
Zápis 
z 26. schůze Rady města Český Brod konané dne 18.11. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
Kontrola plnění usnesení z minulé rady města
1) Návrh na schválení podnájmu bytu č. 5 Masarykova 1197, Český Brod  - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení žádosti o výměnu bytu č. 23  Palackého 1256, Český Brod - předkládá p. 

Fischer
3) Návrh na schválení revokace usnesení č. 77/2004 - předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a na budoucí 

nájemní smlouvu v čp. 82, Husovo náměstí, Český Brod na 2BJ - předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 429 - Truba v k.ú. Kostelec nad Č. 

Lesy - předkládá Ing. Čokrtová
6) Návrh na doporučení ZM schválení prodeje části pozemku č. 17 ve Štolmíři - předkládá Ing. 

Čokrtová
7) Návrh doporučení ZM schválení kupní smlouvy na prodej sálu LD s pozemkem v Českém 

Brodě - předkládá p. Fischer
8) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 708/17 v k.ú. Český Brod 

- předkládá Ing. Čokrtová
9) Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací a právničce - předkládá p. 

Brom  
   
Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 26. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek  

Kontrola zápisu z 24. schůze RM – p. Jeník -  bez připomínek
  a z 25. mimořádné schůze RM - Bc. Nekolný - 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 

Kontrola plnění usnesení z 23. RM 



Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 722/1 v k.ú. Český Brod - 
kontrola plnění na příští RM
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod 
-záměr  zamítnut
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod - 
záměr  zamítnut
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem předem určenému zájemci v části domu čp. 
12, Husovo náměstí, Český Brod - záměr vyhlášen, projekt připraven

Kontrola plnění usnesení z 24. RM 
Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na budoucí 
nájemní smlouvu v čp. 82, Husovo nám., Český Brod na 2 BJ - žadatelé upřesnili, dořešeno 
bude na dnešním jednání RM   
Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 6, nám. 
Arnošta z Pardubic, Český Brod - smlouva není podepsána - v jednání  
Návrh na schválení vydání Nařízení města Český Brod č. 3/2004 - vyvěšeno na úřední desce 
Návrh na schválení uzavření smlouvy o dílo - smlouva je k připomínkování u firmy STAPRO

Kontrola plnění usnesení z 25. mimořádné RM
Návrh na schválení uzavření nájemních smluv na užívání bytů v nové výstavbě na adrese Český 
Brod, nám. Arnošta z Pardubic 25 - smlouvy byly předány k podpisu

p. Brom - tajemník - prezentoval možnosti získávání finančních prostředků ze Společného 
operačního programu SROP a uvedl několik variant možného postupu při získávání těchto 
prostředků. Text prezentace a možnosti získání finančních prostředků je součástí originálu zápisu. 

Návrh na schválení podnájmu bytu č. 5 Masarykova 1197, Český Brod  - předkládá p. 
Fischer
Pan Skramlík předložil dne 1.11.04 městu jako vlastníkovi domu čp. 1197 písemnou žádost o 
povolení podnajmout byt č. 5 panu Martimu Beranovi, který s ním bude tento byt od 1.12.2004 
užívat. Do 31.8.2004 už užívala byt s panem Skramlíkem slečna Věra Gančevová, jeho neteř. 
Žádost pana Skramlíka je přílohou návrhu na usnesení.

USNESNÍ č. 132/2004
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
uzavření  smlouvy  o  podnájmu  na  byt  č.  5  na  adrese  Český  Brod,  Masarykova  1197  mezi 
nájemcem tohoto bytu panem Janem Skramlíkem a panem Martinem Beranem. 

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

Návrh na schválení žádosti o výměnu bytu č. 23  Palackého 1256, Český Brod - předkládá p. 
Fischer
Paní Eva Paclíková předložila dne 25.10.2004 žádost o výměnu bytu č. 23, I. kategorie, typu 1+1 
na adrese Český Brod, Palackého 1256, za byt typu 2+1 na adrese Zruč nad Sázavou, Spojovací  
767 s paní Ilonou Dolejší.
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Paní Dolejší je v současné době na mateřské dovolené a pečuje o jedno dítě. Vzhledem k tomu, 
že má v Českém Brodě přítele a v Praze zaměstnání má zájem o byt v blízkosti Prahy. Bude-li  
směna bytů povolena souhlasí s nájemní smlouvou i na dobu určitou. Podle informace z MěÚ 
Zruč nad Sázavou nemá paní Dolejší dluhy na nájemném.
JUDr. Marková - právnička - musí se schválit směna bytu a potom teprve nájemní smlouva
Bc. Nekolný - tyto byty v Palackého 1256 jsou určeny pro starší obyvatele a nebo pro sociální 
případy. 
MUDr. Blažek - dal protinávrh na zamítnutí výměny bytu 

USNESNÍ č. 133/2004
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
výměnu bytu mezi paní Paclíkovou, bytem Český Brod, Palackého 1256 a paní Dolejší, bytem 
Zruč nad Sázavou, Spojovací 767 od 1.1.2005.

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

Návrh na schválení revokace usnesení č. 77/2004 - předkládá Ing. Čokrtová
Na jednání dne 3.11.2004 České spořitelna a.s. sdělila, že poskytne úvěr na stavební úpravy, ale 
má podmínku aby nabyvatel byl již vlastníkem nemovitosti. Z tohoto důvodu předkládáme návrh 
na revokaci.
Bc. Nekolný nájemní smlouva je podepsaná a neplní se. 
JUDr. Marková - nájemní smlouva by se měla ukončit. V návrhu by se nemělo revokovat 
usnesení, ale měla by se ukončit nájemní smlouva na nebytové prostory společenského sálu 
Lidového domu.
   
USNESNÍ č. 134/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e 
ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory společenského sálu Lidového domu čp. 105, 
Prokopa Velikého se stpč. 126/1, Český Brod panu Ladislavu Poupovi a Romanu Kudláčkovi za 
účelem provozování hostinské a sportovní činnosti k 30.11.2004.  

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

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a na 
budoucí nájemní smlouvu v čp. 82, Husovo náměstí, Český Brod na 2BJ - předkládá Ing. 
Čokrtová
Rada města vyhlásila záměr na pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 82, Husovo 
nám.,Český Brod za účelem vybudování 2 BJ tytu 3+1 a 2+1 s tím, že rekonstrukci bytu si 
provedou nájemci na své náklady a vložené investice jim budou postupně odečítány z nájmu . 
Zájemci v prvním kole vyhlášení záměru odstoupili od pronájmu. Po vyhlášení záměru projevila 
zájem o pronájem nebytových prostor paní Zábojníková Lenka, Kolínská 328, Kouřim a paní 
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Zábojníková Jiřina, Kolínksá 328, Kouřim. RM dne 2.11.2004 odložila jednání na výše uvedené 
prostory z důvodu bližšího určení nájemce na byt č. 1a č. 2 a ceny za 1 m2/měsíc.   

USNESNÍ č. 135/2004
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  budoucí  nájemní  smlouvy  na  pronájem  bytových  prostor  v  2.  NP  čp.  82,  Husovo 
náměstí, Český Brod tyto budou vybudovány z nebytových prostor s tím, že nájemci provedou 
rekonstrukci   dvou bytů  na své náklady a vložené investice  jim budou postupně odečítány z 
nájmu.
Byt č. 1 o celkové výměře 58,8 m2 za nájemné 80,-Kč/m2/měsíc paní Jiřině Zbojníkové na dobu 
neurčitou.
Byt č. 2 o celkové výměře 83,7 m2 za nájemné 80,-Kč/m2/měsíc paní Lence Zbojníkové na dobu 
neurčitou. Nájemné bude placeno od doby kolaudace bytu, nejpozději však od 1.5. 2005.

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 429 - Truba v k.ú. Kostelec nad 
Č. Lesy - předkládá Ing. Čokrtová
MěÚ v Českém Brodě obdržel od současného nájemce pana Mašína Jiřího, bytem Truba čp. 429, 
Kostelec nad Č.Lesy žádost o odkoupení výše uvedených nemovitostí  v k.ú. Kostelec nad Č. 
Lesy. Výměra pozemků činí celkem 1323 m2. Žadatel nenabízí kupní cenu, ale žádá o projednání 
v  příslušných  orgánech  města.  Za  tím  účelem  byl  objednán  první  znalecký  posudek,  podle 
kterého je výsledná cena nemovitosti 526.320,-Kč. Následně byl objednán znalecký posudek na 
vyjádření  ceny  obvyklé,  která  činí  1.000.000,-Kč.  Uvedený  záměr  je  předkládán  z  důvodu 
zajištění, do jaké míry bude projeven zájem o tuto nemovitost ze strany občanů a zda by byla 
možno prodejem získat takové finanční prostředky, které by umožnily městu přistoupit k prodeji 
někomu jinému než žadateli.
Bc. Nekolný - ve vyhlášeném záměru by bylo vhodné vynechat " minimálně za cenu 1.000.000,-
Kč" a nechat pouze nejvyšší nabídce.

USNESNÍ č. 136/2004
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 obsazeného domu čp. 429 se zastavěnou plochou a dvorem č. 3067 o výměře 173 m 2, 
jinou stavbou - kůlnou se zastavěnou plochou č. 3554 o výměře 66 m2, zahradou - pozemkem č. 
3069 o výměře 824 m2a zahradou - pozemkem č. 3070 o výměře 260 m2 vše v k.ú. Kostelec nad 
Č. Lesy nejvyšší nabídce formou obálkové metody.

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválení prodeje části pozemku č. 17 ve Štolmíři - předkládá Ing. 
Čokrtová
Dne 17.5.2004 obdržel MěÚ žádost od manželů Lojdových, bytem Štolmíř čp. 54 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/m2 a o závazné stanovisko Stavebního úřadu - 
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památkové péče ze dne 23.8.2004. Záměr na prodej uvedené části pozemku byl vyhlášen radou 
města  dne 15.9.2004.  Zveřejněn byl  od 16.9.  do 4.10.2004.  V zákonné lhůtě  15 dnů nebyly 
vzneseny připomínky. 
USNESNÍ č. 137/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu  města  Český Brod schválit  prodej  části  pozemku č.  17  v geometrickém plánu 
označeném č. 17/4 ostatní plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Štolmíř do podílového spoluvlastnictví 
pana Antonína Lojdy dvěma třetinami a paní Ing. Evě Lojdové jednou třetinou za cenu 200,-Kč 
za 1 m2. 

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh doporučení ZM schválení kupní smlouvy na prodej sálu LD s pozemkem v Českém 
Brodě - předkládá p. Fischer
Tento návrh se dostal na jednání RM nedopatřením a z tohoto důvodu byl stažen z jednání.

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 708/17 v k.ú. Český 
Brod - předkládá Ing. Čokrtová
V souvislosti s prodejem části pozemku parc. č. 2021 -ostatní plocha (parkoviště) v k.ú. Český 
Brod byla dána výpověď nájemcům - p. Pešoutové Libuši, p. Třískovi Václavu a p. Ing. Phung 
Van Quynhovi,  kteří  provozují  na tomto pozemku prodejní stánky.  OSM byl  vedením města 
vyzván,  aby  těmto  nájemcům  nabídl  náhradní  pozemky  k  umístění  kiosků.  Vytipované  a 
nabídnuté lokality však byly na jednání RM dne 26.10.2004 zamítnuty. Proto OSM předložil RM 
dne 311.2004 informaci o nabízených lokalitách se žádostí o posouzení.
Mgr. Janík - byl jsem se na tento pozemek podívat a myslím, že by nebylo dobré, aby zde byly 
kiosky.
Proběhla diskuse k tomuto návrhu a většinový názor radních je, aby na pozemcích města nebyly 
instalovány stánky. 

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

Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací a právničce - předkládá p. 
Brom  
Odměny uvedeným pracovníkům jsou navrženy v souladu se zákonem. 
MUDr. Blažek - bylo by dobré vytvořit tři až čtyři skupiny podle náročnosti a obsahu práce a dle 
těchto parametrů rozdělit odměny.
Bc. Nekolný - z těchto důvodů dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání.

             s c h v á l en o  5, 0, 0
Informace

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1740 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek 
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Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města

Usnesení
  
z 26. schůze Rady města Český Brod konané dne 18.11. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESNÍ č. 132/2004
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
uzavření  smlouvy  o  podnájmu  na  byt  č.  5  na  adrese  Český  Brod,  Masarykova  1197  mezi 
nájemcem tohoto bytu panem Janem Skramlíkem a panem Martinem Beranem. 

USNESNÍ č. 133/2004
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
výměnu bytu mezi paní Paclíkovou, bytem Český Brod, Palackého 1256 a paní Dolejší, bytem 
Zruč nad Sázavou, Spojovací 767 od 1.1.2005.

USNESNÍ č. 134/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e 
ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory společenského sálu Lidového domu čp. 105, 
Prokopa Velikého se stpč. 126/1, Český Brod panu Ladislavu Poupovi a Romanu Kudláčkovi za 
účelem provozování hostinské a sportovní činnosti k 30.11.2004.  

USNESNÍ č. 135/2004
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  budoucí  nájemní  smlouvy  na  pronájem  bytových  prostor  v  2.  NP  čp.  82,  Husovo 
náměstí, Český Brod tyto budou vybudovány z nebytových prostor s tím, že nájemci provedou 
rekonstrukci   dvou bytů  na své náklady a vložené investice  jim budou postupně odečítány z 
nájmu.
Byt č. 1 o celkové výměře 58,8 m2 za nájemné 80,-Kč/m2/měsíc paní Jiřině Zbojníkové na dobu 
neurčitou.
Byt č. 2 o celkové výměře 83,7 m2 za nájemné 80,-Kč/m2/měsíc paní Lence Zbojníkové na dobu 
neurčitou. Nájemné bude placeno od doby kolaudace bytu, nejpozději však od 1.5. 2005.
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USNESNÍ č. 136/2004
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 obsazeného domu čp. 429 se zastavěnou plochou a dvorem č. 3067 o výměře 173 m 2, 
jinou stavbou - kůlnou se zastavěnou plochou č. 3554 o výměře 66 m2, zahradou - pozemkem č. 
3069 o výměře 824 m2a zahradou - pozemkem č. 3070 o výměře 260 m2 vše v k.ú. Kostelec nad 
Č. Lesy nejvyšší nabídce formou obálkové metody.

USNESNÍ č. 137/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu  města  Český Brod schválit  prodej  části  pozemku č.  17  v geometrickém plánu 
označeném č. 17/4 ostatní plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Štolmíř do podílového spoluvlastnictví 
pana Antonína Lojdy dvěma třetinami a paní Ing. Evě Lojdové jednou třetinou za cenu 200,-Kč 
za 1 m2. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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