
Zápis 
z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení dodatku k nájemní smlouvě – předkládá p. Fischer
2) Návrh na souhlas s podnájmem bytu – předkládá p. Fischer
3) Návrh na doporučení schválení ZM návrh změny č. 01 územního plánu sídelního útvaru 

města Českého Brodu v kat. území Liblice – „Rozšíření průmyslové zóny v lokalitě Liblice“ - 
předkládá p. Fischer

4) Návrh na schválení uzavření Smlouvy o hospodaření v lesích na provedení těžby dřeva ve 
výši 2000 m3 - předkládá Ing. Vodička

5) Návrh na schválení vyhlášení záměru na nájem – hospodaření v městských lesích  – 
předkládá Ing. Vodička

6) Návrh na schválení  vyhlášení záměru na prodej části pozemku v k.ú. Český Brod - předkládá 
Ing. Čokrtová

7) Návrh na schválení zamítnutí žádosti o odkoupení pozemku v k.ú. Doubravčice – předkládá 
Ing. Čokrtová

8) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, Palackého 1256 – předkládá Ing. 
Čokrtová

9) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej bytu č. 6 v domě čp. 1267 v Českém Brodě – 
předkládá Ing. Čokrtová

Informace:
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 11. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík
p. Fischer – dal návrh na stažení bodu č. 1 z původního návrhu programu, p. Nechvátal ml. se 
dostavil na MěÚ s tím, že služební byt vyklidí a odstěhuje se v termínu tj. do jednoho měsíce po 
ukončení pracovního poměru.     

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 souhlas s podnájmem bytu – předkládá p. Fischer



Paní PharmDr. Helena Matoušková, nájemce bytu č. 2 na adrese Český Brod, Husovo nám. 82, 
požádala dne 18. 5. 2005 Město Český Brod o souhlas s podnájmem dvou dalších osob (paní 
Jiřina Korniová s dcerou Karolínou Korniovou) kromě  Mgr. Vodičkové.  
Paní Korniová je zaměstnána v lékárně SANTÉ a v současné době obývá byt s Mgr. Vodičkovou 
(do doby, než bude mít možnost získat vlastní byt).
Požadavek  na  souhlas  pronajímatele  s podnájmem bytu  je  uveden  v textu  nájemní  smlouvy  
č.  146/2001/FO, kde je též uvedena povinnost nájemce oznámit  pronajímateli  změny v počtu 
bydlících osob. Žádost PharmDr. Matouškové je přílohou tohoto návrhu na usnesení.

USNESENÍ č. 102/2005
Rada města v Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s podnájmem paní Jiřiny Korniové a slečny Karolíny Korniové v bytě č. 2 na adrese Český Brod, 
Husovo nám. 82.

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

Návrh na doporučení schválení ZM návrh změny č. 01 územního plánu sídelního útvaru 
města Českého Brodu v kat. území Liblice – „Rozšíření průmyslové zóny v lokalitě Liblice“ 
- předkládá p. Fischer
Návrh na změnu č. 01 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města Českého Brodu  podala 
dne  02.05.2002 firma HMP servis spol. s.r.o., Sládkovičova 1242/24, 142 00 Praha 4 Krč. Jedná 
se o změnu v kat. území Liblice. V podaném návrhu  navrhovatel navrhuje nové využití pozemku 
jako zónu výrobní průmyslovou – VP – rozšíření průmyslové zóny v lokalitě Liblice. Pozemek 
přímo navazuje na pozemek ve vlastnictví firmy HMP servis spol. s.r.o.  a je charakterizován 
jako zóna výrobní průmyslová – VP. Firma HMP servis spol. s.r.o. uhradila veškeré náklady 
spojené se zpracováním změny č. 01 ÚPnSÚ  města Českého Brodu.  Dne 15.05. 2002 na 10. 
schůzi  Rady města  Českého Brodu byla  žádost  projednána a  bylo  doporučeno  usnesením č. 
62/2002 Zastupitelstvu města Český Brod žádost o změnu č. 01 schválit. Dne 22.05.2002 na 41. 
zasedání  Zastupitelstva  města  Českého  Brodu  usnesením  č.  26/2002  byla  žádost  o  změnu 
schválena. Dne 23.09.2002 Město Český Brod, jako pořizovatel územního plánu v souladu s §§ 
12 a 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v úplném znění (dále jen 
stavební zákon), zahájil v souladu s §§ 20 a 30  stavebního zákona projednávání návrhu zadání 
změny č. 01. Návrh zadání byl projednán s dotčenými orgány státní správy a orgány územního 
plánování  sousedních  územních  obvodů.  Dne  04.03.2003  byl  požádán  Krajský  úřad 
Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení,  o stanovisko ke změně č. 01.
Dne 10.04.2004 bylo doručeno stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k projednání 
zadání změny č. 01. ÚPNSÚ Český Brod,  ze dne 07.04.2003. Dne  07.05.2003 na 6. zasedání 
Zastupitelstva města Český Brod usnesením č. 27/2003 byl schválen návrh zadání změny č. 01 
ÚPNSÚ města Český Brod. Dne 13.04.2004 oznámil Městský úřad Český Brod, stavební odbor, 
jako pořizovatel územního plánu obce,  v souladu s §§ 12 a 13 stavebního zákona zahájení 
projednávání návrhu změny č. 01 územního  plánu města v souladu s §§ 22 a 30 stavebního 
zákona dotčeným orgánům státní správy, správcům sítí  a orgánům územního plánování 
sousedních územních obvodů. Veřejné projednání se konalo dne 19.05.2004. Dne 04.03.2003 byl 
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požádán Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení,  o stanovisko 
k návrhu změny č. 01. Dne 10.01.2005 bylo doručeno kladné stanovisko nadřízeného orgánu 
územního plánování k projednání zadání změny č. 01. ÚPNSÚ Český Brod,  ze dne 04.01.2005.

USNESENÍ č. 103/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města Českého Brodu schválit návrh změny č. 01 ÚpnSÚ města Českého Brodu.   

                                                                                                s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na schválení uzavření Smlouvy o hospodaření v lesích na provedení těžby dřeva ve 
výši 2000 m3 - předkládá Ing. Vodička
Odbor životního prostředí a zemědělství  předkládá na základě jednání komise ve složení ing. 
Drobný, ing. Vodička a p. Novák pro otevírání obálek s nabídkami více zájemců na výběr firmy 
k provedení těžby dřeva, zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu 
zajištění  ze dne 9.5.2005 ke  schválení  firmu „Kolínská lesní  společnost,  s.r.o.,  Labská 14, 
Kolín V“.
Bc. Nekolný – tento návrh by se měl předložit ke schválení ZM vzhledem k tomu, že dodatek ke 
smlouvě o hospodaření v lesích  a následně nájemní smlouva jsou vlastně smlouvy o trvalém 
převodu majetku prodejem dřevní hmoty. 
Ing. Vodička – měli bychom se rozhodnout zda jít touto cestou. Odborný lesní hospodář, který 
hospodařil v městských lesích měl cca o 20% nižší výtěžnost dřeva na 1 ha. Kolínská lesní, která 
hospodaří  v lesích se nám osvědčila a proto dáváme ke schválení tuto smlouvu na provedení 
těžby dřeva ve výši 2 000 m3. 
Další návrh se týká vyhlášení záměru na nájem - hospodaření v městských lesích do doby konce 
platnosti lesního hospodářského plánu tj. do 31.12.2010 v těžební činnosti a do 31.12.2017 do 
doby dokončení pěstebních prací na holinách vzniklých těžbou dřeva. 

USNESENÍ č. 104/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města  schválit uzavření Smlouvy o hospodaření v lesích na provedení těžby dřeva 
ve výši 2000 m3 včetně jeho odprodeje, zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní 
kultury do stavu zajištění v městských lesích s firmou „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 
14, Kolín V“.

                                                                                                s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na nájem – hospodaření v městských lesích  – 
předkládá Ing. Vodička
Za účelem optimálního plnění jednotlivých činností v městských lesích v souladu s ukazateli 
lesního hospodářského plánu, zvýšení efektivity pracovní činnosti, snížení režijních nákladů a 
zajištění odbytu dřevní hmoty s okamžitou splatností, doporučuje odbor životního prostředí a 
zemědělství provedení výběru dodavatelské firmy na zajištění činností. Těžební činnost - 
provedení těžebních prací v mýtních a předmýtních porostech, včetně těžby nahodilé a odprodej 
vytěžené dřevní hmoty. Pěstební činnost – zalesňování holin vzniklých těžbou dřeva, vylepšování 
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stávajících lesních kultur a uvedení do stavu zajištění. Ostatní pěstební činnost související 
s ochranou kultur a  ochranou lesa. Ostatní činnost – zajištění ochrany lesa, údržba lesní dopravní 
sítě. Jedná se o kompletní hospodaření v městských lesích formou nájmu do konce platnosti LHP 
(31.12.2010) v těžební činnosti a do 31.12.2017, tj. do doby dokončení pěstebních prací na 
holinách vzniklých těžbou dřeva. ŽP - předkládá na základě usnesení Rady Města Český Brod č. 
109/2004 k jednání návrh na usnesení ve věci výběru dodavatelské firmy k zajištění těžební a 
pěstební činnosti v městských lesích za těchto podmínek: 
Nájem – hospodaření v městských lesích do konce platnosti LHP, tj. 31. 12.2010 
Pronájem městských lesů Český Brod se zajištěním kompletní těžební činnosti, pěstební činnosti 
a ostatní činnosti spojené s běžným lesním provozem.

USNESENÍ č. 105/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) a v souladu s § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr  
na nájem – hospodaření v městských lesích a vyzývá  zájemce k podání nabídky na nájem – 
hospodaření v městských lesích.

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení  vyhlášení záměru na prodej části pozemku v k.ú. Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdrželo žádosti ze dne 30.3.2003, 6.10.2004 a 
25.3.2005 od paní Marie Žatecké, bytem Žižkova 298, Český Brod a 25.3.2005 od paní PhDr. 
Beáty Jirešové, bytem U Uranie 20/1475, Praha 7 o pronájem nebo odprodej částí pozemku 
parc.č. 353/1 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN v k.ú. Český Brod za účelem zřízení zahrádek 
a zadní příjezdové cesty ke dvorkům za domy, které jsou v majetku žadatelek. K žádostem byl 
přiložen geometrický plán, oddělující výše uvedené části pozemku s tím, že část parc.č. 196/18 
by přešla do podílového spoluvlastnictví žadatelek. Tyto žádosti byly odloženy z důvodu, že 
předmětný pozemek, náležející k areálu Nemocnice s poliklinikou, nebyl ve vlastnictví Města 
Český Brod. V současnosti byl tento pozemek v rámci smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnictví č. V-154/05-204 ze dne 7.3.2005 převeden z majetku státu do majetku města, avšak je 
třeba vzít v úvahu článek V. této smlouvy, který zavazuje nabyvatele – Město Český Brod – 
v případě převodu majetku na třetí osobu převést částku ve výši zjištěné ceny majetku v místě a 
čase obvyklé v době převodu na nabyvatele prostřednictvím převodce do státního rozpočtu. 
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že předmětný pozemek byl součástí výběrového řízení na 
provozovatele nemocnice.Místním šetřením bylo zjištěno, že v místě plánované cesty stojí 
vzrostlý strom. V případě odprodeje bude nový majitel muset jednat s Odborem životního 
prostředí MěÚ Český Brod o jeho eventuálním odstranění.
MUDr. Blažek – je otázka zda prodávat tento pozemek pokud město musí částku z prodeje 
převést do státního rozpočtu a pokud prodat tak bez příjezdové cesty.
Bc. Nekolný – prodat bez příjezdové cesty, na straně příjezdové cesty je LDN – nebylo by dobré 
kdyby tam někdo jezdil a rušil tím pacienty. 
Ing. Čokrtová – myslím, že by se tento pozemek neměl prodávat, ale dlouhodobě pronajmout.
JUDr. Marková – tento návrh by se měl co nejdříve vyřešit, protože provozování NsP je řešeno 
výběrovým řízením, přikláněla bych se k dlouhodobému pronájmu tohoto pozemku.
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Bc. Nekolný –  měli bychom odpovědět žadatelům  na tuto žádost a proto by RM měla doporučit 
ZM tento návrh na prodej pozemku zamítnout. OSM by mělo jednat s žadateli o dlouhodobém 
pronájmu pozemku, ale bez příjezdové cesty ta by měla zůstat v majetku města.

USNESENÍ č. 106/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu  města zamítnout žádost o prodej části pozemku parc.č. 353/1 – zastav.plocha a 
nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 196/17 o výměře 186 m2 , části pozemku parc.č. 353/1 – 
zastav.plocha a nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 196/16 o výměře 108 m2 a části pozemku parc.č. 
353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 196/18 o výměře 121 m2 v k.ú. Český 
Brod předem určeným zájemcům.

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

Návrh na schválení zamítnutí žádosti o odkoupení pozemku v k.ú. Doubravčice – předkládá 
Ing. Čokrtová
Město Český Brod, odbor správy majetku města, obdrželo žádost ze dne 23.5.2005 od pana 
Jaroslava Fraňka, bytem Želivského 248, 282 01 Český Brod, o odkoupení pozemku parc.č. 
173/8 – ostatní plocha o výměře 57 m2 dle KN v kat.území Doubravčice. Část pozemku o výměře 
35 m2 má žadatel v pronájmu a na ní je umístěna dočasná stavba ve vlastnictví žadatele. Ostatní 
pozemky v této lokalitě byly prodány nájemcům, protože na nich byly umístěny jejich rekreační 
chaty. Pan Franěk podal 4.6.2001 u stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby rekreační chaty, ale územní řízení bylo přerušeno a poté zastaveno. Pokud jde o 
kupní cenu, usnesením Zastupitelstva města ze dne 17.1.2001 byla stanovena 100,-Kč za 1 m2 

zastavěné plochy  a 250,- Kč za 1 m2 okolního pozemku. Vzhledem k časovému odstupu a 
zvyšující se inflaci navrhujeme cenu přiměřeně zvýšit.
JUDr.  Marková  -   ZM  na  svém  jednání  v roce  2000  usnesením  91/2000  zamítlo  žádost  o 
odkoupení pozemku. Na jednání 17.21.2001 schválilo prodej pozemku těm žadatelům, kteří mají 
na pozemku chatu. Pan Franěk má tento pozemek v nájmu nemá zde chatu a nemá ani schválené 
stavební povolení a proto platí usnesení  ZM roku 2000 a není nutné opět tento návrh řešit.  
p. Fischer – z těchto důvodů dávám návrh na stažení tohoto bodu z jednání.

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, Palackého 1256 – předkládá Ing. 
Čokrtová 
Rada města při jednání dne 19.5.2005 vybrala  dvě žadatelky a požádala odbor soc.věcí o šetření. 
Jedná se o slečnu Kateřinu Pokornou a slečnu Martinu Stříbrnou. Žádosti o byt a vyjádření OSV  
je nedílnou součástí originálu zápisu.
Bc. Nekolný – z vyjádření odboru sociálních věcí vyplývá, že žadatelky o byt pí. Pokorná 
Kateřina a pí. Stříbrná Martina již nebydlí na uvedené adrese a obě žadatelky užívají jiný byt.
Z těchto důvodů se domnívám, že tento byt by se neměl žadatelkám přidělit a dávám návrh na 
stažení tohoto bodu z jednání.   

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0
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Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej bytu č. 6 v domě čp. 1267 v Českém Brodě 
– předkládá Ing. Čokrtová
V měsíci květnu byl tento byt uvolněn a z tohoto důvodu je radě města předkládán tento návrh.
Bc. Nekolný -  byt obýval sám pan Houžvička, který se přestěhoval do Palacké ulice 1256. Tento 
dům byl privatizován a jediný tento byt nebyl neodkoupen.

USNESENÍ č. 107/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
a prodej volného bytu 3+1 v domě čp. 1267 v ulici 28. Října v Českém Brodě o celkové ploše 67 
m2 a alikvotní část stpč. 1572 a společných částí budovy za minimální cenu 900 000 Kč formou 
obálkové metody nejvyšší nabídce. Nabídky budou přijímány do 1.8.2005 včetně. Součástí 
nabídky bude uvedení způsobu platby kupní ceny.

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0

Informace 
Diskuse
Různé

Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 102/2005
Rada města v Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s podnájmem paní Jiřiny Korniové a slečny Karolíny Korniové v bytě č. 2 na adrese Český Brod, 
Husovo nám. 82.

USNESENÍ č. 103/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města Českého Brodu schválit návrh změny č. 01 ÚpnSÚ města Českého Brodu.   

USNESENÍ č. 104/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města  schválit uzavření Smlouvy o hospodaření v lesích na provedení těžby dřeva 
ve výši 2000 m3 včetně jeho odprodeje, zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní 
kultury do stavu zajištění v městských lesích s firmou „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 
14, Kolín V“.

USNESENÍ č. 105/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) a v souladu s § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr  
na nájem – hospodaření v městských lesích a vyzývá  zájemce k podání nabídky na nájem – 
hospodaření v městských lesích.

USNESENÍ č. 106/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu  města zamítnout žádost o prodej části pozemku parc.č. 353/1 – zastav.plocha a 
nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 196/17 o výměře 186 m2 , části pozemku parc.č. 353/1 – 
zastav.plocha a nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 196/16 o výměře 108 m2 a části pozemku parc.č. 
353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 196/18 o výměře 121 m2 v k.ú. Český 
Brod předem určeným zájemcům.
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USNESENÍ č. 107/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
a prodej volného bytu 3+1 v domě čp. 1267 v ulici 28. Října v Českém Brodě o celkové ploše 67 
m2 a alikvotní část stpč. 1572 a společných částí budovy za minimální cenu 900 000 Kč formou 
obálkové metody nejvyšší nabídce. Nabídky budou přijímány do 1.8.2005 včetně. Součástí 
nabídky bude uvedení způsobu platby kupní ceny.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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