
Zápis 
ze 14. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer, MUDr. Blažek, p. Jeník, Bc. Nekolný, p.  Brom - tajemník města, JUDr. 
Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt, Mgr. Janík, MUDr. Forstová 
Zapsala: Mgr. Uldrichová
Program jednání:
1) Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 02/05 – předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení vydání směrnice pro příspěvkové organizace Města Český Brod – 
předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení udělení výjimky prodejního místa – předkládá Ing. Hovorková
4) Návrh na schválení ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 25 nám. Arnošta 
z Pardubic – předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 25 nám. 
Arnošta z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová
6) Návrh na schválení jmenování komise na nájem – hospodaření v městských lesích  - 
předkládá Ing. Vodička 
7) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
8) Návrh na schválení povolení záboru veřejného prostranství na provozování letního 
občerstvení – předkládá Ing. Hovorková
9) Návrh na schválení uzavření nájemních smluv na užívání nově zřízených bytů – 
předkládá p. Fischer 

Informace:
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 14. 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   4, 0, 0 

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 02/05 – předkládá p. Fischer
Rozpočtové opatření č. 02/05 je předkládáno z důvodu tří drobných úprav rozpočtu na straně 
výdajů:
1. Navýšení provozních výdajů o 25 000,- Kč – ORJ 11 – platba za  provedený audit  
    v penzionu Anna.
2. Navýšení investice „Rekonstrukce Husova náměstí“ o 88 000,- Kč



    – dle usnesení ZM č. 44/2005 ze dne 8.6.2005 - /8 ks laviček a 11 ks odpadkových košů/.
3. Navýšení investičních výdajů pro odbor dopravy na zajištění realizace svislého dopravního       
    značení a obnovu vodorovného dopravního značení  - dle požadavku vedoucího odboru 
    dopravy. Tento požadavek vyplývá z průzkumu stavu dopravního značení ve městě, 
    provedeného v průběhu ledna a února. Akce bude zajištěna ve spolupráci s Technickými 
    službami – svislé dopravní značení a dodavatelskou firmou – vodorovné dopravní značení.

Na  straně  příjmové  jsou  požadované  finanční  prostředky  kompenzovány  vyšším  příjmem 
z odvodu výtěžku  z provozování  VHP – /úprava  na skutečný  stav/  a  snížením rozpočtové 
rezervy. 

Bc. Nekolný – Ing. Hovorková – vypracovat informaci na příští radu o plnění rozpočtu za I. 
pololetí roku 2005.

USNESENÍ č. 121/2005
Rada města v Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2005 č. 02/05 dle přílohy, která je součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 100 000 Kč ze 128 003 200 Kč na 
128 103 200 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se snižují o 48 000 Kč z 75 486 600 Kč na
75 438 600 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 148 000 Kč z 52 632 000  Kč  na
52 780 000 Kč. Částka financování zůstává nezměněna. 

            s c h v á l e n o  4, 0, 0
Návrh na schválení vydání směrnice pro příspěvkové organizace Města Český Brod – 
předkládá p. Fischer
Potřeba vytvoření směrnice pro příspěvkové organizace vyplynula z prováděného auditu za rok 
2004. Přínosem této směrnice bude nastavení průhlednějšího jednotného systému pro vykazování 
příjmů a výdajů jednotlivých PO a také bude usnadněna následná kontrola. Podoba směrnice byla 
konzultována s auditorem. 
Ing. Hovorková – tento návrh je zpracováván na doporučení auditora pro snazší zpětnou kontrolu 
PO.

USNESENÍ č. 122/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
vydává
směrnici pro příspěvkové organizace Města Český Brod ve znění dle přílohy, která je nedílnou 
součástí návrhu na usnesení.

                                                                                             s c h v á l e n o  4, 0, 0
Návrh na schválení udělení výjimky prodejního místa – předkládá Ing. Hovorková
Jedná se o prodej mimo tržní místo a dobu určené vyhláškou. Prodejní stánek bude zaujímat 
plochu  1  m2,  předmětem  prodeje  budou  svítící  náramky  a  přívěsky.  Protože  se  jedná  o 
mimořádnou akci, je cena 50 Kč/m2/den v tomto případě poplatek činí 150 Kč. 
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Bc. Nekolný – dal protinávrh na zamítnutí  žádosti paní Věry Karbusické bytem Růžová 2123, 
Nymburk o umožnění večerního a nočního prodeje před areálem, kde se koná Rock for People ve 
dnech 4.-6.7.2005 (mimo prodejní místa určená OZV č. 3/2005)

USNESENÍ č. 123/2005
Rada města Český Brod 
po projednání  podle   §  102 odst.  3)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  
zamítá
žádost paní Věry Karbusické bytem Růžová 2123, Nymburk o umožnění večerního a nočního 
prodeje před areálem, kde se koná Rock for People ve dnech 4.-6.7.2005 (mimo prodejní místa 
určená OZV č. 3/2005)

                                                                                    s c h v á l e n o  4, 0, 0
Návrh na schválení ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 25 nám. Arnošta z 
Pardubic – předkládá Ing. Čokrtová
Paní Marcela Pštrosová uzavřela s Městem Český Brod smlouvu o nájmu nebytových prostor 
v čp. 25 nám.Arnošta z Pardubic od 1.11.2004.
Z finančních důvodů žádá o ukončení nájmu dohodou ke dni 30.6.2005.
Ing. Čokrtová – navrhla vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor s termínem do 31.7.2005

USNESENÍ č. 124/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 25 , náměstí Arnošta z Pardubic, Český 
Brod, na žádost nájemce ke dni 31.7.2005.  

 s c h v á l  e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 25 nám. 
Arnošta z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová
Bývalá nájemkyně paní Marcela Pštrosová uzavřela s Městem Český Brod smlouvu o nájmu 
nebytových prostor v čp. 25 nám.Arnošta z Pardubic od 1.11.2004, za účelem provozování 
prodeje dámského a pánského textilu. Z finančních důvodů žádá o ukončení nájmu dohodou ke 
dni 30.6.2005.V prodeji stejného sortimentu by ráda pokračovala paní Jana Burianová, 
Podkostelní 204, Brandýs nad Labem, která má žádost  na tyto prostory podanou.

USNESENÍ č. 125/2005
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 domu v  čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český 
Brod,o celkové výměře 71,1 m2 sestávající se ze 2 místností, chodby a sociálního zařízení od 
1.8.2005 za minimální cenu 1 700/ m2/rok.

           s c h v á l  e n o  4, 0, 0
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Návrh na schválení jmenování komise na nájem – hospodaření v městských lesích  - 
předkládá Ing. Vodička 
Odbor  životního  prostředí  a  zemědělství  Městského úřadu Český Brod předkládá  na základě 
usnesení Rady města Český Brod č. 105/2005 k jednání návrh na ustanovení  komise, termínu a 
místa ve věci výběru firmy na nájem – hospodaření v městských lesích.

USNESENÍ č. 126/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
jmenuje
komisi, termín a místo  pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských lesích
Komise ve složení: 
předseda:                  Jaromír Fischer
členové:                     Ing. Bohumil Drobný
                                  Ing. Rostislav Vodička
                                  Josef Novák
                                  František Chmelenský
náhradníci:               Bc. Jakub Nekolný
                                  Kateřina Rozmbachová
                                  Jaroslav Brom
                                  Ing. Lucie Hovorková
                                  Ing. Eva Čokrtová
zapisovatelka:          Jana Svatošová
Termín konání: 1. července 2005 (pátek) v 900 hodin
Místo konání: Kancelář starosty města Český Brod
                                                                                                                                 s c h v á l  e n o  4, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, Odbor správy majetku města obdržel žádost ze dne  17.6.2005 od pana 
Vladimíra Berana, bytem Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 27, o pronájem části uvedeného 
pozemku za účelem rozšíření zahrádky. Stávající zahrádka náleží k domu čp. 27, který je ve 
vlastnictví žadatele. Jedná se o část pozemku u městských hradeb, kterou žadatel vyčistil od 
plevelů a náletových dřevin, protože neudržovaný porost sloužil jako úkryt cizím osobám, 
vstupujícím neoprávněně na pozemek sousedící se zahrádkou žadatelovy rodiny. Stávající 
zahrádka náleží k domu čp. 27, který je ve vlastnictví žadatele. Odbor správy majetku tento 
pronájem doporučuje a navrhuje uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
dle platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok.

USNESENÍ č. 127/2005
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. 143/2 – zahrada – o výměře cca 168 m2 v kat. území Český 
Brod, který je v majetku Města Český Brod, za účelem rozšíření zahrádky předem určenému 
zájemci, za navrženou cenu 5 Kč za 1 m2, tj. celkem 840 Kč ročně.

 s c h v á l  e n o  4, 0, 0
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Návrh na schválení povolení záboru veřejného prostranství na provozování letního 
občerstvení – předkládá Ing. Hovorková
FO doporučuje schválit žádost záboru veřejného prostranství před restaurací Modrá hvězda 
Husovo náměstí 60 ve dnech 3.-7.7.2005  s tím, že provozovatel bude dodržovat pravidla 
provozu výherních hracích přístrojů podle zákona 202/1990 Sb. A vyhlášky č. 223/1993 Sb., 
cena za 1m2 dle OZV 5/2004 čl. 14 odst. 6.
MUDr. Blažek -  po dobu festivalu jsem pro schválení záboru, pokud schválit dlouhodobý zábor 
veřejného prostranství jsem proti z důvodu zabezpečení veřejného pořádku. 

USNESENÍ č. 128/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
zábor veřejného prostranství před restaurací Modrá hvězda Husovo náměstí 60  na umístění 4 
stolků (16 míst) ve dnech 3. – 7.7.2005  800 – 2100 hodin za účelem občerstvení a podmínky 
dodržování provozních podmínek výherních hracích přístrojů.

 s c h v á l  e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemních smluv na užívání nově zřízených bytů – předkládá 
p. Fischer 
Ve svém usnesení č. 135/2004 ze dne 18.11.2004 RM schválila uzavření budoucích nájemních 
smluv na pronájem dvou nově vybudovaných bytů ve 2. NP v čp. 82 Husovo náměstí Český 
Brod za nájemné 80 Kč/m2 paní Jiřině Zábojníkové a paní Lence Zábojníkové.  

USNESENÍ č. 129/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření nájemních smluv s nájemníky bytů č. 3 a 4 v domě na Husově náměstí čp. 82.

 s c h v á l  e n o  4, 0, 0

Informace 
Diskuse
Různé

Jednání bylo ukončeno v 1715 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Jeník

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 14. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 121/2005
Rada  města v Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2005 č. 02/05 dle přílohy, která je součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 100 000 Kč ze 128 003 200 Kč na 
128 103 200 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se snižují o 48 000 Kč z 75 486 600 Kč na
75 438 600 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 148 000 Kč z 52 632 000  Kč  na
52 780 000 Kč. Částka financování zůstává nezměněna. 

USNESENÍ č. 122/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
vydává
směrnici pro příspěvkové organizace Města Český Brod ve znění dle přílohy, která je nedílnou 
součástí návrhu na usnesení.

USNESENÍ č. 123/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle  § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
žádost paní Věry Karbusické bytem Růžová 2123, Nymburk o umožnění večerního a nočního 
prodeje před areálem, kde se koná Rock for People ve dnech 4.-6.7.2005 (mimo prodejní místa 
určená OZV č. 3/2005).

USNESENÍ č. 124/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 25 , náměstí Arnošta z Pardubic, Český 
Brod, na žádost nájemce ke dni 31.7.2005.

USNESENÍ č. 125/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje
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záměr na pronájem nebytových prostor domu v  čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český
 Brod, o celkové výměře 71,1 m2 sestávající se ze 2 místností, chodby a sociálního zařízení od 
1.8.2005 za minimální cenu 1 700/ m2/rok.

USNESENÍ č. 126/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
komisi, termín a místo  pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských lesích
Komise ve složení: 
předseda:                 Jaromír Fischer                                 náhradníci:  Bc. Jakub Nekolný
členové:                    Ing. Bohumil Drobný                     Kateřina Rozmbachová
                                 Ing. Rostislav Vodička                  Jaroslav Brom
                                 Josef Novák                  Ing. Lucie Hovorková 
                                 František Chmelenský                  Ing. Eva Čokrtová
zapisovatelka:          Jana Svatošová

Termín konání: 1. července 2005 (pátek) v 900 hodin
Místo konání: Kancelář starosty města Český Brod

USNESENÍ č. 127/2005
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. 143/2 – zahrada – o výměře cca 168 m2 v kat. území Český 
Brod, který je v majetku Města Český Brod, za účelem rozšíření zahrádky předem určenému 
zájemci, za navrženou cenu 5 Kč za 1 m2, tj. celkem 840 Kč ročně.

USNESENÍ č. 128/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
zábor veřejného prostranství před restaurací Modrá hvězda Husovo náměstí 60  na umístění 4 
stolků (16 míst) ve dnech 3. – 7.7.2005  800 – 2100 hodin za účelem občerstvení a podmínky 
dodržování provozních podmínek výherních hracích přístrojů.

USNESENÍ č. 129/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření nájemních smluv s nájemníky bytů č. 3 a 4 v domě na Husově náměstí čp. 82.
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Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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