
Zápis 
z 20. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 19.9. 2005 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  MUDr. Blažek, Mgr. Janík,   p. Fořt,  p. Jeník, MUDr. Forstová, JUDr. 
Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: Bc. Nekolný, p. Brom - tajemník města
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:

1) Návrh na schválení výjimky v počtu zapsaných dětí do MŠ Liblice – předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků pro MŠ Sokolská 1313 – předkládá 

p. Fischer
3) Návrh na schválení provedení pěstební a těžební činnosti v městských lesích a schválení 

pověření OŽP vypracováním smlouvy na provedení pěstební a těžební činnosti 
v městských lesích – předkládá Ing. Vodička

4) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemků v k.ú. Štolmíř – předkládá 
Ing. Čokrtová

5) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, Palackého 1256 – předkládá 
Ing. Čokrtová 

6) Návrh na schválení nájemní smlouvy na pronájem nemovitého majetku v areálu 
Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě - předkládá Bc. Nekolný

7) Návrh na schválení odvolání a jmenování nové komise bezpečnosti a dopravy – 
předkládá Bc. Nekolný

8) Návrh na schválení odvolání a jmenování člena komise sociálně – právní ochrany dětí – 
předkládá pí. Dobiášová

9) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku 1008/2 a 1008/3 v k.ú. 
Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová   

Informace  O pozemku č. 37/6 v k.ú. Český Brod

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1610 hod.) –  p. Fischer zahájil 20. mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy 
RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová 
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 výjimky v počtu zapsaných dětí do MŠ Liblice – předkládá p. Fischer



Pro školní rok 2005-6 bylo podáno více přihlášek dětí do MŠ z důvodu jejich kladného vyřízení 
je třeba povolit výjimku. Na základě zákona O školství lze povolit výjimku do čtyř dětí.

USNESENÍ č. 162/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Liblice pro školní rok 2005 – 2006. Z 24 
zapsaných dětí se počet zvýší na 26 dětí s tím, že bude dodržena hygienická kapacita. 

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků pro MŠ Sokolská 1313 – předkládá p. 
Fischer
Mateřská škola Sokolská integruje  žáka Reného Totha,  bytem Český Brod, pro těžké tělesné 
postižení. Umístění tohoto žáka v MŠ vyžaduje osobní asistenci, kterou nehradí Krajský úřad. 
Mateřská škola žádá o poskytnutí prostředků na letošní rok, s tím, že na rok 2006 bude tento 
požadavek již zapracován do rozpočtu. 

USNESENÍ č. 163/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
poskytnutí  finančních  prostředků na úhradu osobní  asistence ve výši 20 000 Kč na rok 2005 
Mateřské škole Sokolská 1313, Český Brod.

             s c h v á l e n o 5, 0, 0
Přišel Mgr. Janík v 1615 hodin
Návrh na schválení provedení pěstební a těžební činnosti v městských lesích a schválení 
pověření OŽP vypracováním smlouvy na provedení pěstební a těžební činnosti v městských 
lesích – předkládá Ing. Vodička
Městský úřad Český Brod, odbor  životního prostředí  vyhlásil v souladu s § 6, odst. 3 zákona č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a podle směrnice č. 1/2005 Města Český Brod pro zadávání 
zakázek do výše 2 000 000,- Kč, zakázku na zajištění prací dodavatelskou firmou v pěstební a 
těžební činnosti a vyzval zájemce k podání nabídky. Uvedený záměr byl zveřejněn na úřední 
desce a oficiálních webových stránkách  Města Český Brod od 26.8. do 2.9.2005.
Ve stanovené lhůtě byly předloženy k hodnocení 3 nabídky.
1) Rohle Group s.r.o. Kolín
2) Ing. Petr Straka, Brno 
3) Kolínská lesní společnost s.r.o., Labská 14, Kolín 
Firmy Rohle Group s.r.o. Kolín a Ing. Petr Straka, Brno nesplnily formální podmínky 
výběrového řízení a proto komise ve složení Ing. Vodička, p. Novák a p. Chmelenský vybrala 
dne 12.9.2005 k provedení uvedených činností firmu „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 
14, Kolín V“ a doporučuje radě její schválení.

USNESENÍ č. 164/2005
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Rada Města Český Brod po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
předpisů pozdějších, v souladu s § 6, odst. 3) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a směrnicí Města Český Brod č. 1/2005 
schvaluje
provedení pěstební a těžební činnosti v lesích Města Český Brod do výše zakázky 2 000 000 Kč 
firmou „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, vybranou na základě jednání 
komise ze dne 12. 9. 2005 a
pověřuje

Odbor životního prostředí  Městského úřadu v Českém Brodě vypracováním smlouvy na 
provedení pěstební a těžební činnosti v městských lesích mezi Městem Český Brod a Kolínskou 
lesní společností, s.r.o., Labská 14, Kolín V.
                                                                                                                        s c h v á l e n o  6, 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 14.9.2005 od pana Mgr. Josefa Vláška, bytem 
Štolmíř 16, Český Brod, o pronájem uvedených pozemků za účelem zemědělského užívání. Tyto 
pozemky jsou předmětem právě uskutečněných pozemkových úprav a dosud nejsou zapsány 
v katastru nemovitostí. Návrh na jejich zápis podal Pozemkový úřad ČR. Žadatel navrhuje 
nájemné ve výši 1.300,- Kč za 1 ha s tím, že bude každoročně platit i daň z pozemku, která bude 
Finančním úřadem převedena na Město Český Brod. Obvyklé nájemné v této lokalitě činilo podle 
nájemní smlouvy z roku 1994 1.000,- Kč za 1 ha pozemku. K nájemnému bude každoročně 
připočtena míra inflace, poprvé v roce 2006 za rok 2005.

USNESENÍ č. 165/2005
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 pozemků parc. č. 645 – orná půda – o výměře 13 862 m2 , parc. č. 684 – orná půda – 
o výměře 6 775 m2 , parc. č. 678 – orná půda – o výměře 18 644 m2, parc. č. 665 – ostatní plocha 
– o výměře 12 015 m2, parc. č. 637 – orná půda – o výměře 25 073 m2 dle KN, v kat. území 
Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod.

                        s c h v á l e n o  6, 0, 0
Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, Palackého 1256 – předkládá Ing. 
Čokrtová 
V současné době se eviduje na odboru správy majetku města 49 žádostí o přidělení městského 
bytu. Seznam s krátkým zdůvodněním je přiložen k posouzení RM. Seznam žádostí je nedílnou 
součástí originálu zápisu.
Rada města po zvážení všech žádostí navrhla přidělit tento byt č. 18 v Palackého 1256, Český 
Brod slečně Martině Synkové, bytem Nerudova 406, Kolín. 

USNESENÍ č. 166/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
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uzavření nájemní smlouvy na byt č.18, podlaží 4, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého 
ulice, v Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2  slečně Martině Synkové bytem Nerudova 
406, Kolín za nájemné ve výši 1 500 Kč na dobu od 1.10.2005 do 30.9.2006  s platností od 
1.10.2005.

                        s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení nájemní smlouvy na pronájem nemovitého majetku v areálu 
nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě - předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o  uzavření smlouvy  o pronájmu nemovitého majetku v areálu NsP Český Brod firmám 
Beskydské  rehabilitační  centrum,  spol.  s.r.o.,  TALEGA  Nemocnice  Český  Brod  s.r.o.  a 
ANESAN s.r.o. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu.
JUDr. Marková – ve smlouvě o pronájmu nemovitého majetku jsou změny v čl. VI odst 4. – 
„pokud dojde k zániku předmětu“ –  tato věta se přesouvá do odst. 3., odst. 6. se vypouští ze 
smlouvy a  v článku V. se vypouští „ index cen pronájmu“ a vkládá se “indexu spotřebitelských 
cen“.   
 
USNESENÍ č. 167/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu nemovitého majetku v areálu nemocnice Český Brod, která je 
nedílnou součástí originálu zápisu.

                        s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení odvolání a jmenování nové komise bezpečnosti a dopravy – předkládá 
Bc. Nekolný
Pan Hájek  předseda  komise  bezpečnosti  a  dopravy předal  žádost  o  jmenování  nového člena 
komise bezpečnosti a dopravy a to kpt. Jiřího Černého, který byl jmenován vedoucím OO PČR 
Český Brod.

USNESENÍ č. 168/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
odvolává
komisi bezpečnosti a dopravy a
jmenuje
pana Václava Hájka předsedou komise a pana Jana Svobodu, Mgr. Kláru Uldrichovou, Ing. 
Vodičku, paní Miladu Markovou, kpt. Jiřího Černého, Rudolfa Koudelku a Ivetu Peukerovou 
členy této komise. 

                        s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh  na schválení  odvolání  a  jmenování  člena  komise  sociálně  právní  ochrany  dětí  – 
předkládá pí. Dobiášová
Ke dni 30.9.2005 navrhuji odvolat mjr. Miloše Svobodu, nar. 7.11.1950, bytem Kolín II., 
Rimavské Soboty 906  z funkce člena komise sociálně-právní ochrany dětí z důvodu ukončení 
působnosti u obvodního oddělení PČR Český Brod a do této funkce s účinností od 1.10.2005 
jmenovat kpt. Jiřího Černého, nar. 19.5.1973, bytem Kolín II., Benešova 968, zaměstnaného u 
obvodního oddělení PČR Český Brod.  
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USNESENÍ č. 169/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 38 odst. 3) zákona 359/1999 Sb., o sociálně – právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů                                             
odvolává
k 30.9. 2005 člena komise sociálně - právní ochrany dětí pana mjr. Miloše Svobodu a 
jmenuje
s účinností od 1.10.2005 pana kpt. Jiřího Černého do této komise. 

                        s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku 1008/2 a 1008/3 v k.ú. 
Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová   
Obdrželi  jsme  žádost  o  pronájem  části  pozemku.  Při  jednání  bylo  upřesněno,  že  nebude 
skladována suť ani zemina, prostor byl oplocen a upraven na náklady nájemce. V prostoru jsou 
zbytky dlažeb, bylo dohodnuto, že město dodá pracovníky VPP, aby dlažba byla čistá převezena 
na oplocenou skládku – nájemce vypomůže technikou.
JUDr. Marková – měly by se upřesnit podmínky vyhlášení záměru.  Záměr by měl obsahovat 
cenu za pronájem pozemků,  účel pronájmu pozemků,  nabídky vložit  do označené a zalepené 
obálky. 

USNESENÍ č. 170/2005
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 pozemků 1008/2 a 1008/3, cca 1 000 m2 za účelem skládky stavebního 
materiálu.

                        s c h v á l e n o  6, 0, 0
Informace:
Ing. Čokrtová - v roce 2003 koupili manželé Cemperovi od správce konkurzní podstaty úpadce 
ZD Tuchoraz dům čp.211 se zastavěnou plochou č.719 (o výměře 74m2), zahradou č.pozemku 
37/3 (o výměře 475m2) a vodní plochou č.pozemku 677/5 (o výměře 22m2) vše v k.ú.Liblice u 
Českého Brodu.
Před prodejem byla geom. plánkem č. 230-157/2001 zaměřena vlastnická hranice majetku.
Z tohoto geom. plánku je patrno, že pozemek č.37/6 (o výměře 61m2) je jiného vlastníka a to 
města Český Brod. Vlastnická hranice mezi oběma pozemky není shodná s umístěním oplocení. 
Toto je na hranici mezi pozemky č.37/6 a č.37/7, který je též ve vlastnictví města. Manželé 
Cemperovi byli přítomni při zaměřování hranice mezi jejich majetkem a sousedním pozemkem 
č.38/3 (ve vlastnictví města) zejména při identifikaci bodu č.15. Byli několikrát písemně vyzváni, 
aby se vyjádřili, zda by pozemek chtěli odkoupit či do nájmu. Osobně sdělili, že při koupi jim 
nikdo o změně hranice neřekl. Byli tedy opět písemně vyzváni, aby předložili k nahlédnutí listiny 
o koupi svého domu a pozemků. Po obdržení kopií těchto listin tj.: •znaleckého posudku, •kupní 
smlouvy a •výpisu z LV, bylo zjištěno, že oplocení není ve znaleckém posudku ani v kupní 
smlouvě zmíněno. Přílohou znaleckého posudku je m.j. geom.plán o zaměření vlastnické hranice 
majetku. Mohlo tedy dojít k situaci, kdy kupující neporozuměli zcela úplnému znění kupní 
smlouvy a znaleckého posudku a tudíž se mylně domnívají, že pozemek č.37/6 je též v jejich 
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vlastnictví. OSMM navrhuje pozvat manž.Cemperovi k jednání ohledně shora uvedené věci a 
vyzvat je ke konkrétnímu vyjádření na místě (koupě, nájem, výpůjčka.)  Pro informaci uvádíme, 
že sousední pozemek č.37/5 v minulosti od města koupil p.Malaťák.
MUDr. Blažek – OSMM by měl vstoupit do jednání s manželi Cemperovými a informovat radu 
města o tomto jednání. 

Ing.  Čokrtová  –  firma  Ekohydrogeo  s.r.o.  Žitný  provádí  sanaci  po  bývalé  benzínové  stanici 
Fotochema ( tato sanace je financována státem), provádí se umístěním kontejnerů, v kterých je 
zařízení na odčerpání ropných produktů. Na umístění těchto kontejnerů žádá firma souhlas města 
Český Brod.
p. Fischer – na umístění kontejnerů navrhuji, aby OSMM dal souhlas s podmínkou, aby  pozemek 
na kterém budou umístěny kontejnery byl dán do původního stavu. RM vzala tuto informaci na 
vědomí.    

p.  Fischer – jednal jsem s panem Ing. Klineckým jednatelem firmy NOVETA s.r.o.,  který si 
podal žádost o odkoupení pozemku PK č. 616/1 o výměře 10 028 m2 , tento pozemek je situován 
nad skálou v Tuchorazské ulici. Pan Ing. Klinecký se nevyjádřil ohledně nabídky ceny pozemku.
MUDr. Blažek – na prodej tohoto pozemku bych navrhoval vyhlásit záměr na prodej nejvyšší 
nabídce formou obálkové metody.

p.  Fischer  –  město  obdrželo  žádost  od  manželů  Stojkových,  bytem  Ratenice.  Tento  dům 
v Ratenicích  je podle manželů pro ně nadměrný a proto by chtěli  přidělit  byt  1+1 v Českém 
Brodě.   

Různé:
p. Jeník – v ulici Pod Velikým vrchem je ucpaná vpusť do kanalizace. TS by měly tuto vpusť 
zkontrolovat.

Jednání bylo ukončeno v 1720 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  z  20.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  19.9.2005  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 162/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Liblice pro školní rok 2005 – 2006. Z 24 
zapsaných  dětí  se  počet  zvýší  na  26  dětí  s tím,  že  bude  dodržena  hygienická  kapacita. 

USNESENÍ č. 163/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
poskytnutí  finančních  prostředků na úhradu osobní  asistence ve výši 20 000 Kč na rok 2005 
Mateřské škole Sokolská 1313, Český Brod.

USNESENÍ č. 164/2005
Rada Města Český Brod po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
předpisů pozdějších, v souladu s § 6, odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a směrnicí Města Český Brod č. 1/2005 
schvaluje
provedení pěstební a těžební činnosti v lesích Města Český Brod do výše zakázky 2 000 000 Kč 
firmou „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, vybranou na základě jednání 
komise ze dne 12. 9. 2005 a
pověřuje
Odbor životního prostředí  Městského úřadu v Českém Brodě vypracováním smlouvy na 
provedení pěstební a těžební činnosti v městských lesích mezi Městem Český Brod a Kolínskou 
lesní společností, s.r.o., Labská 14, Kolín V.

USNESENÍ č. 165/2005
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 pozemků parc. č. 645 – orná půda – o výměře 13.862 m2 , parc. č. 684 – orná půda – 
o výměře 6.775 m2 , parc. č. 678 – orná půda – o výměře 18 644 m2, parc. č. 665 – ostatní plocha 
– o výměře 12 015 m2, parc. č. 637 – orná půda – o výměře 25 073 m2 dle KN, v kat. území 
Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod.
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USNESENÍ č. 166/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č.18, podlaží 4, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého 
ulice, v Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2  slečně Martině Synkové bytem Nerudova 
406, Kolín za nájemné ve výši 1 500 Kč na dobu od 1.10.2005 do 30.9.2006  s platností od 
1.10.2005.

USNESENÍ č. 167/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu nemovitého majetku v areálu nemocnice Český Brod, která je 
nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 168/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
odvolává
komisi bezpečnosti a dopravy a
jmenuje
pana Václava Hájka předsedou komise a pana Jana Svobodu, Mgr. Kláru Uldrichovou, Ing. 
Vodičku, paní Miladu Markovou, kpt. Jiřího Černého, Rudolfa Koudelku a Ivetu Peukerovou 
členy této komise. 

USNESENÍ č. 169/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 38 odst. 3) zákona 359/1999 Sb., o sociálně – právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů                                             
odvolává
k 30.9. 2005 člena komise sociálně - právní ochrany dětí pana mjr. Miloše Svobodu a 
jmenuje
s účinností od 1.10.2005 pana kpt. Jiřího Černého do této komise. 

USNESENÍ č. 170/2005
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 pozemků 1008/2 a 1008/3, cca 1 000 m2 za účelem skládky stavebního 
materiálu.
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Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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