
Zápis 
z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.5. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení účasti inventarizační komise při inventarizaci majetku Občanského 

sdružení Generace v zařízení ANNA – penzion a domov – předkládá Bc. Müllerová
2) Návrh na schválení převedení 6 bytových jednotek domova-penzionu pro důchodce na pokoje 

domova důchodců – předkládá Bc. Müllerová
3) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Kollárova  - 

předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení revokace usnesení  - předkládá p. Fischer
5) Návrh na schválení doporučení ZM předláždění chodníku na Husově nám – předkládá p. 

Fischer
6) Návrh na schválení doporučení ZM navýšení investice Husovo náměstí – předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení doporučení ZM investiční záměr oprava a rozšíření chodníku – předkládá 

p. Fischer
8) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pozemků České zemědělské univerzitě Praha 

– předkládá Ing. Čokrtová
9) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 48 Ratenice – předkládá Ing. 

Čokrtová
10) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 86 v Plaňanech – předkládá Ing. 

Čokrtová
11) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Český Brod – 

předkládá Ing. Čokrtová
12) Návrh na schválení bezúplatné výpůjčky pozemků v k.ú. Liblice – předkládá Ing. Čokrtová 
13) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu NsP – 

předkládá Ing. Čokrtová
14) Návrh na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě – předkládá p. Fischer
15) Návrh na uzavření nájemní smlouvy čp. 1256, Palackého ulice, Český Brod – předkládá Ing. 

Čokrtová
16) Návrh na schválení finančních norem na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení sociální 

péče ANNA – penzion a domov – předkládá p. Fischer 
17) Návrh na schválení provedení výkopu v komunikaci za účelem provedení vodovodní, 

kanalizační, elektro a plynové přípojky v ulici Podskalí – předkládá Bc. Nekolný



18) Návrh na schválení složení komise pro hodnocení předložených žádostí zadávacího řízení na 
provozovatele NsP Český Brod – předkládá Bc. Nekolný

Informace:
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 10. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová
Z důvodu přítomnosti paní Bc. Müllerové ředitelky Penzionu a domova důchodců navrhuji návrh 
č. 16 projednat jako třetí v pořadí.
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 účasti inventarizační komise při inventarizaci majetku Občanského 
sdružení Generace v zařízení ANNA – penzion a domov – předkládá Bc. Müllerová
Občanské sdružení Generace, která má v organizaci ANNA – penzion a domov sídlo, předalo na 
základě uzavřené smlouvy organizaci ANNA – penzion a domov do bezplatného užívání nábytek 
a nějaké pomůcky. Vzhledem k tomu, že majetek výše uvedeného sdružení se nachází 
v organizaci, která je zřízena městským úřadem, považuji za nutné přítomnost člena 
inventarizační komise.
Bc. Nekolný – Občanské sdružení Generace se podílelo na vybavení Penzionu a domova 
důchodců, některý nábytek je v jejich majetku a proto  je třeba tento vztah narovnat. Dále by bylo 
dobré uskutečnit schůzku, na které by měli být zástupci Města, OS Generace a ředitelka Penzionu 
a domova důchodců a domluvit další fungování tohoto vztahu. V usnesení je třeba provést změnu 
„bere na vědomí“ vypustit a do usnesení vložit pověřuje předsedkyni Ústřední inventarizační 
komise….  

USNESENÍ č. 87/005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2)  písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
předsedkyni Ústřední inventarizační komise účastí při inventarizaci majetku o.s. Generace 
v zařízení ANNA – Penzion a domov.

  s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení převedení 6 bytových jednotek domova-penzionu pro důchodce na 
pokoje domova důchodců – předkládá Bc. Müllerová
Kolaudačním rozhodnutím ze dne 6.8.1996 bylo povoleno užívání 47 bytových jednotek pro 
domov-penzion pro důchodce (celkem 72 lůžek) a 6 čtyřlůžkových pokojů pro domov důchodců 
(24 lůžek). Současnost je však taková, že v zařízení ANNA – Penzion a domov je vydáno 
rozhodnutí pro 35 klientů do domova důchodců, tzn., že 6 bytových jednotek určených pro 
domov-penzion pro důchodce užívají občané umístěni do domova důchodců. Převedením těchto 
lůžek by došlo k narovnání tohoto stavu.  
Tento návrh je v kompetenci paní ředitelky, ale rada města by tento návrh měla vzít na vědomí. 
MUDr. Blažek – jak je to s  hrazením příspěvků pro domov důchodců a pro penzion

2



Bc. Müllerová – domov důchodců dostává příspěvek z Ministerstva práce a sociálních věcí, na 
penzion  ministerstvo  nepřispává.  Na  penzion  si  přispívají  obyvatelé  tohoto  penzionu  a  dále 
penzion dostává příspěvek od zřizovatele tj. město.

USNESENÍ č. 88/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
bere na vědomí
převedení 6 bytových jednotek ze zařízení domov-penzion pro důchodce na pokoje domova 
důchodců.

            s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na schválení finančních norem na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení sociální 
péče ANNA – penzion a domov – předkládá p. Fischer 
Dle  §  8  vyhlášky  MPSV  č.  83/1993  Sb.,  o  stravování  v zařízeních  sociální  péče,  ve  znění 
pozdějších předpisů bylo usnesením RM č. 37/2001 schváleno s účinností od 1.3.2001 zvýšení 
stravovací jednotka v zařízení sociální péče „ANNA – Penzion a domov“ na částku 60,-Kč na 
den. Dle § 8 odst. 2) vyhlášky MPSV č. 83/1993 Sb. Má být vedle stravovací jednotky také 
určena  finanční  norma  průměrných  nákladů  na  potraviny  připadající  na  jednotlivá  hlavní  a 
vedlejší jídla, ale ta stanovena nebyla. Vzhledem k této skutečnosti proto navrhujeme schválení 
finančních norem tak, jak je uvedeno v návrhu. Tento návrh je nedílnou součástí originálu zápisu. 

USNESENÍ č. 89/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s vyhláškou MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění 
pozdějších předpisů
stanovuje
s účinností od 1.6.2005 finanční normy na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení sociální 
péče „ANNA – Penzion a domov“ tak, jak je uvedeno v návrhu.   

                                                                                                s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Kollárova  - 
předkládá p. Fischer
Hospodářský  výsledek  příspěvkové  organizace  MŠ  Kollárova  je  předkládán  ke  schválení  se 
zpožděním  z důvodu  objevených  nesrovnalostí  v účetní  závěrce  za  rok  2004.  Po  předložení 
účetních výkazů za rok 2004 byla MŠ upozorněna na nezvykle vysoký hospodářský výsledek 
v porovnání s hospodářským výsledkem za rok 2003, kdy byl schválen HV ve výši 0 Kč. Na 
základě toho byly zjištěny nesrovnalosti  v účetnictví za rok 2003 a 2004.  
Hospodářský  výsledek  za  rok  2003  byl   schválen  ve  výši  0  Kč,  neboť  byly  ke  konci  roku 
neodůvodněně zaúčtovány zvýšené dohadné položky – konkrétně  zálohy za plyn.  Vzhledem 
k tomu,  že  veškeré  účetní  závěrky  příspěvkových  organizací  jsou  zasílány  na  KÚ  ke 
statistickému zpracování, nelze zpětně  měnit jakákoliv data /po konzultaci s KÚ/. 
Dále - finanční prostředky přijaté od rodičů nebyly v roce 2003 a 2004 zahrnuty do příjmů. Tyto 
finanční prostředky zůstaly na běžném účtu organizace a nebyly nijak využity. 
Výše finančních prostředků na běžném účtu ke dni 31.12.2004 činila 666 340,- Kč. 
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Zůstává proto na zvážení RM, zda finanční prostředky, které se takto v MŠ soustředily, ponechá 
v rezervním fondu k dalšímu využití, /nutná rekonstrukce elektroinstalace/ nebo zda nařídí odvod 
do  rozpočtu  zřizovatele  za  porušení  rozpočtové  kázně.  /Další  možností  je  snížit  příspěvek 
zřizovatele na rok 2005, který činí celkem 700 000,- a je zasílán MŠ měsíčně ve výši 58 333,- 
Kč./ FO se přiklání spíše k názoru ponechat finanční prostředky v MŠ za účelem rekonstrukce 
elektroinstalace,  která  je  dle  přiložených  revizních  zpráv  nutná  a  MŠ na  ni  bude  požadovat 
finanční prostředky z rozpočtu města nejpozději v příštím roce.  
Bc. Nekolný - tyto nesrovnalosti byly způsobeny  tím, že MŠ přecházela v r. 2003 do právní 
subjektivity a ekonomka dala z osobních a zdravotních důvodů výpověď. Dávám návrh, aby MŠ 
odvedla do rozpočtu města přebytek finančních prostředků za rok 2003 a příspěvek rodičů za rok 
2003  tj.  357.945,61Kč.
Mgr. Janík – dal protinávrh – navrhuji odvést do rozpočtu přebytek z r. 2003 tj. 186 182Kč a 
příspěvek rodičů za rok 2003, hospodářský výsledek roku 2004 nechat na účtu MŠ a použít ho na 
rekonstrukci elektroinstalace.  

USNESENÍ č. 90/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst. 2) a § 28 odst. 4) písm. b)  zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
schvaluje
výši hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Kollárova za rok 2004 a 
následující způsob rozdělení tohoto hospodářského výsledku: přidělení zisku ve výši 560 945,61 
Kč do rezervního fondu a
ukládá
příspěvkové organizaci Mateřská škola Kollárova odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 
186 182Kč.

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

Návrh na schválení revokace usnesení  - předkládá p. Fischer
Manželé  Nankovi  zaslali  MěÚ Český  Brod  dne  3.  5.  2005  dopis,  ve  kterém podávají  další 
informace k plánované výměně bytů a žádají Město o změnu zamítavého stanoviska a o písemné 
zdůvodnění zamítnutí výměny bytů.   Dopis manželů Nankových je přílohou tohoto návrhu na 
usnesení.  
JUDr. Marková – jak pan Fischer zjistil při telefonním hovoru se starostou Zbuzan, tak  dům čp. 
3, do kterého se má nastěhovat rodina Nankova je před demolicí. Z toho vyplývá, že se nejedná o 
směnu bytů, ale obchází se tím zákon. 
Radní města ukládají  starostovi, aby projednal tento problém se starostou Zbuzan, který by měl 
dát  písemné  vyjádření  k demolici  domu v ulici  Na Návsi  čp.  3,  do kterého se  mají  manželé 
Nankovi nastěhovat. 
p.  Fischer  dal  návrh  na  stažení tohoto  návrhu  z jednání  z důvodu  prověření  a  písemného 
vyjádření starosty obce Zbuzany.

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

Návrh na schválení doporučení ZM předláždění chodníku na Husově nám. – předkládá p. 
Fischer
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Při  rekonstrukci  chodníku  v ulici  Suvorovova  byla  položena  červená  dlažba  až  na  konec 
chodníku, který zasahuje do Husova nám. Po rekonstrukci chodníku k ulici Tyršova nebyla tato 
část předlážděna a tím narušuje jednolitý ráz chodníku na obou náměstí, který musí být v šedé 
barvě. Proto navrhujeme tuto část chodníku předláždit do barvy šedé. 
Byla podána žádost Ing. Červeného o schválení rekonstrukce chodníku v Masarykově ulici před 
č.p. 1019. Chodník se nachází na pozemku 918/1, který je v majetku Města Český Brod, je před 
č.p. 1019 a částečně před č.p. 1020. V současné době je tvořen vápencovou mozaikou, která se 
rozpadá,  zvláště  její  tmavá  část,  na  několika  místech  je  propadlá  a  tím neumožňuje  kvalitní 
údržbu. Navrhujeme náhradou položit zámkovou dlažbu o rozměrech 10x10 cm probarvenou do 
červena.  Úpravy budou provedeny vlastními  silami  majitelem přilehlé  nemovitosti  č.p.  1019. 
Předpokládaný termín  dokončení  úpravy je konec června 2005.  Jelikož je chodník majetkem 
Města, Ing. Červený žádá o dotaci na opravu chodníku v částce cca 15000,- Kč, která by pokryla 
materiálové náklady na nákup dlažby.  Chodník je 24 m dlouhý a 1,2m široký, tj.  cca 29m2. 
Jelikož  by  vybyla  červená  dlažba  z prostoru  u  Modré  Hvězdy,  navrhujeme  tuto  použít  na 
rekonstrukci chodníku před č.p. 1019, čímž by nemusela být dotace poskytnuta.
Odbor správy majetku města doporučuje výměnu chodníku povrchu chodníku u Modré Hvězdy 
z důvodu jednolitosti barvy chodníku na náměstí a doporučuje vybranou červenou dlažbu použít 
na rekonstrukci chodníku před č.p. 1019 a částečně před č.p. 1020. 
Na místě  bylo  zjištěno,  že  chodník  před  č.p.  1019 a částečně  před  č.p.  1020 je  ve  špatném 
technickém stavu (tmavé kostky se rozpadají). Co se týká návaznosti na ostatní plochy chodníku 
je  ojedinělý.  Stávající  mozaikovou  bílou  dlažbu  by  bylo  možné  použít  na  chodníky  při 
rekonstrukci náměstí. 
MUDr.  Blažek  –  myslím  si,  že  pokud tento  návrh  schválíme  vytvoříme  precedens.  Majitelé 
domů,  kteří  se  starají  o  své  předzahrádky  budou  také  žádat  město  o  příspěvek  na  opravu 
chodníku.
Bc. Nekolný – musíme hlasovat zvlášť o schválení předláždění chodníku a zvlášť o dotaci panu 
Ing. Červenému  na rekonstrukci chodníku.
p. Fischer -  dal hlasovat o doporučení ZM schválení předláždění chodníku na Husově náměstí 
před Modrou Hvězdou              

      n e s c h v á l  e n o 3, 1, 1

USNESENÍ č. 91/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  e)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
zamítá
žádost pana Ing. Červeného o poskytnutí dotace na opravu chodníku ve výši 15 000Kč, která by 
pokryla materiálové náklady na nákup dlažby.  
  s c h v á l  e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení doporučení ZM navýšení investice Husovo náměstí – předkládá p. 
Fischer
V projektové dokumentaci  a ve výkazu výměr na investici  rekonstrukce Husovo nám. nebylo 
zahrnuto dodání mobiliáře tj. laviček a odpadkové koše, které jsou vhodné pro udržení čistoty a 
utvoření  konečného rázu  rekonstruovaného Husova nám.  Jedná se o dokoupení  8  ks  laviček 
(materiál: litina – dřevo) v ceně 4000,- Kč/ks = 32 000,-Kč a 6ks odpadkových košů (kovové na 
litinovém sloupku) v ceně 4 800,- Kč/ks = 28 800,- Kč. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. 
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OSM doporučuje navýšení investice o nákup 8 ks laviček a 6 ks odpadkových košů z důvodu 
konečného vybavení náměstí mobiliářem, jehož údržbu budou mít na starosti Technické služby.

USNESENÍ č. 92/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  e)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  schválit  navýšení  investice  Husovo  náměstí  o  8  ks  laviček  a  6  ks 
odpadkových košů v částce 60 800 Kč včetně DPH.

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

Návrh na schválení doporučení ZM investiční záměr oprava a rozšíření chodníku – 
předkládá p. Fischer
Ulice Sportovní v Českém Brodě - Liblicích zajišťuje přístup od ulice Bylanské k fotbalovému 
hřišti  TJ  Liblice.  Tato  ulice  nemá  zpevněný  povrch,  tzn.  že  při  deštivém  počasí  dochází 
k rozbřednutí  povrchu  a  rozstřiku  bláta  na  občany,  kteří  jdou  směrem  k hřišti.  Je  v jednání 
s firmou  Zepris  s.r.o.,  že  v rámci  vybudování  vodovodního  řadu  v této  ulici  a  z recyklátu 
z vozovek zajistí zpevnění povrchu ulice. Avšak oprava chodníku není tímto způsobem možná. 
V současné době je chodník široký 1,2m, dlouhý 102,5m a povrch tvoří dlaždice 30x30. Chodník 
je neudržovaný z důvodu špatného technického stavu, tj. rozbitých dlaždic a velkých nerovností. 
Okraj tvoří úzké betonové obrubníky (sadovky). Navrhujeme opravu chodníku po celé délce na 
pravé straně (od ulice Bylanské) a 27,5m na straně levé, tj.celkem 130m, případně jeho rozšíření 
na 1,8 m. Oprava bude zahrnovat zabudování nové obruby a položení zámkové dlažby. Odhadní 
cena položení obrub je cca 63000,- Kč a vybudování chodníku je cca 155 000,- Kč tj. celkem 
218 000,- Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. 93/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102  odst.  e)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  schválit  investiční  záměr  oprava  a  rozšíření  chodníku  v ulici  Sportovní 
v Českém Brodě v Liblicích. 

 s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pozemků České zemědělské univerzitě 
Praha – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku obdržel od České zemědělské univerzity v Praze opravený návrh kupní 
smlouvy na prodej uvedených pozemků v k.ú.Kozojedy a v k.ú.Kostelec n.Č.lesy. Po 
předběžném projednání ve správní radě  veřejné vysoké školy je ve smlouvě navržena kupní cena 
1.750.000,-Kč oproti původním 722.920,-Kč. Nová cena je v souladu se znaleckými posudky, 
které byly městem objednány. Odbor správy majetku navrhuje žádosti vyhovět.
JUDr. Marková -  návrh kupní smlouvy není dobře vypracovaný, musím s Českou zemědělskou 
fakultou projednat nové znění smlouvy o prodeji.
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USNESENÍ č. 94/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na prodej pozemku č.532/7 lesní pozemek o výměře 11 957m2 v k.ú.Kozojedy u Kostelce 
n.Č.lesy, pozemku č.3078/2 ostatní plocha o výměře 6 387m2 v k.ú.Kostelec n.Č.lesy, pozemku 
č.3073 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9300m2 a pozemku č.3062/1 lesní pozemek o 
výměře 14 006m2 v k.ú.Kostelec n.Č.lesy předem určenému zájemci.

 s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 48 Ratenice – předkládá Ing. 
Čokrtová
Dne 9.5.2005 obdržel Městský úřad v Českém Brodě žádost od Stojkové Marie, bytem Ratenice 
48, žádost o prodej domku čp. 48 v Ratenicích s příslušným pozemkem. Ve své žádosti nabízí 
kupní cenu 850.000,-Kč, kterou chce zaplatit v hotovosti při podpisu kupní smlouvy a že po 
koupi domu provede opravu živičné krytiny a stavební úpravy 1.patra. 
Pořizovací cena domku v roce 2002 byla 600.000,-Kč. Po koupi domu byla provedena 
rekonstrukce přízemí a přístavby. V 1.patře byla provedena příprava napojení na stávající 
rozvody vody, kanalizace, elektřiny. Zbývá provést zateplení, rozdělení 2 místností a sociálního 
zařízení (příčky), omítky, betony a položení podlahové krytiny.Za tuto rekonstrukci bylo 
zaplaceno 770.000,-Kč. Za běžnou údržbu bylo průběžně  zaplaceno 9.386,-Kč.
V přístavbě domu, kde se nachází WC, koupelna, chodba je položena živičná krytina. Vlivem 
povětrnostních podmínek v zimním období došlo k částečnému narušení krytiny a tudíž došlo k 
zatékání. V měsíci dubnu 2005 byla objednána oprava, ale podáním žádosti pí. Stojkové byla 
objednávka zrušena.
Pro úplnost sdělujeme, že jsou zde evidovány finančním odborem dluhy na nájemném:
• za r. 2003 činí 5.918,-Kč a dluh za odvoz splašků činí 4.061,-Kč,
• dluh na nájemném  v čp.25 za r. 2002 činí 9.511,-Kč.  Dohromady 19.490,-Kč. Dle sdělení 
finančního odboru jsou dluhy postupně spláceny. Odbor správy majetku navrhuje dům za 
nabízenou cenu neprodávat. Pokud by došlo k prodeji, tak za cenu min. 1.400.000,-Kč, které byly 
na dům čp.48 vynaloženy.
Bc. Nekolný – dal protinávrh vyhlásit záměr na prodej domu čp. 48 v Ratenicích za minimální 
cenu 1.400.000,-Kč formou obálkové metody.

USNESENÍ č. 95/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na  prodej domu čp.48 v Ratenicích se zastavěnou plochou a nádvořím č.39 o výměře 124m2 a 
zahradou č. 542/1 o výměře 173m2 za minimální cenu 1 400 000 Kč formou obálkové metody.

 s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 86 v Plaňanech – předkládá Ing. 
Čokrtová
Pořizovací cena domku v roce 2002 byla 600.000,-Kč. Za rekonstrukci bylo následně zaplaceno 
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319 658  Kč.  Současní  nájemníci  z důvodu  soudní  výpovědi  k 15.5.2005  objekt  opustili  dne 
16.5.2005.  Za  období  užívání  nájemci  byt  dostatečně  neudržovali  a  proto  je  nyní  ve  značně 
zanedbaném stavu. Odbor správy majetku navrhuje objekt prodat za cenu min.  1 000 000Kč.
Bc. Nekolný – způsob prodeje navrhuji formou obálkové metody 

USNESENÍ č. 96/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na  prodej domu čp. 86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a nádvořím č. 58 o výměře 456m2 

nejvyšší nabídce za minimální cenu 1 000 000 Kč formou obálkové metody. 
 s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku města obdržel žádost ze dne  4.5.2005 od pana Martina Stanka, bytem 
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384, o pronájem části uvedeného pozemku za účelem 
zřízení zahrádky. Na předmětném pozemku jsou již zahrádky ostatních nájemců. Část, o kterou 
požádal pan Stanko, je nevyužita. V minulosti již byl vyhlášen záměr na pronájem tohoto 
pozemku, ale nepřihlásil se žádný zájemce. Odbor správy majetku proto doporučuje tento 
pronájem a navrhuje uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle platných 
právních předpisů.

USNESENÍ č. 97/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku parc.č. 722/1 – ostatní plocha o výměře cca 492 m2 v kat. území 
Český Brod, který je v majetku Města Český Brod, za účelem zřízení zahrádky předem určenému 
zájemci, za navrženou cenu 5Kč za 1 m2, tj. celkem 2 460 Kč ročně.
                                                                                                                      s c h v á l  e n o  4, 0, 1

Návrh na schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Liblice – předkládá Ing. Čokrtová 
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdrželo dne 16.8.2004 a 31.3.2005 žádost od 
TJ Liblice o výpůjčku výše uvedených pozemků, na nichž je hřiště a budova kabin. Tyto 
nemovitosti měla TJ Liblice v trvalém užívání. V žádosti je uvedeno, že Krajská hygienická 
stanice nařídila TJ Liblice vybudovat v areálu hřiště – v prostorách pronajatých za účelem 
hostinské činnosti – technické náležitosti, nezbytné k povolení provozu, přičemž nájemné 
z těchto prostor tvoří významnou část prostředků na tělovýchovnou činnost. Pokud by KHS 
zakázala TJ Liblice provozování hostinské činnosti, TJ Liblice by sotva mohla dále fungovat. 
K udělení souhlasu je dále třeba vyřešit situaci, kdy trvalé užívání není platný právní vztah. 
Odbor správy majetku do smlouvy o výpůjčce zapracuje povinnost TJ Liblice využít finanční 
prostředky, získané pronájmem prostor k hostinské činnosti, přednostně k opravám a údržbě 
předmětných nemovitostí. Hřiště je využíváno nejen fotbalovým oddílem, ale i veřejností a 
mateřskou školou. Záměr na výpůjčku byl vyhlášen Radou Města Český Brod dne 23.3.2005 až 
7.4.2005.
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USNESENÍ č. 98/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
výpůjčku pozemků parc.č. 787 – sportoviště a rekreační plocha dle KN o výměře 660 m2, parc.č. 
523/1 – sportoviště a rekreační plocha dle KN o výměře 13.301 m2 a stpč. 524 – zastavěná plocha 
a nádvoří dle KN o výměře 400 m2, se stavbou, v k.ú. Liblice u Českého Brodu, Tělovýchovné 
Jednotě Liblice.

 s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu NsP – 
předkládá Ing. Čokrtová
Jedná se o nevyužívaný nebytový prostor v přízemí – bývalý operační sál o výměře 75 m2. Tento 
nevyužitý nebytový prostor bude zrekonstruován pro potřeby nájemce a za prostředky vložené 
nájemcem do nemovitosti.  V současné době je firma ANESAN,s.r.o.podnájemcem nebytových 
prostor, za účelem provozování jednotky chronické resuscitační a intenzivní péče.  

USNESENÍ č. 99/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v  přízemí   budovy čp.282 v areálu Nemocnice s poliklinikou, 
Český Brod o celkové výměře 75 m2 , předem určenému zájemci na dobu určitou 15 let.

 s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě – předkládá p. Fischer
Paní Kmochová (*1941) má dodatkem č.  1 k nájemní smlouvě č.  144/2001/FO prodlouženou 
dobu užívání bytu č. 39 na adrese Český Brod, Palackého 1256 o 2 roky, tj. od 1. 8. 2003 do 
31. 7. 2005. Dopisem ze dne 9. 5. 2005 žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, 
že pani  Kmochová patří  mezi  bezproblémové nájemníky,  doporučujeme prodloužení  nájemní 
smlouvy o další 2 roky. Žádost paní Kmochové je přílohou tohoto návrhu na usnesení.  

USNESENÍ č. 100/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek k nájemní smlouvě č. 144/2001/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 39 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 o 2 roky, tj. od 1. 8. 2005 do 31. 7. 2007.

 s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt v Palackého ulici čp. 1256, Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
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V současné době se eviduje na odboru správy majetku 44  žádostí o přidělení městského bytu. 
Seznam s krátkým zdůvodněním je přiložen k posouzení RM. Žádosti žadatelů budou při 
projednávání k nahlédnutí u Ing. Čokrtové. Seznam žádostí je nedílnou součástí originálu zápisu.
RM po prostudování žádostí vybrala žádost pí. Kateřiny Pokorné, Na Cihelně 1328 a pí. Martiny 
Stříbrné, Na Cihelně 1329 a doporučila u těchto žadatelů provést šetření odborem sociálních věcí 
MěÚ.
P. Fischer – navrhuji tento návrh stáhnout  z jednání, odbor sociálních věcí provede sociální 
šetření u vybraných žádostí, které budou předloženy radě města na příštím jednání.  

  s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení provedení výkopu v komunikaci za účelem provedení vodovodní, 
kanalizační, elektro a plynové přípojky v ulici Podskalí – předkládá Bc. Nekolný
Manželé  Horovi  požádali  o  souhlas  s výkopovými  pracemi  pro  zřízení  přípojek.  Vzhledem 
k tomu, že žadatel uvede komunikace do původního stavu a převezme záruku na opravu povrchů 
navrhujeme výše uvedené usnesení. 

USNESENÍ č. 101/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s provedením výkopu v komunikaci za účelem provedení vodovodní, kanalizační, elektro a 
plynové přípojky v ulici Podskalí (pozemek č. 902/1) k novému rodinnému domku na pozemku 
č. 620/16 za podmínek, které jsou přílohou originálu usnesení.

  s c h v á l  e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení složení komise pro hodnocení předložených žádostí zadávacího řízení 
na provozovatele NsP Český Brod – předkládá Bc. Nekolný

USNESENÍ č. 102/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
následující složení komise pro otevírání obálek a hodnocení předložených žádostí zadávacího 
řízení na provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český Brod, která zasedne ve středu 25. 
května ve 1300 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ.

Členové komise:
Jaromír Fischer, starosta města
Ing. Vladislav Beránek , pověřený řízením NsP Český Brod  
Ludmila Raková, zastupitelka města 
MUDr. Jana Forstová, radní města
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Jana Hollerová, předsedkyně ZV OSZSP ČR při NsP Český Brod
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města
MUDr. Petr Blažek – radní města
JUDr. Jana Marková – právnička města
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Náhradníci: 
Jaroslav Brom, tajemník MěÚ
Ing. Lucie Hovorková – vedoucí finančního odboru
Ing. Ivan Jacko, odbor správy majetku města
Otakar Jeník, radní města
Hana Burýšková, odbor správy majetku města
Josef Dvořák, odbor správy majetku města¨
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Eva Dobiášová – vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Jan Přikryl – zastupitel města

Zapisovatel:
Ing. Břetislav Sklář, zástupce poradenské společnosti

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0

Informace 
Diskuse
Různé

Jednání bylo ukončeno v 1805 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.5. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 87/005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2)  písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
předsedkyni Ústřední inventarizační komise účastí při inventarizaci majetku o.s. Generace 
v zařízení ANNA – Penzion a domov.

USNESENÍ č. 88/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
bere na vědomí
převedení 6 bytových jednotek ze zařízení domov-penzion pro důchodce na pokoje domova 
důchodců.

USNESENÍ č. 89/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s vyhláškou MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění 
pozdějších předpisů
stanovuje
s účinností od 1.6.2005 finanční normy na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení sociální 
péče „ANNA – Penzion a domov“ tak, jak je uvedeno v návrhu.   

USNESENÍ č. 90/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst. 2) a § 28 odst. 4) písm. b)  zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
schvaluje
výši hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Kollárova za rok 2004 a 
následující způsob rozdělení tohoto hospodářského výsledku: přidělení zisku ve výši 560 945,61 
Kč do rezervního fondu a
ukládá
příspěvkové organizaci Mateřská škola Kollárova odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 
186 182Kč.

USNESENÍ č. 91/2005
Rada města Český Brod
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po  projednání  podle  §  102  odst.  e)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
zamítá
žádost pana Ing. Červeného o poskytnutí dotace na opravu chodníku ve výši 15 000Kč, která by 
pokryla materiálové náklady na nákup dlažby.  
USNESENÍ č. 92/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  e)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  schválit  navýšení  investice  Husovo  náměstí  o  8  ks  laviček  a  6  ks 
odpadkových košů v částce 60 800 Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. 93/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102  odst.  e)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  schválit  investiční  záměr  oprava  a  rozšíření  chodníku  v ulici  Sportovní 
v Českém Brodě v Liblicích. 

USNESENÍ č. 94/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na prodej pozemku č.532/7 lesní pozemek o výměře 11 957m2 v k.ú.Kozojedy u Kostelce 
n.Č.lesy, pozemku č.3078/2 ostatní plocha o výměře 6 387m2 v k.ú.Kostelec n.Č.lesy, pozemku 
č.3073 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9300m2 a pozemku č.3062/1 lesní pozemek o 
výměře 14 006m2 v k.ú.Kostelec n.Č.lesy předem určenému zájemci.

USNESENÍ č. 95/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na  prodej domu čp.48 v Ratenicích se zastavěnou plochou a nádvořím č.39 o výměře 124m2 a 
zahradou č. 542/1 o výměře 173m2 za minimální cenu 1 400 000 Kč formou obálkové metody.

USNESENÍ č. 96/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na  prodej domu čp. 86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a nádvořím č. 58 o výměře 456m2 

nejvyšší  nabídce  za  minimální  cenu  1 000 000  Kč  formou  obálkové  metody.  

USNESENÍ č. 97/2005
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku parc.č. 722/1 – ostatní plocha o výměře cca 492 m2 v kat. území 
Český Brod, který je v majetku Města Český Brod, za účelem zřízení zahrádky předem určenému 
zájemci, za navrženou cenu 5Kč za 1 m2, tj. celkem 2 460 Kč ročně.
USNESENÍ č. 98/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
výpůjčku pozemků parc.č. 787 – sportoviště a rekreační plocha dle KN o výměře 660 m2, parc.č. 
523/1 – sportoviště a rekreační plocha dle KN o výměře 13.301 m2 a stpč. 524 – zastavěná plocha 
a nádvoří dle KN o výměře 400 m2, se stavbou, v k.ú. Liblice u Českého Brodu, Tělovýchovné 
Jednotě Liblice.

USNESENÍ č. 99/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v  přízemí   budovy čp.282 v areálu Nemocnice s poliklinikou, 
Český Brod o celkové výměře 75 m2 , předem určenému zájemci na dobu určitou 15 let.

USNESENÍ č. 100/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek k nájemní smlouvě č. 144/2001/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 39 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 o 2 roky, tj. od 1. 8. 2005 do 31. 7. 2007.

USNESENÍ č. 101/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s provedením výkopu v komunikaci za účelem provedení vodovodní, kanalizační, elektro a 
plynové přípojky v ulici Podskalí (pozemek č. 902/1) k novému rodinnému domku na pozemku 
č. 620/16 za podmínek, které jsou přílohou originálu usnesení.

USNESENÍ č. 102/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
následující složení komise pro otevírání obálek a hodnocení předložených žádostí zadávacího 
řízení na provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český Brod, která zasedne ve středu 25. 
května ve 1300 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ.
Členové komise:
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Jaromír Fischer, starosta města
Ing. Vladislav Beránek , pověřený řízením NsP Český Brod  
Ludmila Raková, zastupitelka města 
MUDr. Jana Forstová, radní města
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Jana Hollerová, předsedkyně ZV OSZSP ČR při NsP Český Brod
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města
MUDr. Petr Blažek – radní města
JUDr. Jana Marková – právnička města
Náhradníci: 
Jaroslav Brom, tajemník MěÚ
Ing. Lucie Hovorková – vedoucí finančního odboru
Ing. Ivan Jacko, odbor správy majetku města
Otakar Jeník, radní města
Hana Burýšková, odbor správy majetku města
Josef Dvořák, odbor správy majetku města¨
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Eva Dobiášová – vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Jan Přikryl – zastupitel města
Zapisovatel:
Ing. Břetislav Sklář, zástupce poradenské společnosti

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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