
Zápis 
z 22. schůze Rady města Český Brod konané dne 13.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Kontrola plnění usnesení z minulé rady města
2) Návrh na schválení přesunu finančních prostředků - předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení odvolání a jmenování Ústřední inventarizační komise města Český Brod - 

předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení překopu komunikace v Kollárově ulici za účelem vodovodní a plynové 

přípojky - předkládá Bc. Nekolný
5) Návrh na schválení podnájmu bytu č. 14, Kounická 1393 - předkládá p. Fischer 
   
Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 22. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Bc. Nekolný   
Kontrola zápisu z 21. schůze RM – p. 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   6, 0, 0 

Kontrola plnění usnesení z minulé rady města
1. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 6, nám. 

Arnošta z Pardubic v Českém Brodě - záměr vyhlášen
2. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy 

čp. 82 Husovo náměstí, Český Brod - záměr vyhlášen
3. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Liblice - záměr 

vyhlášen
4. Návrh na schválení dodatku k nájemní smlouvě - smlouva ještě není podepsaná
5. Návrh na schválení zamítnutí žádosti a vyhlášení záměru na pronájem pozemku v k.ú. 

Český Brod - schváleno zamítnutí
6. Návrh na schválení doporučení ZM prodej části pozemku parc. č. 2021 v k.ú. Český Brod 

- prodej části pozemku se bude projednávat na ZM



7. Návrh na schválení výpovědi z nájmu části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod - 
výpovědi z nájmu pí. Libuši Pešoutové, p. Ing. Phung Van Quynhovi a p. Václavu 
Třískovi byly odeslané

8. Návrh na schválení přidělení dotací zájmovým organizacím - dotace byly vyplaceny

Návrh na schválení přesunu finančních prostředků - předkládá p. Fischer
Celková výše rezervního fondu MŠ Sokolská činí na základě předložených účetních výkazů cca 
300.000,-Kč. MŠ požaduje udělení souhlasu s použitím části rezervního fondu ve výši 72.000,-
Kč k posílení svého investičního fondu. Uvolněné prostředky budou použity k proplacení faktury 
za opravu venkovní terasy, která je v havarijním stavu. Souhlas zřizovatele k tomuto přesunu 
finančních prostředků je nutný dle § 30 odst.odst. 4) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace nemůže 
hradit údržby a opravy nemovitého majetku přímo z rezervního fondu, vždy je nejdříve nutný 
převod prostředků do investičního fondu - a to pouze se souhlasem zřizovatele.

USNESNÍ č. 117/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
s o u h l a s í
s  použitím  části  rezervního  fondu  Mateřské  školy  Sokolská  ve  výši  72.000,-Kč  k  posílení 
investičního fondu MŠ.

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

Návrh na schválení odvolání a jmenování ústřední inventarizační komise města Český Brod 
- předkládá Ing. Čokrtová
V inventarizační komisi, která byla schválena 20.2.2003 dochází ke změně: předseda Ing. Škorpil 
odstoupil z funkce předsedy UIK, za něj zvolena pí. Fraňková. Paní Boumová (změna příjmení 
na Samková). Paní Burýšková - nová členka komise.

USNESNÍ č. 118/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
o d v o l á v á
ústřední inventarizační komisi schválenou RM 20.2.2003 č. usnesení 17/2003 a
j m e n u j e
pí. Fraňkovou Miloslavu předsedou Ústřední inventarizační komise a členy pí. Záhorovou Jiřinu,
Burýškovou  Hanu,  Thomesovou  Janu,  Dvořákovou  Janu,  Samkovou  Moniku,  Vagovou 
Jindřišku, Ing. Škorpila Zdeňka, Svobodu Karla. 

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

Návrh na schválení překopu komunikace v Kollárově ulici za účelem vodovodní a plynové 
přípojky - předkládá Bc. Nekolný
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Pan Štolba požádal o souhlas s výkopovými pracemi pro zřízení přípojek. Vzhledem k tomu, že 
žadatel v době výstavby komunikace nebyl vlastníkem nemovitosti  a že uvede komunikace do 
původního stavu. 
OSM souhlasí s překopem komunikace v případě dodržení následujících podmínek:
- výkopy realizovat v co nejmenším objemu
- zásypy provést z inertního materiálu (nelze použít vytěžená zemina)
- povrchy uvést do původního stavu včetně pokladních vrstev
- záruka na opravu povrchu bude min. 5 let
- před zahájením prací požádejte o rozhodnutí zvláštního užívání komunikací
   
USNESNÍ č. 119/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s o u h l a s í
s  provedením  překopu  komunikace  za  účelem  provedení  vodovodní  a  plynové  přípojky  v 
Kollárově ulici ( pozemek č. 919/1) k č.p. 1278 (hotel Apeyron) za podmínek, které jsou přílohou 
originálu usnesení.

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

Návrh na schválení podnájmu bytu č. 14, Kounická 1393 - předkládá p. Fischer 
Pan  Jiří  Capoušek  předložil  dne  8.10.2004  Městu  Český  Brod  písemnou  žádost  o  povolení 
podnajmout byt č. 14 s garáží a to z dočasných pracovních důvodů.
Tuto žádost podal v souladu s odstavcem IV., bod 2 nájemní smlouvy č. 107/23004/FO, kde je 
uveden požadavek písemného souhlasu majitele objektu pro případný podnájem bytu.
Bytové družstvo Kounická udělilo "souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na byt č. 14" dne 
6.10.21004. 
   
USNESNÍ č. 120/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 14 včetně garáže na adrese Český Brod, Kounická 1393, 
mezi nájemcem tohoto bytu panem Jiřím Capouškem a budoucími podnájemníky, které nájemce 
vyhledá až po případném schválení podnájmu Radou města.

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

Informace

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1645 hodin 

Ověřovatel zápisu: Bc. Nekolný 
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Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města

Usnesení
  
z 22. schůze Rady města Český Brod konané dne 13.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESNÍ č. 117/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
s o u h l a s í
s  použitím  části  rezervního  fondu  Mateřské  školy  Sokolská  ve  výši  72.000,-Kč  k  posílení 
investičního fondu MŠ.

USNESNÍ č. 118/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
o d v o l á v á
ústřední inventarizační komisi schválenou RM 20.2.2003 č. usnesení 17/2003 a
j m e n u j e
pí. Fraňkovou Miloslavu předsedou Ústřední inventarizační komise a členy pí. Záhorovou Jiřinu,
Burýškovou  Hanu,  Thomesovou  Janu,  Dvořákovou  Janu,  Samkovou  Moniku,  Vagovou 
Jindřišku, Ing. Škorpila Zdeňka, Svobodu Karla. 

USNESNÍ č. 119/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s o u h l a s í
s  provedením  překopu  komunikace  za  účelem  provedení  vodovodní  a  plynové  přípojky  v 
Kollárově ulici ( pozemek č. 919/1) k č.p. 1278 (hotel Apeyron) za podmínek, které jsou přílohou 
originálu usnesení.

USNESNÍ č. 120/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 14 včetně garáže na adrese Český Brod, Kounická 1393, 
mezi nájemcem tohoto bytu panem Jiřím Capouškem a budoucími podnájemníky, které nájemce 
vyhledá až po případném schválení podnájmu Radou města.
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Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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