
Zápis 
z 28. schůze Rady města Český Brod konané dne 2.12. 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, Brom - tajemník města, Ing.Kokeš - předseda kontrolního výboru 
Zapsala: Kopfhammerová

Program jednání:
Kontrola plnění usnesení z minulých rad města
1) Návrh na schválení žádosti o výměnu bytu  - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem a provozování kotelny v čp. 56 v Českém 

Brodě -  předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení uzavření výpůjčky na část domu čp. 12, Husovo nám., Český Brod - 

předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení prodloužení nájemní smlouvy č. 36/2003/OSM- předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení zpracování návrhu zadání změny č. 03 územního plánu města Českého 

Brodu v kat. ú. Liblice - předkládá p. Fischer
6) Návrh na neschválení zpracování návrhu zadání změny č. 04 územního plánu města Českého 

Brodu v kat. ú. Český Brod - předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 

Čokrtová
8) Návrh na schválení zániku a zřízení zástavního práva BJ 1197 a 1198 Masarykova ulice - 

předkládá Ing. Čokrtová
9) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí čp. 1 na 

náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě - předkládá Bc. Nekolný
10) Návrh na schválení odpisu pohledávek - předkládá p. Fischer

Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1745 hod.) –  p. Fischer zahájil 28. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník

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 23. RM 



Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 722/1 v k.ú. Český Brod - 
OSM prověřil tento pozemek a tento návrh bude projednán na RM 15.12.04

Kontrola plnění usnesení z 26.RM
Návrh na schválení podnájmu bytu č. 5 Masarykova 1197, Český Brod - schváleno, smlouva o 
podnájmu může být podepsána 
Návrh na schválení žádosti o výměnu bytu č. 23  Palackého 1256, Český Brod - zamítnuto 
Návrh na schválení revokace usnesení č. 77/2004 - smlouva o ukončení nájemní smlouvy 
nebyla podepsaná
Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a na budoucí 
nájemní smlouvu v čp. 82, Husovo náměstí, Český Brod na 2BJ - smlouvy podepsány 
Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 429 - Truba v k.ú. Kostelec nad Č. 
Lesy - záměr vyvěšen na úřední desce
Návrh na doporučení ZM schválení prodeje části pozemku č. 17 ve Štolmíři - prodej tohoto 
pozemku bude předložen ke schválení na  jednání ZM dne 15.12.04
Návrh doporučení ZM schválení kupní smlouvy na prodej sálu LD s pozemkem v Českém Brodě 
- tento návrh stažen z jednání -  nedopatření  
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 708/17 v k.ú. Český Brod - 
tento návrh neschválen RM
Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací a právničce - tento návrh stažen 
z jednání  

Kontrola plnění usnesení z 27. mimořádné RM
Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací a právničce - odměny vyplaceny

Návrh na schválení žádosti o výměnu bytu  - předkládá p. Fischer
Paní Jiřina Vejražková předložila dne 15.11.04 žádost o výměnu bytu č. 4, I.  kategorie,  typu 
1+kk o ploše 24,76 m2 na adrese Masarykova 1197, Český Brod za byt č. 8, I. kategorie, typu 1+1 
o  ploše  36,70  m2 na  adrese  Masarykova  1198,  Český  Brod.  Paní  Vejražková  svou  žádost 
odůvodnila  špatným  zdravotním  stavem  a  pokročilým  věkem.  Z  tohoto  důvodu  by  jí  více 
vyhovoval  byt  č.  8  po panu Borovičkovi,  který  je  v  přízemí  vedlejšího domu čp.  1198.  Její 
současný byt se nachází ve 2. patře domu čp. 1197.
JUDr. Marková - byt  č.  8 v Masarykové ulici  by se měl  prodat.  Paní Vejražkové by se měl  
nabídnout byt  ve věžáku nebo v Penzionu ANNA. 
Bc. Nekolný - dal návrh na zamítnutí žádosti pí. Vejražkové
 
USNESENÍ č. 139/2004
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  o  byt  č.  8  v  Masarykově  ulici  čp.  1198 paní  Jiřině  Vejražkové,  bytem  Český  Brod, 
Masarykova 1197.

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem a provozování kotelny v čp. 56 v 
Českém Brodě -  předkládá Ing. Čokrtová
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MěÚ má řádně uzavřenou  smlouvu  s  Městským tepelným hospodářstvím Kolín,  Klenovecká 
ulice  do  31.12.2004.  K  dalšímu  provozování  je  nutno  uzavřít  novou  smlouvu  z  důvodu 
zpřehlednění smluvního vztahu po prodeji ostatních kotelen.  

USNESENÍ č. 140/2004
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 pronájem a provozování kotelny v domě čp. 56 - náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě 
za podmínek, které jsou uvedeny v důvodové zprávě.

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

Návrh na schválení uzavření výpůjčky na část domu čp. 12, Husovo nám., Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová
Občanské sdružení LECCOS, náměstí Arnošta z Pardubic 31, Český Brod požádalo o uvolnění 
prostor v čp. 12 Husovo náměstí,  jedná se o 3 místnosti v I. patře vpravo, dílnu v přízemí o 
celkové výměře 81 m a dvůr cca 90 m2, za účelem zřízení Mateřského centra.
Bc. Nekolný - Občanské sdružení Leccos žádá o dotaci na provozování Mateřského centra, musí 
však splnit podmínky této dotace ( dům musí být v majetku města, občanské sdružení musí mít k 
dotčené nemovitosti schválené dispoziční právo).
JUDr.  Marková -  pokud rada města  schválí  celkové výměry v usnesení,  tak  po rekonstrukci 
budou výměry jiné a bude muset schvalovat změnu usnesení. 

USNESENÍ č. 141/2004
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 smlouvě budoucí na výpůjčku na dobu určitou 10 let na prostor v čp. 12, 
Husovo náměstí,  Český Brod, Občanskému sdružení Leccos,  náměstí  Arnošta z Pardubic 31, 
Český Brod s  podmínkou  získání  dotace  a  vložení  této  dotace  spolu  s  nutnými  investičními 
prostředky do severozápadní části domu. Jedná se o 3 místnosti v I. patře vpravo, dílnu v přízemí 
za účelem provozování Mateřského centra. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena do 1 měsíce ode 
dne právní moci kolaudačního rozhodnutí zrekonstruovaných prostor, které jsou předmětem této 
smlouvy.

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

Návrh na schválení prodloužení nájemní smlouvy č. 36/2003/OSM- předkládá Ing. Čokrtová
Dne 27.9.2004 se dostavil  pan Pavel  Kos a  požádal  o prodloužení  nájemní  smlouvy na část 
pozemku pod svým kioskem - parc.č. 923/8 o výměře 4 m2. 
MUDr. Blažek - měli  bychom se zamyslet  zda chceme v centru města stánky já se stánky v 
centru města nesouhlasím
p. Fischer - smlouvu o nájmu bychom prodloužili o rok (tento prostor by se měl rekonstruovat a z 
tohoto důvodu skončí nájem na provozování tohoto stánku)
p. Jeník - též nesouhlasím se stánky v centru města. 
MUDr. Blažek - tento návrh je nedostatečně připraven, chybí návrh nájemní smlouvy. OSM by 
měl tento návrh připravit na příští RM. 
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                   n e s c h v á l e n o  3, 1, 2

Návrh na doporučení ZM schválení zpracování návrhu zadání změny č. 03 územního plánu 
města Českého Brodu v kat. ú. Liblice - předkládá p. Fischer
Návrh na změnu č. 03 územního plánu města Český Brod podala dne 29.7.04 VetPro spol. s.r.o., 
Spojovací 50, 190 01 Písková Lhota. Jedná se o změnu v kat. území Liblice, pozemek parc. č.  
463/2, který je v majetku navrhovatele. V podaném návrhu navrhovatel navrhuje změnu využití 
území z VD - drobná a řemeslná výroba na BI - bydlení individuální. Navrhovatel má záměr 
touto  změnou  schváleného  územního  plánu  získat  parcely  pro  rodinné  domy  zaměstnanců 
veterinární  nemocnice  a  klíčových  zaměstnanců  firmy  Amphenol  Tuchel  Elektronics,  s.r.o. 
Zamýšlená výstavba rodinných domů plynule naváže na starší zástavbu na pozemcích parc. č. 
458,  459,  460  k.ú.  Liblice.  Dne  2.11.2004  obdržel  MěÚ  Český  Brod,  stavební  odbor  od 
zpracovatele územního plánu kalkulaci výši nákladů spojených s vypracováním změny územního 
plánu, která činí 55930,-Kč. Dne 3.11.2004 byl navrhovatel s výší úhrady za provedení změny 
územního plánu seznámen, vyslovil s výší nákladů písemný souhlas.

USNESENÍ č. 142/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod
s c h v á l i t
návrh na zpracování zadání změny č. 03 územního plánu Města Český Brod.

                          s c h v á l en o  6, 0, 0

Návrh na doporučení ZM neschválení zpracování návrhu zadání změny č. 04 územního 
plánu města Českého Brodu v kat. ú. Český Brod - předkládá p. Fischer
Návrh na změnu č. 04 územního plánu města Český Brod podali dne 4.3.2004 Ropek Jiří a Sklář 
Bohumil.  Jedná se o změnu na pozemcích parc.č. dle PK 589,588 dle EN 588/1,589/7 v kat. 
území Český Brod v lokalitě vymezené silnicí III/1132 do Tuchoraze a silnicí I/12 Kolín - Praha. 
A na severní a východní straně plotem ohraničujícím ovocné sady firmy Sady Tuchoraz, kde je 
dle  schváleného  územního  plánu zóna VD -  drobná řemeslná  výroba.  Navrhovatelé  navrhují 
změnu využití území na zónu BH - bydlení hromadné.
Navrhovatel má záměr touto změnou schváleného územního plánu získat plochy pro výstavbu 42 
bytů - celkem 9 obytných domů a 26 garáží (řadových). Návrh byl jako informace předložen RM 
dne 10.5.2004. Následně byl návrh předložen zpracovateli územního plánu a ten upozornil, že 
sledovaný pozemek se nachází v těsném sousedství intenzivních sadů, kde bude nutné dodržet 
ochranné  pásmo  a  šířce  50  m.  Pozemek  tedy  cca  80%  nebude  možné  využít  pro  obytnou 
zástavbu. Z hlediska zpracovatele územního plánu doporučuje využít lokalitu pro komerční zónu 
a výrobní zařízení tak, jak je navrženo ve schváleném územním plánu.

USNESENÍ č. 143/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
nedoporučuje zastupitelstvu města Český Brod
s c h v á l i t
návrh na zpracování zadání změny č. 04 územního plánu Města Český Brod.

                          s c h v á l en o  6, 0, 0
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Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová
Dne 8.11.2004 obdržel MěÚ nabídku bezúplatného převodu - darování pozemků v k.ú. Český 
Brod od Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o části ulice 28.Října a Palackého v blízkosti  
kotelny.

USNESENÍ č. 144/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod
s c h v á l i t
bezúplatný převod pozemku č. 226/16 ostatní plocha o výměře 11 m2, pozemku č. 226/22 ostatní 
plocha o výměře 4 m2  a pozemku č. 226/25 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Český Brod do 
vlastnictví města Český Brod.        

                          s c h v á l en o  6, 0, 0

Návrh na schválení zániku a zřízení zástavního práva BJ 1197 a 1198 Masarykova ulice - 
předkládá Ing. Čokrtová
Tento návrh je předkládán na základě dopisu od Ministerstva pro místní rozvoj v Praze ze dne 
20.10.2004  a  telefonním  kontaktem  s  paní  Kulhánkovou  z  odboru  vnější  komunikace 
Ministerstva pro místní rozvoj.
Podle těchto informací je možné formou zániku zástavního práva k celým budovám a zřízením 
zástavního k bytům, na které byla poskytnuta dotace, dosáhnout na prodej bytů,  které nebyly 
vybudovány  se  státní  dotací.  Znalecký  posudek  jako  podklad  pro  vypracování"Prohlášení 
vlastníka" byl objednán.

USNESENÍ č. 145/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod
A)  s c h v á l i t
zánik zástavního práva na budovu čp. 1197 a budovu 1198 v Českém Brodě, Masarykova ulice 
B)  s ch v á l i t
zřízení zástavního práva na byty č. 10 a č. 11 v domě čp. 1197 a na byty č. 10 a č. 11 v domě čp. 
1198 v  Českém Brodě,  Masarykova  ulice,  které  byly  zbudovány v  roce  1996 pomocí  státní 
dotace.

                          s c h v á l en o  6, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí čp. 1 na 
náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě - předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o bankomat Československé obchodní banky, jednání s památkáři a stavebním úřadem 
již proběhla s kladným výsledkem.

USNESENÍ č. 146/2004
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Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  39  odst.  2)  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 pronájem nebytových prostoru v přízemí čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě 
za účelem umístění bankomatu (nebytový prostor o výměře 1,5 m2 je situovaný v přízemí vpravo 
od vstupních dveří, vchodu do historického podzemí). 

                          s c h v á l en o  6, 0, 0
Návrh na schválení odpisu pohledávek - předkládá p. Fischer
Předmětem odpisu  jsou  neuhrazená  pokuta  udělená  přestupkovou komisí,  dopravní  pokuty  a 
nezaplacený místní poplatek za alkohol (poplatek byl zrušen zák. č. 48/1994 Sb.)
Pokuty uložené obcí - v celkové výši 1.000,-Kč - dlužník v průběhu placení zemřel.
Dopravní pokuty - v celkové výši 6.000,-Kč tyto pokuty byly dlužníky splaceny částečně neboť 
oba zemřeli.
Místní poplatky za alkohol - v celkové výši 31.099,70Kč jedná se o pohledávku vzniklou před r. 
1997.  Činnost  firmy skončila   1.11.2001.  V archivu  MěÚ nebyly  nalezeny podklady vzniku 
pohledávky a postupu MěÚ. Šetřením v OR bylo zjištěno, že na firmu byly nařízeny Okresním 
soudem v  Kolíně  3  exekuce  jiných  oprávněných  práv.  osob,  výsledek  exekucí  nebyl  dosud 
zjištěn.    
Účetním odpisem pohledávek se město nezbavuje možnosti dále tyto pohledávky vymáhat.

USNESENÍ č. 147/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  3)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
účetní odpis pohledávek v celkové částce 38.099,70Kč dle seznamu , který je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení.

                          s c h v á l en o  6, 0, 0

Informace
Pan Fischer informoval RM o písemné stížnosti  paní Štádlerové,  která má v nájmu nebytové 
prostory v čp. 6 na náměstí Arnošta z Pardubic,  že platí nájem za 81,5 m2, ale skutečná plocha je 
73 m2 
JUDr. Marková - mělo by se jednat s pí. Štádlerovou a navrhnout ji kompromis např. dohodu o 
narovnání 
p. Jeník - tyto prostory by se měly nechat přeměřit, k nájmu se připočítává i plocha výloh.

Bc. Nekolný informoval RM o Regionálním rozvoji českobrodska za využití externích finančních 
zdrojů jedná se o strategický plán čerpání finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet města.

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1740 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Jeník

Jaromír Fischer
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                                                                                   starosta města

Usnesení
  
z 28. schůze Rady města Český Brod konané dne 2.12. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 139/2004
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  o  byt  č.  8  v  Masarykově  ulici  čp.  1198 paní  Jiřině  Vejražkové,  bytem  Český  Brod, 
Masarykova 1197.

USNESENÍ č. 140/2004
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 pronájem a provozování kotelny v domě čp. 56 - náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě 
za podmínek, které jsou uvedeny v důvodové zprávě.

USNESENÍ č. 141/2004
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 smlouvě budoucí na výpůjčku na dobu určitou 10 let na prostor v čp. 12, 
Husovo náměstí,  Český Brod, Občanskému sdružení Leccos,  náměstí  Arnošta z Pardubic 31, 
Český Brod s  podmínkou  získání  dotace  a  vložení  této  dotace  spolu  s  nutnými  investičními 
prostředky do severozápadní části domu. Jedná se o 3 místnosti v I. patře vpravo, dílnu v přízemí 
za účelem provozování Mateřského centra. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena do 1 měsíce ode 
dne právní moci kolaudačního rozhodnutí zrekonstruovaných prostor, které jsou předmětem této 
smlouvy.

USNESENÍ č. 142/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod
s c h v á l i t
návrh na zpracování zadání změny č. 03 územního plánu Města Český Brod.

USNESENÍ č. 143/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
nedoporučuje zastupitelstvu města Český Brod
s c h v á l i t
návrh na zpracování zadání změny č. 04 územního plánu Města Český Brod.
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USNESENÍ č. 144/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod
s c h v á l i t
bezúplatný převod pozemku č. 226/16 ostatní plocha o výměře 11 m2, pozemku č. 226/22 ostatní 
plocha o výměře 4 m2  a pozemku č. 226/25 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Český Brod do 
vlastnictví města Český Brod.        

USNESENÍ č. 145/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod
A)  s c h v á l i t
zánik zástavního práva na budovu čp. 1197 a budovu 1198 v Českém Brodě, Masarykova ulice 
B)  s ch v á l i t
zřízení zástavního práva na byty č. 10 a č. 11 v domě čp. 1197 a na byty č. 10 a č. 11 v domě čp. 
1198 v  Českém Brodě,  Masarykova  ulice,  které  byly  zbudovány v  roce  1996 pomocí  státní 
dotace.

USNESENÍ č. 146/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  39  odst.  2)  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 pronájem nebytových prostoru v přízemí čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě 
za účelem umístění bankomatu (nebytový prostor o výměře 1,5 m2 je situovaný v přízemí vpravo 
od vstupních dveří, vchodu do historického podzemí). 

USNESENÍ č. 147/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  3)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
účetní odpis pohledávek v celkové částce 38.099,70Kč dle seznamu , který je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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