
Zápis 
z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p.  Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: MUDr. Blažek
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení výběru firmy na nájem – hospodaření v městských lesích - 
předkládá Ing. Vodička
2. Návrh na schválení smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotní péče mezi 
městem Český Brod a společnostmi Beskydské rehabilitační centrum s.r.o., TALEGA s.r.o. a 
ANESAN s.r.o. za účasti Nemocnice s poliklinikou Český Brod v zařízení NsP Český Brod – 
předkládá Bc. Nekolný
3. Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu mezi Městem Český Brod a 
společnostmi Beskydské rehabilitační centrum s.r.o., TALEGA s.r.o. Nemocnice s poliklinikou 
Český Brod s.r.o. a ANESAN s.r.o. o pronájem pozemků a staveb v areálu NsP – předkládá Bc. 
Nekolný
4. Návrh na schválení pronájmu pozemku v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na schválení realizace investice v domě čp. 12 Náměstí Arnošta z Pardubic – 
předkládá Bc. Nekolný
6. Návrh na schválení výpovědi z nájemní smlouvy na nebytové prostor v přízemí čp. 
12 nám. Arnošta z Pardubic – předkládá Bc. Nekolný
7. Návrh na schválení účelově vázané dotace pro SK Český Brod – předkládá Bc. 
Nekolný
8. Návrh na schválení proplacení části nákladů na den zdraví v Českém Brodě – 
předkládá Bc. Nekolný

Informace O zrušení smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 o pronájmu sanitních vozidel Ford Tranzit 
                   100L a Citroen Jumper 2,5 TD s vnitřním vybavením
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1610 hod.) –  p. Fischer zahájil 15. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Fořt

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 

Návrh na schválení výběr firmy na nájem – hospodaření v městských lesích - předkládá Ing. 
Vodička



Odbor  životního  prostředí  předkládá  na  základě  jednání  komise  ze  dne  1.7.2005,  jmenované 
Radou Města Český Brod dne 30.6.2005, pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských 
lesích, ke schválení vybranou firmu „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“
Bc. Nekolný – bude vypracována nájemní smlouva, kterou bude RM schvalovat.

USNESENÍ č. 130/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
na základě jednání komise ze dne 1.7.2005, pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských 
lesích, vybranou firmu Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V a
pověřuje
odbor životního prostředí vypracováním smlouvy o nájmu - hospodaření  v městských lesích 
mezi Městem Český Brod a Kolínskou lesní společností, s.r.o.

  s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotní péče – předkládá Bc. 
Nekolný
Jedná se o smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotní péče mezi Městem Český Brod a 
společnostmi Beskydské rehabilitační centrum s.r.o. TALEGA s.r.o. a ANESAN s.r.o. za účasti 
Nemocnice s poliklinikou Český Brod v zařízení NsP.
JUDr.  Marková –  tato  smlouva  je  důležitá  pro  společnosti,  Beskydské  rehabilitační  centrum 
s.r.o.,  TALEGA s r.o.  a  ANESAN z důvodu právního  dokladu,  aby  tyto  společnosti   mohly 
zažádat o registraci a jednat se zdravotními pojišťovnami.

USNESENÍ č. 131/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotní péče mezi Městem Český Brod a společnostmi 
Beskydské rehabilitační centrum s.r.o., TALEGA s.r.o. a ANESAN s.r.o. za účasti Nemocnice 
s poliklinikou Český Brod v zařízení NsP Český Brod.  

s c h v á l e n o  6, 0, 0
Návrh na schválení  budoucí smlouvy o nájmu – předkládá Bc. Nekolný
Předmětné nemovitosti budou na základě výsledků výběrového řízení ze dne 8.6.2005 pronajaty 
na dobu určitou – 15 let. Záměr na tento pronájem byl vyhlášen dne 16.6.2005 a oznámení 
zveřejněno od 22.6. do 8.7.2005.
JUDr. Marková – tato smlouva je obecná, připomínky, které jsem obdržela k této smlouvě budou 
zpracovány do návrhu smlouvy, ta je přílohou originálu zápisu. 

USNESENÍ č. 132/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu mezi Městem Český Brod a společnostmi Beskydské 
rehabilitační centrum s.r.o., TALEGA  Nemocnice Český Brod s.r.o. a ANESAN s.r.o., o 
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pronájmu pozemků a staveb v areálu Nemocnice s poliklinikou dle přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

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

Návrh na schválení pronájmu pozemku v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdrželo žádost ze dne 14.6.2005 od paní 
Marie Žatecké, bytem Český Brod, Žižkova 298 a od paní PhDr. Beáty Jirešové, bytem Praha 7, 
U Uranie 20/1475, o pronájem částí pozemku stpč. 353/1, o výměře 269 m2 a o výměře 213 m2 za 
účelem zřízení zahrádek za domy, které jsou v majetku žadatelek. Předmětné pozemky nejsou 
předmětem nájemní smlouvy s novým provozovatelem Nemocnice s poliklinikou v Českém 
Brodě. Bylo navrženo nájemné dle vyhlášky ve výši 5,- Kč za 1 m2 ročně a nájem na dobu 
neurčitou s možností výpovědi dle platných právních předpisů. Záměr na tento pronájem byl 
vyhlášen dne 16.6.2005 a oznámení zveřejněno od 20.6. do 7.7.2005.
JUDr. Marková – v usnesení by měla být uvedena doba pronájmu a cena za 1m2/rok. 

USNESENÍ č. 133/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem části pozemku stpč. 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN o výměře 213 m2  v k.ú. 
Český Brod paní Marii Žatecké, bytem Český Brod, Žižkova 298, a části pozemku stpč. 353/1 – 
zastav.plocha a nádv. dle KN o výměře 269 m2 v k.ú. Český Brod paní PhDr. Beátě Jirešové, 
bytem Praha 7, U Uranie 20/1475 na dobu neurčitou za cenu 5 Kč/m2/rok.

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

Návrh na schválení realizace investice v domě čp. 12 náměstí Arnošta z Pardubic – 
předkládá Bc. Nekolný
Občanské sdružení Leccos podalo žádost o dotaci na Středočeský kraj ohledně vybudování 
mateřského centra v č.p. 12 na nám. Arnošta z Pardubic. Dotace ve výši 300 tis. Kč byla 
přislíbena. Celková investice je odhadnuta na cca 1.5 mil. Kč financování je navrženo:   
300 tis. dotace ze Středočeského kraje, 200 tis. Leccos z vlastních zdrojů a 1.000 tis. Kč Město 
rok 2005: 700 tis. Kč ( z toho město 400 tis. Kč)
rok 2006: 800 tis. Kč ( z toho město 600 tis. Kč)
Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na výpůjčku na dobu 10ti let. Investicí dojde ke 
zhodnocení budovy,  její celkové rekonstrukci zadního traktu, který je v havarijním stavu. V ceně 
nejsou omítky a oprava dvora (vrata,dlažby) – požadavek na rozpočet v dalším roce – bude 
odhadem cca 900 tis. Kč.
p. Fořt – rozhodujeme o rozpočtu příštího roku?
Bc. Nekolný –  pokud bude schváleno ZM prohlášení vlastníka a vyřešeny zástavní smlouvy 
v Masarykově ulici  máme možnost prodat 2 byty 3+1 a 1+1, dále jsme obdrželi mimořádnou 
dotaci na kanalizaci v Liblicích. Touto investicí se zhodnotí majetek města, zadní trakt domu čp. 
12, který je v havarijním stavu.

USNESENÍ č. 134/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů

3



doporučuje
Zastupitelstvu města souhlasit 
1. s realizací investice v č.p. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě za účelem 
vybudování mateřského centra 
2. se zařazením částky 400 tis. Kč do rozpočtu města Český Brod na rok 2005
Investice bude realizována za finanční spoluúčasti  občanského sdružení LECCOS. 

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

Návrh na schválení výpovědi z nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí čp. 12 nám. 
Arnošta z Pardubic – předkládá Bc. Nekolný
Občanské sdružení Leccos podalo žádost o dotaci na Středočeský kraj ohledně vybudování 
mateřského centra v č.p. 12 na nám. Arnošta z Pardubic. Investicí dojde ke zhodnocení budovy, 
její celkové rekonstrukci zadního traktu, který je v havarijním stavu. V ceně, nejsou omítky a 
oprava dvora (vrata,dlažby) – požadavek na rok 2006 – odhad 900 tis. Kč. Tuto místnost má 
pronajatu pan Mixa na dobu neurčitou. 

USNESENÍ č. 135/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
souhlasí
s výpovědí  z  nájemní  smlouvy  na  nebytový   prostor  v přízemí  č.p.  12  na  náměstí  Arnošta 
z Pardubic  v Českém Brodě  z důvodu jiného  využití  nebytových  prostor  (nebytový  prostor  o 
výměře 18 m2  je situovaný v přízemí v zadním traktu).

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

Návrh na schválení účelově vázané dotace pro SK Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Bc. Nekolný – jedná se o přidělení účelově vázané dotace pro fotbalový klub SK Český Brod na 
vybudování nových střídaček na fotbalovém stadionu, pokud fotbalový klub dotaci neobdrží klub 
nesplní podmínky českomoravského fotbalového svazu. 

USNESENÍ č. 136/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
schvaluje
přidělení  účelově  vázané  dotace  ve  výši  40 000  Kč  pro  fotbalový  klub  SK  Český  Brod  na 
vybudování nových střídaček na fotbalovém stadionu „Na Kutilce“.

                        s c h v á l e n o 5, 1, 0

Návrh na schválení proplacení části nákladů na den zdraví v Českém Brodě – předkládá Bc. 
Nekolný
Jedná se proplacení částky 7 438 Kč OS Českému červenému kříži Kolín + Hradec Králové na 
částečné uhrazení nákladů na uspořádání akce „Den zdraví“ v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 137/2005
Rada města Český Brod
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po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
souhlasí
s proplacením částky ve výši 7 438 Kč OS Českého červeného kříže Kolín + Hradec Králové 
jako částečné uhrazení nákladů na uspořádání akce „Den zdraví“ v Českém Brodě.

                        s c h v á l e n o 6, 0, 0
Informace: 
p. Fischer informoval RM - dne 28.6.2005 byla zaslaná  žádost na ukončení smluv o nájmu 
dopravních prostředků, které byly uzavřeny  dne 1.1.1999 Městem Český Brod a Zdravotnickou 
záchrannou službou Kolín. Předmětem smluv je pronájem užívání sanitních vozidel CITROEN 
JUMPER 2,5 TD, SPZ KOA 09-22 s příslušenstvím,datum výroby 7/95 a FORD TRANZIT 
100L, SPZ AU 98-01 s příslušenstvím, datum výroby 11/93. Ukončení platnosti smlouvy 
navrhují k datu  30.9.2005. Odbor správy majetku žádá tímto Radu města Český Brod o  
rozhodnutí dalšího využití, těchto zastaralých a  opotřebovaných vozidel. Jsou informovány 
příspěvkové organizace, nebude-li o vozidla zájem, navrhujeme přímý prodej  nebo přes 
autobazar.
p. Jeník – na  13. RM byl zvolen pan Ing. Lupoměský do komise územního rozvoje a 
stavebnictví, je třeba aby byl o této skutečnosti informován.
Bc. Nekolný – paní Eva Pokorná ze stavebního odboru, která je zapisovatelkou v této komisi 
písemně informuje pana Ing. Lupoměského o jeho zvolení. 
Dále Bc. Nekolný informoval o dopise ze Středočeského kraje o delegování zastupitele do 
školské rady.

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1725 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Fořt

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 130/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
na základě jednání komise ze dne 1.7.2005, pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských 
lesích, vybranou firmu Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V a
pověřuje
odbor životního prostředí vypracováním smlouvy o nájmu - hospodaření  v městských lesích 
mezi Městem Český Brod a Kolínskou lesní společností, s.r.o.

USNESENÍ č. 131/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotní péče mezi Městem Český Brod a společnostmi 
Beskydské rehabilitační centrum s.r.o., TALEGA s.r.o. a ANESAN s.r.o. za účasti Nemocnice 
s poliklinikou Český Brod v zařízení NsP Český Brod.  

USNESENÍ č. 132/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu mezi Městem Český Brod a společnostmi Beskydské 
rehabilitační centrum s.r.o., TALEGA  Nemocnice Český Brod s.r.o. a ANESAN s.r.o., o 
pronájmu pozemků a staveb v areálu Nemocnice s poliklinikou dle přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 133/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem části pozemku stpč. 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN o výměře 213 m2  v k.ú. 
Český Brod paní Marii Žatecké, bytem Český Brod, Žižkova 298, a části pozemku stpč. 353/1 – 
zastav.plocha a nádv. dle KN o výměře 269 m2 v k.ú. Český Brod paní PhDr. Beátě Jirešové, 
bytem Praha 7, U Uranie 20/1475 na dobu neurčitou za cenu 5 Kč/m2/rok.

USNESENÍ č. 134/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
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Zastupitelstvu města souhlasit 
1. s realizací investice v č.p. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě za účelem 
vybudování mateřského centra 
2. se zařazením částky 400 tis. Kč do rozpočtu města Český Brod na rok 2005
Investice bude realizována za finanční spoluúčasti  občanského sdružení LECCOS. 

USNESENÍ č. 135/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
souhlasí
s výpovědí  z  nájemní  smlouvy  na  nebytový   prostor  v přízemí  č.p.  12  na  náměstí  Arnošta 
z Pardubic  v Českém Brodě  z důvodu jiného  využití  nebytových  prostor  (nebytový  prostor  o 
výměře 18 m2  je situovaný v přízemí v zadním traktu).

USNESENÍ č. 136/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
schvaluje
přidělení  účelově  vázané  dotace  ve  výši  40 000  Kč  pro  fotbalový  klub  SK  Český  Brod  na 
vybudování nových střídaček na fotbalovém stadionu „Na Kutilce“.

USNESENÍ č. 137/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
souhlasí
s proplacením částky ve výši 7 438 Kč OS Českého červeného kříže Kolín + Hradec Králové 
jako částečné uhrazení nákladů na uspořádání akce „Den zdraví“ v Českém Brodě.

 Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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