  hospodářském  řízení 
Městských  lesů.  Na  minulém  jednání  RM  jsme  předložili  písemný  materiál  o  potřebných 
změnách.  Vzhledem k dlouhodobému stavu pracovní  neschopnosti  a  současného zdravotního 
stavu  pana  Nechvátala,  vedoucího  městských  lesů,  navrhujeme  zajistit  nového  řídícího 
pracovníka pro městské lesy a nového odborného lesního hospodáře.
Největší problém je v nerovnoměrném rozložení těžební činnosti v prvních třech letech 10letého 
lesního hospodářského plánu. Na tyto činnosti navazují pěstební činnosti, které pak zaostávají k 
10letému LHP. 
Pan Nechvátal  toto odůvodnil  tím,  že nešlo organizačně zvládnout úkoly dané LHP v plném 
rozsahu. Po stránce ekonomického hospodaření je zřejmé, že při vyšších cenách dřevní hmoty 
zpětně až do roku 2001 a cenách současných je určitý finanční prodělek.
Navrhujeme úkoly zajistit dodavatelskou firmou. Na základě kalkulací zpracovaných OŽP vybrat 
firmu, která bude schopna úkoly v těžbě dřeva a pěstební činnosti zajistit. 
JUDr. Marková - nejprve se musí provést organizační změny a potom teprve personální. 
Bc. Nekolný - navrhuji změny v usnesení bod č. 1)  "provést" změnit na "navrhnout organizační a 
personální" bod č. 2) "zajistit"  změnit na "vypracovat podmínky".

USNESNÍ č. 109/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
u k l á d á  
1) tajemníkovi MěÚ navrhnout organizační a personální změny v hospodářském středisku 
městské lesy 
2)  odboru životního prostředí vypracovat podmínky k výběru dodavatelské firmy k zajištění 
těžební a pěstební činnosti v městských lesích.
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s c h v á l e n o  5, 0, 0 

 

Informace:
Bc. Nekolný - kontrola usnesení z minulé RM bude provedena na příštím jednání RM.
p. Brom -  tajemník  MěÚ - informoval  RM o zadávání  zakázek do výše 2 mil.  Kč. Musíme 
zadávat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění.  Bude 
připravena směrnice, ve které se uvedou podmínky zadávání zakázek. 

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 106/2004
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
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 16/2003/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č.42 v 
Českém Brodě, Palackého 1256 o 2 roky  tj. od 1.2.2005 do 31.1.2007.                              

USNESENÍ č. 107/2004
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 domu čp. 48 v Ratenicích.

USNESNÍ č. 108/2004
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 č. 17 ostatní plocha o výměře cca 198 m2 v k.ú. Štolmíř předem 
určenému zájemci za cenu 200,-Kč za 1 m2.

USNESNÍ č. 109/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
u k l á d á  
1) tajemníkovi MěÚ navrhnout organizační a personální změny v hospodářském středisku 
městské lesy 
2)  odboru životního prostředí vypracovat podmínky k výběru dodavatelské firmy k zajištění 
těžební a pěstební činnosti v městských lesích.

Jaromír Fischer
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                                                                                                                                  starosta města 
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