
Zápis 
z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, MUDr. Forstová, JUDr. 
Marková - právnička města, p. Brom - tajemník města
Nepřítomni: 
Omluveni: p. Fořt, Ing.Kokeš - předseda kontrolního výboru 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 25, 

náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
2) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 722/1 v k.ú. Český Brod 

- předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na  pronájem části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod 

- předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod - 

předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem předem určenému zájemci v části domu 

čp. 12, Husovo náměstí, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová  
6) Návrh na schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 6, Štolmíř za účelem konání voleb do 

Krajského zastupitelstva - předkládá Bc. Nekolný 
   
Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1500 hod.) –  p. Fischer zahájil 23. mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy 
RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová 
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 uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 25, 
náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Rada města vyhlásila v květnu 2004 záměr na pronájem nově rekonstruovaných nebytových 
prostor, které se nacházejí v přízemí budovy čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod. S 
nájemci pí. Pštrossovou , p. Šťastným a p. Kvízem byly uzavřeny budoucí nájemní smlouvy na 
pronájem prostor s tím, že po kolaudaci rekonstrukce domu čp. 25 budou s nájemci uzavřeny 
nájemní smlouvy. 

USNESNÍ č. 121/2004



Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření  nájemní  smlouvy na pronájem nově rekonstruovaných nebytových prostor v čp.  25, 
náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod
1) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 122 m2 v přízemí budovy, v levé části s 
předním  vstupním  vchodem z  náměstí  +  pronájem nebytových  prostor  se  zadním vstupním 
vchodem Firmě  POLI spol. s r.o. zastoupené p. Šťastným Petrem a p. Kvízem Petrem na dobu 
neurčitou za cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem prodeje, servisu a půjčovny elektrického ručního 
nářadí.
2) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 74 m2 v přízemí budovy, v pravé části s 
předním vstupním vchodem z náměstí paní Pštrossové Marcele, Hrnčířská 121, Kouřim na dobu 
neurčitou za cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem prodeje pánského a dámského textilu.      

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 722/1 v k.ú. Český 
Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Město  Český  Brod  obdrželo  žádost  ze  dne  19.10.2004  od  pana  Oty  Kropáče,  bytem 
Jungmannova 673, 282 01 Český Brod o pronájem části pozemku parc.č. 722/1 o výměře cca 229 
m2 dle  přiložené  situace.  Pronájem  navrhujeme  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  dle 
platných  právních  předpisů.  Nájemné  bude  stanoveno  podle  Výměru  MF č.  01/2002  ze  dne 
28.11.2001 uvedeném v cenovém věstníku,  částka 18 a to za 5,-Kč za 1 m2 za rok, což činí 
celkem 1.145,-Kč za rok. 
MUDr. Blažek - tento pozemek by OSM měl připravit k prodeji
Bc. Nekolný - dal protinávrh na zamítnutí vyhlášení záměru a uložení OSM  prověřit možnost 
prodeje.

USNESNÍ č. 122/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
z a m í t á 
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 722/1 - ostatní plocha dle KN o výměře cca 
229 m2 v  k.ú.  Český Brod,  který je  v  majetku  Města  Český Brod a zároveň ukládá OSMM 
prověřit možnosti prodeje celého pozemku p.č. 722/1.

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na  pronájem části pozemku č. 2021 v k.ú. Český 
Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo žádost ze dne 20.10.2004 od pana Václava Třísky, bytem 28.Října 
1260, 282 01 Český Brod o pronájem části pozemku parc. č. 2021 dle přiložené situace. 
Konkrétní místo bude upřesněno do dalšího projednávání této věci Radou města. Pan Tříska 
provozuje prodejní stánek, umístěný na tomtéž pozemku na základě nájemní smlouvy a byla mu 
dána výpověď z důvodu prodeje části předmětného pozemku. Nájemné navrhujeme ve stejné výši 
jako doposud, tj. ve výši 12.000,-Kč ročně ve čtvrtletních splátkách. Zároveň navrhujeme do 
nájemní smlouvy zakotvit podmínku, že v případě, přenechá-li nájemce prodejní stánek, tedy i 
obchodní činnost v něm další osobě, vyhrazuje si pronajímatel právo odstoupit od nájemní 
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smlouvy. Pronájem navrhujeme na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle platných právních 
předpisů.     
p. Fischer - žadatelé by měli předložit několik variant, které RM posoudí.
MUDr. Blažek - vhodná lokalita je například mezi obchody Plus Diskont a Lidl ( nebo nějaké 
podobné lokality).V centru města se mi to nelíbí.
p. Fischer - dal protinávrh na zamítnutí vyhlášení záměru

USNESNÍ č. 123/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
z a m í t á
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2021 - ostatní plocha dle KN o výměře 15 
m2 v k.ú. Český Brod, který je v majetku Města Český Brod, předem určenému zájemci. 

                                     s c h v á l e n o  4, 1, 0 

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod 
- předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo žádost ze dne 20.10.2004 od paní Jaroslavy Jansové, bytem k 
Dolánkám 1128, 282 01 Český Brod o pronájem části pozemku parc. č. 2021 dle přiložené 
situace. Konkrétní místo bude upřesněno do dalšího projednávání této věci radou města. Paní 
Jansová provozuje prodejní stánek, umístěný na tomtéž pozemku na základě nájemní smlouvy s 
paní Libuší Pešoutovou, které byla dána výpověď z důvodu prodeje části předmětného pozemku. 
Nájemné navrhujeme ve stejné výši jako doposud, tj. ve výši 2.400,-Kč ročně ve čtvrtletních 
splátkách. Zároveň navrhujeme do nájemní smlouvy zakotvit podmínku, že v případě přenechá-li 
nájemce prodejní stánek, tedy i obchodní činnost v něm další osobě, vyhrazuje si pronajímatel 
právo odstoupit od nájemní smlouvy. Pronájem navrhujeme na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou dle platných právních předpisů.
p. Fischer - žadatelé by měli předložit několik variant, které RM posoudí.
MUDr. Blažek - vhodná lokalita je například mezi obchody Plus Diskont a Lidl ( nebo nějaké 
podobné lokality).V centru města se mi to nelíbí.
p. Fischer - dal protinávrh na zamítnutí vyhlášení záměru

USNESNÍ č. 124/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
z a m í t á 
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2021 - ostatní plocha dle KN o výměře 12 
m2 v k.ú. Český Brod, který je v majetku Města Český Brod, předem určenému zájemci.

                                     s c h v á l e n o  4, 1, 0 

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem předem určenému zájemci v části domu 
čp. 12, Husovo náměstí, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová  
Občanské sdružení LECCOS, nám. Arnošta z Pardubic, požádalo Městský úřad Český Brod o 
bezplatný pronájem na dobu 10 let za účelem provozování Mateřského centra. Za tímto účelem 
jim byla nabídnuta severozápadní část domu čp. 12, Husovo náměstí o celkové výměře místností 
81 m2 a dvorem cca 90m2. Je to samostatně stojící dvoupodlažní objekt, který v současné době 
není využitý. 
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JUDr. Marková - pokud se jedná o bezplatný pronájem v usnesení by mělo být "vyhlášení záměru 
na  výpůjčku",  dále  do  usnesení  napsat  s  podmínkou  získání  dotace  a  vyjmenovat  pronajaté 
místnosti.  
Přišel p. Jeník v 1545 hodin

USNESNÍ č. 125/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  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 výpůjčku předem určenému zájemci s podmínkou získání dotace a vložení této dotace spolu s 
nutnými investičními prostředky do výše uvedených prostor v severozápadní části domu čp. 12, 
Husovo náměstí, Český Brod,  jedná se o 3 místnosti v 1. patře vpravo, dílnu v přízemí o celkové 
výměře 81 m2 a dvorem cca 90 m2, za účelem provozování Mateřského centra.

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

Návrh na schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 6, Štolmíř za účelem konání voleb 
do Krajského zastupitelstva - předkládá Bc. Nekolný 
Jedná se o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 6 ve Štolmíři s paní 
Jaroslavou  Tocháčkovou  za  účelem zajištění  voleb  do  zastupitelstva  Středočeského  kraje  ve 
dnech 5.a 6. listopadu 2004 celkem za 700,-Kč. 
JUDr. Marková - právnička města - pokud se jedná o pronájem nebytových prostor zdarma, mělo 
by to být řešeno smlouvou o výpůjčce.

USNESNÍ č. 126/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pronájem nebytových prostor v čp. 6 ve Štolmíři  s paní 
Jaroslavou  Tocháčkovou,  bytem  Štolmíř  71  za  účelem  zajištění  voleb  do  zastupitelstva 
Středočeského kraje ve dnech 5. a 6. listopadu.

                                     s c h v á l e n o  6, 0, 0 
Informace
Bc. Nekolný informoval o nabídce zajištění výběru vhodného provozovatele NsP Český Brod, 
kterou vypracovala firma STAPRO s.r.o Pardubice. 
JUDr.  Marková  -  tato  firma  STAPRO s.r.o.  má  v  obchodním rejstříku  činnosti,  které  může 
provozovat, nevím zda může zajišťovat výběrové řízení, konzultovala jsem to s Ing. Holečkovou, 
která by mě zítra měla informovat.    
Bc. Nekolný - z tohoto důvodu technické záležitosti budeme řešit na příštím zasedání RM. 
Dále Bc. Nekolný informoval radní o převodu nemovitostí z majetku ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do majetku Města Český Brod. K nabytí této smlouvy je zapotřebí 
obdržení doložky od MF ČR. MF ČR zaslalo přípis v němž požaduje doplnit žádost o několik 
bodů. Všechny tyto nedostatky byly odstraněny a potřebné materiály  by měly být poslány zpět 
na MF ČR a v nejbližší době by mělo dojít  ke konečnému rozhodnutí.   
Na radu města byl adresován dopis od MVDr. Emílie Hamtákové, která se v něm vzdává funkce 
ředitelky ANNY - Penzionu a domova důchodců v Českém Brodě.  
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USNESNÍ č. 127/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
b e r e   n a  v ě d o m í
odstoupení z funkce ředitelky příspěvkové organizace ANNA - penzion a domov důchodců v 
Českém Brodě k 31.12.2004.                                                                      

  s c h v á l e n o  6, 0, 0 

Pana starosta informoval o návštěvě pana Jiřího Mašína, bytem Truba čp. 429, Kostelec nad Č. 
Lesy, který má zájem o odkoupení nemovitosti čp. 429, ve které bydlí.
Nabídl  cenu  600.000,-Kč.  Znalecký  odhad  této  nemovitosti  je  526.320,-Kč.  Obvyklá  cena 
srovnatelných nemovitostí se v tomto případě pohybuje v rozmezí 900.000 - 1.000.000,-Kč.
p. Jeník -  měl  by se vyhlásit  záměr na prodej nejvyšší  nabídce a tuto nemovitost  prodat i s 
nájemníkem. 
Dále informoval p. starosta o smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku s VaKem Říčany, 
která bude končit k poslednímu listopadu. Bylo by dobře vyjednat s Vakem lepší podmínky při 
uzavření nové smlouvy. Dejte na vědomí OSMM!

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1650 hodin  

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z  23.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  26.10.  2004  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESNÍ č. 121/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření  nájemní  smlouvy na pronájem nově rekonstruovaných nebytových prostor v čp.  25, 
náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod
1) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 122 m2 v přízemí budovy, v levé části s 
předním  vstupním  vchodem z  náměstí  +  pronájem nebytových  prostor  se  zadním vstupním 
vchodem Firmě  POLI spol. s r.o. zastoupené p. Šťastným Petrem a p. Kvízem Petrem na dobu 
neurčitou za cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem prodeje, servisu a půjčovny elektrického ručního 
nářadí.
2) na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 74 m2 v přízemí budovy, v pravé části s 
předním vstupním vchodem z náměstí paní Pštrossové Marcele, Hrnčířská 121, Kouřim na dobu 
neurčitou za cenu 1.700,-Kč/m2/rok za účelem prodeje pánského a dámského textilu.      

USNESNÍ č. 122/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
z a m í t á 
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 722/1 - ostatní plocha dle KN o výměře cca 
229 m2 v  k.ú.  Český Brod,  který je  v  majetku  Města  Český Brod a zároveň ukládá OSMM 
prověřit možnosti prodeje celého pozemku p.č. 722/1.

USNESNÍ č. 123/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
z a m í t á
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2021 - ostatní plocha dle KN o výměře 15 
m2 v k.ú. Český Brod, který je v majetku Města Český Brod, předem určenému zájemci. 

USNESNÍ č. 124/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
z a m í t á 
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2021 - ostatní plocha dle KN o výměře 12 
m2 v k.ú. Český Brod, který je v majetku Města Český Brod, předem určenému zájemci.

USNESNÍ č. 125/2004
Rada města Český Brod
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po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  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 výpůjčku předem určenému zájemci s podmínkou získání dotace a vložení této dotace spolu s 
nutnými investičními prostředky do výše uvedených prostor v severozápadní části domu čp. 12, 
Husovo náměstí, Český Brod,  jedná se o 3 místnosti v 1. patře vpravo, dílnu v přízemí o celkové 
výměře 81 m2 a dvorem cca 90 m2, za účelem provozování Mateřského centra.

USNESNÍ č. 126/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pronájem nebytových prostor v čp. 6 ve Štolmíři  s paní 
Jaroslavou  Tocháčkovou,  bytem  Štolmíř  71  za  účelem  zajištění  voleb  do  zastupitelstva 
Středočeského kraje ve dnech 5. a 6. listopadu.

USNESNÍ č. 127/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
b e r e   n a  v ě d o m í
odstoupení z funkce ředitelky příspěvkové organizace ANNA - penzion a domov důchodců v 
Českém Brodě k 31.12.2004.                                                                      

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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