
Zápis 
z 21. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.9. 2005 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

Přítomni:  MUDr.  Blažek, Mgr.  Janík,  p.  Jeník,  MUDr.  Forstová, Bc.  Nekolný,  p.  Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fischer, p. Fořt 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej dřevní hmoty vytěžené v lesních 
porostech ve vlastnictví Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
2) Návrh na schválení vyhlášení výběrového řízení na zajištění prací v pěstební, těžební 
a ostatní činnosti v lesích Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička

3) Návrh na uzavření nájemní smlouvy dvou bytů v hájovně čp. 78, Vrátkov – předkládá 
Ing. Čokrtová

Informace  
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1205 hod.) –  Bc. Nekolný  zahájil 21. mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné 
členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek
Bc. Nekolný - 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 vyhlášení záměru na prodej dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech 
ve vlastnictví Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
Přišel Mgr. Janík v 1210 hodin.
Rada města Český Brod schválila na svém jednání dne 19.9.2005 vybranou firmu k provedení 
pěstební a těžební činnosti v lesích města Český Brod v souladu s § 6 odst. 4) zákona č. 40/2004 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí Města Český Brod č. 1/2005 
pro zadávání zakázek do výše 2 000 000 Kč.

USNESENÍ č. 171/2005
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 dřevní hmoty, vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a 
přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 5000 – 6000 m3. Termín zahájení plnění záměru 
bude stanoven dnem podpisu kupní smlouvy a ukončen 31.3.2006. Nabídka bude obsahovat 



kupní cenu za 1 m3, pro jednotlivé dřeviny a jednotlivé sortimenty a způsob úhrady kupní ceny.
Nabídky budou přijímány v zalepené a označené obálce nejpozději do 12. 10. 2005. 

              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení výběrového řízení na zajištění prací v pěstební, těžební a 
ostatní činnosti v lesích Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod předkládá k jednání rady 
návrh na vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, na zajištění prací dodavatelskou firmou v pěstební, těžební a ostatní 
činnosti v lesích Města Český Brod do konce platnosti lesního hospodářského plánu, tj. 
31.12.2010. Za účelem optimálního plnění jednotlivých činností v městských lesích v souladu 
s ukazateli lesního hospodářského plánu, zvýšení efektivity pracovní činnosti a snížení režijních 
nákladů, doporučuje odbor životního prostředí a zemědělství provedení výběru dodavatelské 
firmy na zajištění výše uvedených činností  do konce platnosti LHP (31.12.2010).
Výběrové řízení bude zpracováno a zadáno v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 172/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje
výběrové řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, na zajištění prací dodavatelskou firmou v pěstební, těžební a ostatní činnosti v lesích 
Města Český Brod (840 ha) do konce platnosti lesního hospodářského plánu, tj. 31.12.2010
pověřuje
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Brodě zpracováním 
dokumentace pro zadání výběrového řízení a zajištěním výběrového řízení v souladu se zákonem 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

             s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na uzavření nájemní smlouvy dvou bytů v hájovně čp. 78, Vrátkov -  předkládá Ing. 
Čokrtová
Jedná se o dva byty, které mají společný příjem vody, elektřiny a vytápění.. Vytápění je etážové a 
slouží i k vyhřívání hájovny. Spotřeba se bude rozúčtovávat mezi nájemníky . 
Přihlásilo se 6 zájemců  :
Kolínská společnost , s.r.o.,Labská 14, Kolín V. …………………………………………
Ing.Drobný a Ing.Svobodová, Pod hájem 1007, Český Brod …………………………….
p. Kulhánek Martin, Mukařov  ……………………………………………………………
p. Čihák Radek , Na Skále 201, Kostelec n/Č.Lesy ………………………………………
pí. Mukařovská Kateřina, Kšely 1, Český Brod ………………………………………….
pí. Felixová Hana, Jungmannova 124, Český Brod ………………………………………
JUDr. Marková – měli bychom si uvědomit, zda pronajmout jen byty a nebo pronajmout areál 
hájovny jako celek.
Ing. Vodička – Kolínská lesní společnost s.r.o. v současné době hospodaří v městských lesích. 
Hájovna leží v bezprostřední blízkosti lesů a proto by zde ubytovala hajného, který by se staral o 
lesy. Pokud se byty pronajmou jiné osobě nebo osobám má Kolínská lesní společnost obavy 
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z tohoto společného soužití. Další problémy nastanou s vytápěním, elektřinou a příjmem vody 
(pro obě bytové jednotky společný příjem). V hájovně bude mít Kolínská lesní společnost 
zaparkované stroje v miliónových hodnotách.
Bc. Nekolný – dal protinávrh na vyhlášení záměru  na pronájem areálu hájovny předem 
určenému zájemci na dobu určitou, do té doby než budou známy výsledky výběrového řízení na 
hospodaření v lesích.

USNESENÍ č. 173/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 39) odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem areálu hájovny s příslušenstvím čp. 78 v obci a k.ú. Vrátkov na dobu určitou od 
15.10.2005 do 30.4.2006 předem určenému zájemci Kolínská lesní společnost s.r.o., Labská 14, 
Kolín s povinností údržby a provozu celého areálu na vlastní náklady.

             s ch v á l e n o 5, 0, 0
Informace

Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1240 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z  21.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  26.9.2005  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 171/2005
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 dřevní hmoty, vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a 
přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 5000 – 6000 m3. Termín zahájení plnění záměru 
bude stanoven dnem podpisu kupní smlouvy a ukončen 31.3.2006. Nabídka bude obsahovat 
kupní cenu za 1 m3, pro jednotlivé dřeviny a jednotlivé sortimenty a způsob úhrady kupní ceny.
Nabídky budou přijímány v zalepené a označené obálce nejpozději do 12. 10. 2005.

USNESENÍ č. 172/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje
výběrové řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, na zajištění prací dodavatelskou firmou v pěstební, těžební a ostatní činnosti v lesích 
Města Český Brod (840 ha) do konce platnosti lesního hospodářského plánu, tj. 31.12.2010
pověřuje
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Brodě zpracováním 
dokumentace pro zadání výběrového řízení a zajištěním výběrového řízení v souladu se zákonem 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 173/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 39) odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem areálu hájovny s příslušenstvím čp. 78 v obci a k.ú. Vrátkov na dobu určitou od 
15.10.2005 do 30.4.2006 předem určenému zájemci Kolínská lesní společnost s.r.o., Labská 14,
Kolín s povinností údržby a provozu celého areálu na vlastní náklady.
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Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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