
Zápis 
ze 17. schůze Rady města Český Brod konané dne 11.8. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc.  Nekolný,  MUDr. Blažek, Mgr.  Janík,  MUDr. Forstová,  p.  Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Brom,  p. Fořt, p. Jeník
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu 86 Plaňany se stp. č. 58 - předkládá 
Ing. Čokrtová
2) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej 2 uvolněných bytů v Masarykově ulici – 
předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí a v suterénu budovy 
čp. 282 v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na doporučení  ZM schválení  nabídky na koupi bytu č. 6 v domě čp. 1267 
v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení stanovené úhrady za další úkony pečovatelské služby pro těžce 
zdravotně postižené a staré občany - předkládá p. Fischer
Informace O pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku města
                   Český Brod                  
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1410 hod.) –  p. Fischer zahájil 17. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek
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 vyhlášení záměru na prodej domu 86 Plaňany se stp. č. 58 - předkládá 
Ing. Čokrtová
Na 1.záměr zveřejněný od 20.5.2005 do 1.8.2005 se nikdo nepřihlásil. Pořizovací cena domku 
v roce 2002 byla 600000Kč a za rekonstrukci bylo zaplaceno 319658Kč. Současní nájemci 
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. 1000000Kč a zveřejnit tento 2. záměr kromě vývěsky MěÚ, 
vývěsky MKIC, ČBZ, internetových stránek ještě také v novinách Mladá fronta DNES a vývěsce 
GARANCIA s.r.o. Kolín případně zvážit, zda v dalším kole uplatnit snížení kupní ceny např. o 
50 000Kč podle toho, jaký zájem o uvedenou nemovitost bude v tomto druhém kole.
p. Fischer – navrhl cenu za prodej snížit o 50 000,-Kč na 950 000 Kč.
Bc. Nekolný – navrhl cenu za prodej snížit na pořizovací cenu tohoto domu tj. 920 000 Kč.



USNESENÍ č. 145/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 39 odst. 1) zák. 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 minimálně za cenu 920 000 Kč. Nabídky budou přijímány v zalepené a 
označené obálce nejpozději do 30.9.2005 s uvedením způsobu platby kupní ceny. 

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej 2 uvolněných bytů v Masarykově ulici – 
předkládá Ing. Čokrtová
Záměr na prodej bytů v domech čp.1197 a čp.1198 dosud nebyl zveřejněn a proto je předkládán 
tento návrh. Návrhy kupních cen bytů jsou prozatím nanečisto připraveny ve výši 55% 
znaleckého posudku. Bude se jednat o prodej 15 bytů, z toho jsou dva volné a mohou být prodány 
v aukci. 3 byty byly již v aukci prodány v minulosti. Byty budou blokovány do r. 2017 zástavním 
právem. Dohromady 22 bytů. Návrhy listin:
• žádost adresovaná Ministerstvu pro místní rozvoj Praha o zániku a  o zřízení zástavního práva 
• dohoda o zániku zástavního práva na domy,
• návrh na zápis zániku zástavního práva v katastru nemovitostí
• smlouva o zřízení zástavního práva na 4 dotované byty
• Prohlášení vlastníka na domy čp.1197 a čp.1198 jsou již připraveny a byly odeslány 
Ing. Čermákovi a paní Lucii Kulhánkové na Ministerstvo pro místní rozvoj Pha 
k připomínkování.
Bc. Nekolný navrhl prodej bytů za cenu byt  3+1 za 1 000 000 Kč, byt  1+1 za cenu 600 000Kč.
OSM, by měl  být  pověřen vyhlášením záměru na prodej všech 5 bytů. Majitelé zbylých 3 bytů 
mají podepsanou budoucí kupní smlouvu z důvodů zástavního práva a proto připravit prodej 
těchto 3 bytů v ZM předem určeným zájemcům.  

USNESENÍ č. 146/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
1) na prodej volného bytu 3+1 číslo 8 v domě číslo popisné 1197 v Českém Brodě, ulice 
Masarykova o velikosti 66,8m2 ve druhém nadzemním podlaží formou obálkové metody nejvyšší 
nabídce minimálně za cenu 1 000 000 Kč s příslušným spoluvlastnickým podílem ke společným 
částem budovy a pozemku.
2) na prodej volného bytu 1+1 číslo 8 v domě číslo popisné 1198 v Českém Brodě, ulice 
Masarykova velikosti 36,7m2 v prvním nadzemním podlaží formou obálkové metody nejvyšší 
nabídce minimálně za cenu 600 000 Kč s příslušným  spoluvlastnickým podílem ke společným 
částem budovy a pozemku.
Nabídky budou přijímány v zalepené a označené obálce nejpozději do 30.9.2005 s uvedením 
způsobu platby kupní ceny.

      s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí a v suterénu budovy 
čp. 282 v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
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Město Český Brod se zavázalo v budoucí nájemní smlouvě ze dne 19.12.2003 , že stane-li se 
vlastníkem nemovitosti, uzavře s firmou ANESAN s.r.o. řádnou nájemní smlouvu.

USNESENÍ č. 147/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření nájemní  smlouvy  na pronájem nebytových prostor  v přízemí a v suterénu  budovy čp. 
282 v Českém Brodě o celkové výměře 75 m2  + 339,2 m2  na dobu určitou a to počínaje dnem 
17.3.2005 a konče dnem 31.12.2020 firmě ANESAN,s.r.o. se sídlem Žižkova 282, Český Brod, 
za účelem provozování  jednotky chronické  resuscitační  a intenzivní  péče.  Cena za pronájem 
nebytových prostor byla stanovena dohodou smluvních stran na 17 524 Kč měsíčně. Celkem za 
rok  210 288  Kč.  Nájemné  se  každoročně  upraví  o  inflaci  stanovenou  Českým  statistickým 
úřadem . 

                        s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na doporučení  ZM schválení  nabídky na koupi bytu č. 6 v domě čp. 1267 v Českém 
Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
Od května 2005 je uvedený byt volný. Záměr na prodej obálkovou metodou byl zveřejněn od 
2.6.2005 do 1.8.2005 (vývěska MěÚ, vývěska MKIC, vývěska na internetu, Garancia s.r.o. Kolín, 
noviny MF DNES). Odboru správy majetku byla doručena jedna zalepená, označená obálka.
pí. Kopfhammerová otevřela obálku s nabídkou č.j. 10184 od pí. Heleny Zalabákové, Lipová 
370, 289 14 Poříčany – nabídnutá cena 920 000 Kč – platba bude provedena hypotékou.

USNESENÍ č. 148/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej volného bytu 3+1 č.6 v domě čp.1267 v ulici 28. Října 
v Českém Brodě o celkové ploše 67m2 a alikvotní části tj.670/7842-tin stpč.1572 a společných 
částí budovy paní Heleně Zalabákové, Lipová 370, 289 14 Poříčany za cenu 920 000 Kč. 

                                          s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na schválení stanovené úhrady za další úkony pečovatelské služby pro těžce 
zdravotně postižené a staré občany - předkládá p. Fischer
Vzhledem ke zkvalitnění služeb pečovatelé služby v Českém Brodě a v rámci možnosti nabízet 
občanům u PS i jiné úkony než doposud, je nutné s přihlédnutím k příloze č. 1 vyhlášky MPSV č. 
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a která nám stanovuje nejvyšší 
částky za úkony pečovatelé  služby,  stanovit   částky i  za další  úkony PS tak,  jak je uvedeno 
v návrhu. 

USNESENÍ č. 149/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
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stanovuje
s účinností od 1.9. 2005 výši úhrad za úkony pečovatelské služby pro těžce zdravotně postižené a 
staré občany v příspěvkové organizaci „ANNA-Penzion a domov“ v Českém Brodě tak,  jak je 
uvedeno v návrhu.

Informace: 
Bc. Nekolný informoval radní o Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a 
kanalizací v majetku města Český Brod, kterou jim předal k  prostudování a připomínkování.  

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1450 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek 
Jaromír Fischer

                                                                                   starosta města

4



Usnesení
  
ze 17. schůze Rady města Český Brod konané dne 11.8.2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 145/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 39 odst. 1) zák. 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 minimálně za cenu 920 000 Kč. Nabídky budou přijímány v zalepené a 
označené obálce nejpozději do 30.9.2005 s uvedením způsobu platby kupní ceny.

USNESENÍ č. 146/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
1) na prodej volného bytu 3+1 číslo 8 v domě číslo popisné 1197 v Českém Brodě, ulice 
Masarykova o velikosti 66,8m2 ve druhém nadzemním podlaží formou obálkové metody nejvyšší 
nabídce minimálně za cenu 1 000 000 Kč s příslušným spoluvlastnickým podílem ke společným 
částem budovy a pozemku.
2) na prodej volného bytu 1+1 číslo 8 v domě číslo popisné 1198 v Českém Brodě, ulice 
Masarykova velikosti 36,7m2 v prvním nadzemním podlaží formou obálkové metody nejvyšší 
nabídce minimálně za cenu 600 000 Kč s příslušným  spoluvlastnickým podílem ke společným 
částem budovy a pozemku.
Nabídky budou přijímány v zalepené a označené obálce nejpozději do 30.9.2005 s uvedením

USNESENÍ č. 147/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření nájemní  smlouvy  na pronájem nebytových prostor  v přízemí a v suterénu  budovy čp. 
282 v Českém Brodě o celkové výměře 75 m2  + 339,2 m2  na dobu určitou a to počínaje dnem 
17.3.2005 a konče dnem 31.12.2020 firmě ANESAN,s.r.o. se sídlem Žižkova 282, Český Brod, 
za účelem provozování  jednotky chronické  resuscitační  a intenzivní  péče.  Cena za pronájem 
nebytových prostor byla stanovena dohodou smluvních stran na 17 524 Kč měsíčně. Celkem za 
rok  210 288  Kč.  Nájemné  se  každoročně  upraví  o  inflaci  stanovenou  Českým  statistickým 
úřadem . 

USNESENÍ č. 148/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej volného bytu 3+1 č.6 v domě čp.1267 v ulici 28. Října 
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v Českém Brodě o celkové ploše 67m2 a alikvotní části tj.670/7842-tin stpč.1572 a společných 
částí budovy paní Heleně Zalabákové, Lipová 370, 289 14 Poříčany za cenu 920 000 Kč. 

USNESENÍ č. 149/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje
s účinností od 1.9. 2005 výši úhrad za úkony pečovatelské služby pro těžce zdravotně postižené a 
staré občany v příspěvkové organizaci „ANNA-Penzion a domov“ v Českém Brodě tak,  jak je 
uvedeno v návrhu.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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