
Zápis 
z 16. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník,  MUDr. Blažek, p.  Brom - tajemník města, JUDr. 
Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: Mgr. Janík, p. Fořt, MUDr. Forstová
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení prodloužení smlouvy o podnájmu bytu v Kounické ulici 1392, Český 
Brod - předkládá p. Fischer
2. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemků v k.ú. Štolmíř – předkládá 
Ing. Čokrtová
3. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. 
Čokrtová
4. Návrh na schválení  pronájem části pozemku v k.ú. Český Brod  – předkládá Ing. 
Čokrtová
5. Návrh na schválení změny pracovního poměru ředitelky příspěvkové organizace 
Technické služby, Palackého 339, Český Brod - předkládá p. Brom
6. Návrh na schválení uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 25, 

      Nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na schválení revokace usnesení a přidělení bytu v Palackého 1256, Český Brod – 
předkládá p. Fischer 
8. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem hájovny ve Vrátkově – předkládá Ing. 
Vodička
9. Návrh na schválení Smlouvy o řízení nemocnice – předkládá Bc. Nekolný 
Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1610 hod.) –  p. Fischer zahájil 16. 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 prodloužení smlouvy o podnájmu bytu v Kounické 1392, Český Brod – 
předkládá p. Fischer
Rada města Český Brod usnesením č. 93/2004 ze dne 22. 7. 2004 udělila panu Aschenbrennerovi 
souhlas s podnájmem bytu č. 12 na jeden rok, tj. od 1. 8. 2004 do 31. 7. 2005. Pan Roman 
Aschenbrenner předložil dne 7. 7. 2005 Městu Český Brod žádost o prodloužení podnájemní 
smlouvy na byt č. 12 na adrese Český Brod, Kounická 1392, o další dva roky, tj. do 31. 7. 2007.
Bytové družstvo Kounická udělilo souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy na byt č. 12 dne
13. 7. 2005.



USNESENÍ č. 138/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodloužení smlouvy o podnájmu bytu č. 12 na adrese Český Brod, Kounická 1392, mezi nájemci 
tohoto bytu a dosavadními podnájemníky o další dva roky, tj. do 31. 7. 2007.

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemků v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. 
Čokrtová
Odbor správy majetku města obdržel žádost ze dne 11.7.2005 od pana Ladislava Rezka, bytem 
Štolmíř 13, Český Brod, o pronájem uvedených pozemků za účelem zemědělského užívání. Tyto 
pozemky jsou předmětem právě uskutečněných pozemkových úprav. O výši nájemného bude se 
žadatelem ještě jednáno. K nájemnému bude každoročně připočtena míra inflace, poprvé v roce 
2006 za rok 2005.
JUDr. Marková – rada města by měla určit v usnesení minimální nájemné pozemků za 1 ha a 
vyhlásit záměr obecně ne předem určenému zájemci.

USNESENÍ č. 139/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemků parc.č. 413 – orná půda – o výměře 3 741 m2 , parc.č. 422 – orná půda – o 
výměře 2 258 m2 , parc.č. 645 – orná půda – o výměře 13 862 m2 , parc. č. 684 – orná půda – o 
výměře 6 775 m2 dle KN v kat. území Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod, za 
minimální cenu 1 800 Kč za 1 ha.           s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku města obdržel žádost ze dne 1.6.2005 od pana Jana Krále, bytem Břežany 
II/23, Český Brod, o pronájem uvedených pozemků za účelem zemědělského užívání. Tyto 
pozemky jsou předmětem právě uskutečněných pozemkových úprav. Pozemek parc.č. 486 má 
mít v budoucnosti využití jako biocentrum. Za podmínky, že v nájemní smlouvě bude stanovena 
výpovědní lhůta 3 měsíce, lze i tento pozemek pronajmout. Žadatel navrhuje výši nájemného 
1.100,- Kč za 1 ha ročně, tedy celkem 11.467,- Kč ročně. K nájemnému bude každoročně 
připočtena míra inflace, poprvé v roce 2006 za rok 2005.
p. Fischer – dal návrh na stažení tohoto návrhu z jednání z důvodu prohlídky těchto pozemků.

                        s c h v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení  pronájem části pozemku v k.ú. Český Brod  – předkládá Ing. Čokrtová 
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdrželo žádost ze dne 17.6.2005 od pana 
Vladimíra Berana, bytem nám. Arnošta z Pardubic 27, Český Brod, o pronájem části pozemku 
parc.č. 143/2 o výměře cca 168 m2 dle přiložené situace za účelem rozšíření zahrádky. Záměr na 
tento pronájem byl Radou města vyhlášen dne 30.6.2005 a zveřejněn od 1.7.2005 do 18.7.2005. 
K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé v roce 2006 za rok 2005.

USNESENÍ č. 140/2005
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 143/2 – zahrada o výměře cca 168 m2  v kat. území a obci Český 
Brod panu Vladimíru Beranovi, bytem nám. Arnošta z Pardubic 27, Český Brod,  za cenu 5 Kč za 
1 m2 za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle platných právních předpisů. 

                        s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení změny pracovního poměru ředitelky příspěvkové organizace Technické 
služby, Palackého 339, Český Brod - předkládá p. Brom
Tato změna je navrhována z důvodu odchodu pí. Markové do důchodu ke dni 31.3.2006.

USNESENÍ č. 141/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
mění
pracovní poměr ředitelky Technických služeb Český Brod paní Milady Markové vzniklý 
jmenováním, a to na základě usnesení Městské rady č. 349/1991 ze dne 20.11.1991 a následně 
usnesení Městského zastupitelstva B 7 ze dne 21.11.1991, a to z doby neurčité na dobu určitou.
Nový jmenovací dekret s účinností od 29.7.2005 do 31.3.2006 je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.                         s c h v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 25,  nám. 
Arnošta z Pardubic, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Výše uvedené prostory měla pronajaté paní Pštrosová , která z finančních důvodů požádala o 
ukončení nájmu. Městský úřad v Českém Brodě vyhlásil na tyto prostory záměr. Po vyhlášení 
záměru  projevila zájem o pronájem nebytových  prostor  paní Burianová Jana, Podkostelní 204, 
Brandýs nad Labem, která nabídla cenu za pronájem 1 850 Kč/1m2/rok  a pan Bouz Pavel, Ruská 
352, Úvaly, který nabídl cenu za pronájem 1760 Kč/m2/rok.  

USNESENÍ č. 142/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů  
uzavírá
nájemní  smlouvu  na pronájem nebytových prostor  v čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic,
sestávající se ze 2 místností, chodby a soc. zařízení v přízemí budovy, o celkové výměře 71,1 m2, 
paní Janě Buriánové na dobu neurčitou,  od 1.8.2005 za nájemné 1 850 Kč/ m2/rok.

                        s c h v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení revokace usnesení a přidělení bytu v Palackého 1256, Český Brod – 
předkládá p. Fischer 
Paní Hana Červenková může ukončit nájem bytu č. 33 na adrese Český Brod, Palackého 1256, již 
k 31.7.2005. V usnesení č. 109/2005 byl uveden termín 31. 8. 2005. Z tohoto důvodu navrhujeme 
revokaci výše uvedeného usnesení. Od 1.8.2005 do 31.12. 2005 bude byt č. 33 užívat pan Ing. 
Ivan  Kozák,  bytem  Bzenecká  18,  Brno,  se  kterým bude  sepsána  nájemní  smlouva  na  dobu 
určitou. 

3



USNESENÍ č. 143/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
přidělení bytu č. 33 na adrese Český Brod, Palackého 1256 na dobu určitou od 1. 8. 2005 
do 31. 12. 2005 panu Ing. Ivanu Kozákovi, bytem Bzenecká 18, Brno za nájemné 3 000 Kč 
měsíčně. Současně revokuje své usnesení č. 109/2005 ze dne 16. 6. 2005 a schvaluje ukončení 
nájemní smlouvy k bytu č. 33 k 31. 7. 2005.      

  s c h v á l e n o  4, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem hájovny ve Vrátkově – předkládá Ing. 
Vodička
Odbor životního prostředí předkládá radě návrh na zveřejnění záměru na pronájem hájovny ve 
Vrátkově (č.p. 78). Důvodem ke zveřejnění záměru je ukončení nájmu služebních bytů v tomto 
objektu  Zd.  Nechvátelam st.  a  Zd.  Nechvátalem ml..  P  Nechvátal  ml.  ukončil  užívání  bytu 
k 31.7.2005,  p.  Nechvátal  st.  předpokládá  ukončení  užívání  bytu  k 31.8.2005.  Od  této  doby 
nebude celý objekt hájovny pod stálou kontrolou, v objektu již nebudou psi p. Nechvátala a tudíž 
existuje reálné riziko poškození této nemovitosti.  Předkládáme návrh na pronájem nemovitosti 
jako optimální varianta se jeví pronájem subjektu hospodařícímu na lesním majetku Města Český 
Brod s tím, že pro potřeby správy městských lesů budou ponechány prostory kanceláře a skladů 
nářadí a materiálu.
p. Fischer dal návrh na stažení tohoto návrhu z jednání z důvodu dopracování a upřesnění o jaké 
nemovitosti by měl subjekt hospodařící v městských lesích zájem. 

                        s c h v á l e n o  4, 0, 0
Návrh na schválení Smlouvy o řízení nemocnice – předkládá Bc. Nekolný 
Smlouvu  uzavře  příspěvková  organizace  města  s vítězi  zadávacího  řízení  na  provozovatele 
českobrodské nemocnice. Rada města vykonává funkci zřizovatele k příspěvkovým organizacím 
a musí proto předběžně s uzavřením takové smlouvy souhlasit.

USNESENÍ č. 144/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 25 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů
souhlasí
s uzavřením smlouvy o řízení nemocnice mezi na jedné straně Nemocnicí s poliklinikou Český 
Brod p.o. a na druhé straně společně Beskydským rehabilitačním centrem s.r.o., společností 
TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. a ANESAN s.r.o.

                        s c h v á l e n o  4, 0, 0
Informace: 
Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1655 hodin 
Ověřovatel zápisu: p. Jeník 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 16. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 138/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodloužení smlouvy o podnájmu bytu č. 12 na adrese Český Brod, Kounická 1392, mezi nájemci 
tohoto  bytu  a  dosavadními  podnájemníky  o  další  dva  roky,  tj.  do  31.  7.  2007.

USNESENÍ č. 139/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemků parc.č. 413 – orná půda – o výměře 3 741 m2 , parc.č. 422 – orná půda – o 
výměře 2 258 m2 , parc.č. 645 – orná půda – o výměře 13 862 m2 , parc. č. 684 – orná půda – o 
výměře 6 775 m2 dle KN v kat. území Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod, za 
minimální cenu 1 800 Kč za 1 ha.   

USNESENÍ č. 140/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 143/2 – zahrada o výměře cca 168 m2  v kat. území a obci Český 
Brod panu Vladimíru Beranovi, bytem nám. Arnošta z Pardubic 27, Český Brod,  za cenu 5 Kč za 
1 m2 za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle platných právních předpisů. 

USNESENÍ č. 141/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
mění
pracovní poměr ředitelky Technických služeb Český Brod paní Milady Markové vzniklý 
jmenováním, a to na základě usnesení Městské rady č. 349/1991 ze dne 20.11.1991 a následně 
usnesení Městského zastupitelstva B 7 ze dne 21.11.1991, a to z doby neurčité na dobu určitou.
Nový jmenovací dekret s účinností od 29.7.2005 do 31.3.2006 je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.                         

USNESENÍ č. 142/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů  
uzavírá
nájemní  smlouvu  na pronájem nebytových prostor  v čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic,
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sestávající se ze 2 místností, chodby a soc. zařízení v přízemí budovy, o celkové výměře 71,1 m2, 
paní Janě Buriánové na dobu neurčitou,  od 1.8.2005 za nájemné 1 850 Kč/ m2/rok.

USNESENÍ č. 143/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
přidělení bytu č. 33 na adrese Český Brod, Palackého 1256 na dobu určitou od 1. 8. 2005 
do 31. 12. 2005 panu Ing. Ivanu Kozákovi, bytem Bzenecká 18, Brno za nájemné 3 000 Kč 
měsíčně. Současně revokuje své usnesení č. 109/2005 ze dne 16. 6. 2005 a schvaluje ukončení 
nájemní smlouvy k bytu č. 33 k 31. 7. 2005.      
USNESENÍ č. 144/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 25 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů
souhlasí
s uzavřením smlouvy o řízení nemocnice mezi na jedné straně Nemocnicí s poliklinikou Český 
Brod p.o. a na druhé straně společně Beskydským rehabilitačním centrem s.r.o., společností 
TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. a ANESAN s.r.o.

 Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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