
Zápis 
z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 25.8. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer, Bc. Nekolný,  MUDr. Blažek, Mgr. Janík,  p. Fořt,  p. Jeník, p.  Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: MUDr. Forstová 
Zapsala: Mgr. Uldrichová
Program jednání:
1) Návrh na schválení prodloužení nájemní smlouvy o podnájem bytu, Kounická 1393, 
Český Brod - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení prominutí nájemného za část pozemku v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej rozestavěné stavby v k.ú. Český Brod 
- předkládá Bc. Nekolný
4) Návrh na schválení přijetí daru herních prvků umístěných v parku  na pozemku č. 
65/2 – předkládá Bc. Nekolný
5) Návrh na doporučení ZM schválení napojení obcí Mrzky a Tismice na ČOV 
v Liblicích – předkládá Ing. 
6) Návrh na schválení zrušení usnesení rady č. 105/2005, 126/2005, 130/2005 – 
předkládá Ing. Vodička
7) Návrh na schválení nájemní smlouvy na pronájem vodohospodářského majetku – 
předkládá Bc. Nekolný
8) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej bytu č. 6, 28.Října 1267 Český Brod 
– předkládá Ing. Čokrtová
9) Návrh na schválení udělení předchozího souhlasu pro NsP Český Brod p.o. s vydáním 
organizační změny – předkládá Bc. Nekolný  

Informace O zrušení nájemní smlouvy na část pozemku č. 722/1 v k.ú. Český Brod
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 18. 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  6, 0, 0 

Návrh na schválení prodloužení nájemní smlouvy o podnájem bytu, Kounická 1393, Český 
Brod - předkládá p. Fischer
Rada  Města  Český  Brod  usnesením  č.  120/2004  ze  dne  13.  10.  2004  udělila  panu  Jiřímu 
Capouškovi souhlas s podnájmem bytu  č.  14 včetně garáže na adrese Český Brod, Kounická 
1393 na dobu od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2005. 



Pan Capoušek předložil  dne  17.  8.  2005 Městu  Český Brod písemnou  žádost  o  prodloužení 
podnájemní smlouvy na byt č. 14 s garáží na výše uvedené adrese o dva roky, tj. do 31. 8. 2007.
Bytové družstvo Kounická udělilo „Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy na byt č. 14“ 
dne 15. 8. 2005.

USNESENÍ č. 150/2005
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. 14 včetně garáže na adrese Český Brod, Kounická 1393 
o dva roky, tj. do 31. 8. 2007. 

              s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení prominutí nájemného za část pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá 
Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo dne 8.6.2005 dopis od pana Emila Tučka z Agentury LET, kterým 
odstupuje od nájemní smlouvy ev.č. 139/99/OSM. Touto smlouvou mu bylo pronajato 0,5 m2 

pozemku parc.č. 2021 v k.ú. Český Brod pro účely umístění reklamní tabule. OSMM vzal 
odstoupení na vědomí a panu Tučkovi byla zaslána složenka na úhradu nájemného 5.000,- Kč za 
rok 2004 a alikvotní částku 2.083,- Kč za rok 2005 (do písemného odstoupení). Pan Tuček však 
tvrdí, že reklamní tabuli odstranil již před Vánoci 2004 a žádá prominutí nájemného za rok 2004 i 
2005. Odstoupení od smlouvy a požadavek prominutí nájemného odůvodňuje tvrzením, že se mu 
nepodařilo prodat celou inzertní plochu, protože Město Český Brod potenciálním inzerentům 
umožnilo inzerovat jinde.
Ing. Čokrtová – navrhla prominutí částky za rok 2005
Bc. Nekolný – nesouhlasil s prominutím částky
MUDr. Blažek – nesouhlasí s prominutím částky
p. Fořt – navrhl prominutí  poloviny částky
p. Fischer – dal protinávrh prominutí nájemného pouze za rok 2005 tj 2 083 Kč

USNESENÍ č. 151/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
prominutí nájemného v částce 2 083 Kč za  období od 1.1.2005 do 31.5. 2005, za část pozemku 
parc.č. 2021 dle KN v k.ú. Český Brod Agentuře LET, 251 01 Babice 201.

             s c h v á l e n o 4, 2, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej rozestavěné stavby v k.ú. Český Brod - 
předkládá Bc. Nekolný
Příslušná budova byla rozestavěna na konci osmdesátých let tehdejším krajským investičním 
útvarem krajského národního výboru. Na začátku devadesátých let byla stavba zastavena a dne 
17.1.1992 bylo s konečnou platností zastavení stavby zástupci města potvrzeno. Od té doby byla 
stavba zakonzervována a nedostavěná nemovitost vlivem počasí chátrala. Dle znaleckého 
posudku č. 1858-96/2005 ze dne 11.8.2005 vypracovaného soudním znalcem Jiřím Šmejkalem 
bylo ocenění nemovitosti v souladu s vyhláškou Ministerstva Financí ČR č. 540/2002 stanovena 
na 8.634.660,- Kč. Ve výše zmíněném posudku je konstatováno, že je velice obtížné určit tržní 
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cenu nemovitosti, neboť nelze použít porovnávací metodu z těchto důvodů: budova je součástí 
stávajícího areálu NsP Č. Brod a je funkčně závislá na provozu NsP (propojení inženýrských 
sítí), jedná se o rozestavěnou stavbu, kterou nelze komerčně užívat (blokační podmínky ve 
smlouvě o převodu nemovitostí), dále pak nutnost užití pro zdravotnictví. Znalec se domnívá, že 
cena zjištěná podle cenového předpisu není na trhu realizovatelná. Obvyklá cena by se v ideálním 
případě mohla blížit ceně běžného stavebního pozemku tedy částce 1.500 Kč/m2, což činí celkem 
1.200.000,- až 1.500.000,- Kč. Zvýšení této ceny o hodnotu materiálu a konstrukcí se neuvažuje 
s ohledem na případné náklady spojené s odstraněním stavby. Na jednání, které se uskutečnilo 
dne 19.7.2005 byla po projednání vznesena žádost od jednoho z budoucích nájemců nemocnice 
s poliklinikou o možnosti odkoupení výše uvedeného objektu. Jeho záměrem je totiž budovu 
přestavět a dostavět a ta by měla dále sloužit jako zázemí pro polikliniku, rehabilitaci a příslušný 
komplement. Tím by se uvolnily prostory ve stávajících budovách a mohlo by se přistupovat 
k jednotlivým opravám koncepčně bez nutnosti zajišťovat provizorní prostory v době 
rekonstrukce stávajících (historických) budov nemocnice. Problémem je právě fakt, že vítěz 
respektive jeden ze tří vítězů je ochoten budovu dostavět jen v případě jejího faktického 
vlastnictví. Jedná se o situaci, kdy budoucí nájemce (areálu NsP) hodlá tuto stavbu dokončit, ale 
investovat takové částky, na které by alikvotní část nájemného nedosáhla. Další problém je to, že 
takto vysokou částku investovanou do cizího majetku Vám žádná finanční instituce neposkytne, 
neboť vždy bude požadovat ručení nemovitostí. Problematické je také uplatnění takovéto 
investice do daňově uznatelných nákladů. Předpokládané náklady na dostavbu bez půdní 
vestavby se pohybují kolem 48 miliónů Kč s půdní vestavbou pak přes 60 miliónů korun.
Předkladatel doporučuje schválit usnesení v tomto znění a doporučit zastupitelstvu vyhlásit záměr 
na prodej předem určenému zájemci jen za podmínky souhlasného stanoviska obou dalších vítězů 
zadávacího řízení nebo případně změnit část A návrhu na usnesení a vyhlásit čistý záměr na 
prodej čili komukoliv bez omezení předem určenému zájemci, této variantě se přiklání i právní 
zástupkyně města. Podle nás záleží na zastupitelstvu města, zda schválí prodej i s rizikem, že na 
další fungování zdravotnického zařízení v nově dostavěné budově již město nebude mít žádný 
vliv a nebo prodej zamítne a bude se muset připravovat na zajištění prostředků nutných 
k uhrazení nákladů spojených s budoucí demolicí budovy. Třetí cesta dle našeho názoru 
neexistuje.
Bc. Nekolný – odůvodnění, aby nebyl rozpor s výběrovým řízením
JUDr. Marková – objeví se ve smlouvě o prodeji – bude nutné zaplatit daň 3% z 8 mil.
– poté možná tato poznámka padne, seznámení se znaleckým posudkem
-  bylo by vhodné seznámit se se stanoviskem Úřadu pro  zastupování státu ve věcech 
majetkových.
Pověřit Bc. Nekolného jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
možnosti prodeje rozestavěné stavby.

USNESENÍ č. 152/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
Bc.  Jakuba  Nekolného  jednáním  na  Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  o 
možnosti prodeje a podmínkách prodeje rozestavěné stavby se stavební parcelou stp.č.1916/1 a 
1916/2 v k.ú.  Český Brod s  ohledem na smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví  ze dne 
10.2.2004.
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  s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení přijetí daru herních prvků umístěných v parku  na pozemku č. 65/2 – 
předkládá Bc. Nekolný
Město dalo souhlas s umístěním těchto herních prvků i příspěvek na realizaci. V letošním roce 
bude dětské hřiště oploceno dle požadavku hygienika.

  
USNESENÍ č. 153/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
souhlasí 
s přijetím daru herních prvků umístěných v parku na pozemku č. 65/2 v k.ú. a obci Český Brod 
od občanského sdružení LECCOS, návrh darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu.

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

Návrh na doporučení ZM schválení napojení obcí Mrzky a Tismice na ČOV v Liblicích – 
předkládá Ing. Čokrtová
Obce Mrzky a Tismice  se na Město obrátily se žádostí o vyjádření k územnímu řízení pro 
výstavbu kanalizace. Projektovou dokumentaci zpracovává firma INGAS PRAHA spol. s r.o.. 
Pro vyjádření je nutné rozhodnutí souhlasu s připojením na Městskou ČOV v Liblicích. Není 
zpracována studie, pouze návrh umístění kanalizačních řadů. Napojení je navrženo v  ulici 
Palackého ( u věžáku). Předpokládané množství odpadních vod je uvedeno v příloze.
ČOV v Liblicích je v současné době vytížena hydraulicky na celou první etapu (nárůst množství 
by neměl mít vliv na čištění, protože na ČOV jde i určité množství dešťové vody), látkově na cca 
60%. ČOV v současné době funguje celkem spolehlivě, jsou pouze dva problémy
- 1. odbourávání fosforu – je vyřešeno dočasným zařízením což je nutno  realizovat pevným 

zařízením (cena cca 450 tis. Kč)
- 2. rozvod vzduchu do nádrží – množství dodávaného vzduchu je na hranici funkčnosti ČOV
Požádali jsme provozovatele o vyjádření k této věci. Provozovatel se domnívá, že současná 
technologie nestačí pro vyčištění odpadní vody na požadované limity a žádá odborné stanovisko. 
Po projednání s projektantem (Hydroprojekt Praha) by po odstranění problému s nedostatkem 
vzduchu měla ČOV pojmout i odpadní vody z Mrzek a Tismic. Definitivní souhlas by měl být 
podmíněn jednorázovým připojovacím poplatkem, který bude použit na investice nebo obnovu 
ČOV (např. dožívající aerační systém, výměna dmychadel apod.). Upozorňujeme, že ČOV je 
v provozu osm let a některá její zařízení potřebují obnovu (výměnu).    
Město obdobný souhlas dalo obci Klučov pro napojení Klučova a Lstiboře a obci Přistoupim.
Podmínky pro připojení:
1. vypracování studie proveditelnosti s výpočtem množství a kvality odpadních vod
2. uhrazení připojovacího poplatku
3. náklady spojené s realizací záměru uhradí připojovaná obec 
4. spolupráce při přípravě investice s provozovatelem ČOV a projektantem ČOV
Ing. Čokrtová -  příspěvky cca pokryjí náklady na dovybavení
                       -  bylo by vhodné, aby zastupitelstvo projednalo připojovací poplatek pro obce
 
USNESENÍ č. 154/2005
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Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  souhlasit  s napojením  obcí  Mrzky  a  Tismice  na  ČOV  v Liblicích  za 
podmínek, které jsou uvedeny v příloze originálu zápisu.

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

Návrh na schválení zrušení usnesení rady č. 105/2005, 126/2005, 130/2005 – předkládá Ing. 
Vodička
Bc. Nekolný – není možno spojovat prodej dřeva a nájem
JUDr. Marková – tyto usnesení je nutno zrušit

USNESENÍ č. 155/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů 
ruší
1/  Usnesení Rady Města Český Brod č. 105/2005 ze dne 1.6.2005, ve věci vyhlášení záměru na 
nájem – hospodaření v městských lesích s výzvou zájemcům na podání nabídky na nájem – 
hospodaření v městských lesích.
2/ Usnesení Rady Města Český Brod č. 126/2005 ze dne 30.6.2005, kterým jmenuje komisi, 
termín a místo pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských lesích
3/ Usnesení Rady Města Český Brod č. 130/2005 ze dne 14.7.2005, kterým 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 nájemní smlouvy na pronájem vodohospodářského majetku – 
předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o schválení nájemní smlouvy na pronájem vodohospodářského majetku města. Všichni 
radní dostali tuto smlouvu k připomínkování. 

USNESENÍ č. 156/2005
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  smlouvy  o  pronájmu  a  komplexním  provozování  vodovodů  a  kanalizací  v majetku 
města Český Brod.

                                              s c h v á l e n o  5, 0, 1
Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej bytu č. 6, 28. Října 1267 Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
V měsíci  květnu byl  byt  uvolněn a  z tohoto důvodu je radě města  předkládán shora uvedený 
návrh. Na předchozí záměr byla jedna nabídka, ale zájemkyně písemně odstoupila od nabídky.
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USNESENÍ č. 157/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na prodej volného bytu 3+1 č. 6 v domě čp. 1267 v ulici 28. Října v Českém Brodě o celkové 
ploše 67 m2 a alikvotní části stpč. 1572 a společných částí budovy za minimální cenu 900 000 Kč 
formou obálkové metody nejvyšší  nabídce.  Prohlídka bude uskutečněna po předchozí dohodě 
s odborem správy majetku.  Nabídky budou přijímány do 30.9.2005 včetně.  Součástí  nabídky 
bude uvedení způsobu platby kupní ceny. 

                                              s c h v á l e n o  6, 0, 0
Návrh na schválení udělení předchozího souhlasu pro NsP Český Brod p. o. s vydáním 
organizační změny – předkládá Bc. Nekolný  
V organizační struktuře NsP Český Brod je v rámci hospodářskotechnické služby začleněno 
pracoviště dopravy. Ing. Vladimír Beránek ředitel NsP Český Brod rozhodl o organizační změně 
tj. zrušení pracoviště doprava.
JUDr. Markový – kdo a z čeho bude vyplácet odstupné?
MUDr. Blažek – dal protinávrh – stáhnout tento návrh z jednání.

                                              s c h v á l e n o  6, 0, 0
Informace: 
OSMM předkládá Radě města na vědomí tuto informaci:
Obdrželi jsme dopis ze dne 27.7.2005, kterým pan Martin Stanko, bytem Nám. Arnošta 
z Pardubic 1384, Český Brod, odstupuje od nájemní smlouvy č. 122/2005/OSM ze dne 
22.6.2005. Pan Stanko shledal náklady na udržování pronajaté části pozemku parc.č. 722/1 na 
Klučovské ulici příliš vysokými na své finanční možnosti. Nájemní vztah byl ukončen ke dni 
obdržení jeho dopisu a k témuž dni byl požádán o úhradu alikvotní částky nájemného za období 
od podpisu smlouvy do jejího vypovězení.

Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1715 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Jeník

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 25.8.2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 150/2005
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. 14 včetně garáže na adrese Český Brod, Kounická 1393 
o dva roky, tj. do 31. 8. 2007. 

USNESENÍ č. 151/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
prominutí nájemného v částce 2 083 Kč za  období od 1.1.2005 do 31.5. 2005, za část pozemku 
parc.č. 2021 dle KN v k.ú. Český Brod Agentuře LET, 251 01 Babice 201.

USNESENÍ č. 152/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
Bc.  Jakuba  Nekolného  jednáním  na  Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  o 
možnosti prodeje a podmínkách prodeje rozestavěné stavby se stavební parcelou stp.č.1916/1 v 
k.ú. Český Brod s ohledem na smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví ze dne 10.2.2004.

USNESENÍ č. 153/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
souhlasí 
s přijetím daru herních prvků umístěných v parku na pozemku č. 65/2 v k.ú. a obci Český Brod 
od občanského sdružení LECCOS, návrh darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 154/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  souhlasit  s napojením  obcí  Mrzky  a  Tismice  na  ČOV  v Liblicích  za 
podmínek, které jsou uvedeny v příloze originálu zápisu.
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USNESENÍ č. 155/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů 
ruší
1/  Usnesení Rady Města Český Brod č. 105/2005 ze dne 1.6.2005, ve věci vyhlášení záměru na 
nájem – hospodaření v městských lesích s výzvou zájemcům na podání nabídky na nájem – 
hospodaření v městských lesích.
2/ Usnesení Rady Města Český Brod č. 126/2005 ze dne 30.6.2005, kterým jmenuje komisi, 
termín a místo pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských lesích
3/ Usnesení Rady Města Český Brod č. 130/2005 ze dne 14.7.2005, kterým 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. 156/2005
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  smlouvy  o  pronájmu  a  komplexním  provozování  vodovodů  a  kanalizací  v majetku 
města Český Brod.

USNESENÍ č. 157/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na prodej volného bytu 3+1 č. 6 v domě čp. 1267 v ulici 28. Října v Českém Brodě o celkové 
ploše 67 m2 a alikvotní části stpč. 1572 a společných částí budovy za minimální cenu 900 000 Kč 
formou obálkové metody nejvyšší  nabídce.  Prohlídka bude uskutečněna po předchozí dohodě 
s odborem správy majetku.  Nabídky budou přijímány do 30.9.2005 včetně.  Součástí  nabídky 
bude uvedení způsobu platby kupní ceny. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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