
Zápis 
z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

1) Návrh  na  schválení  vyhlášení  záměru  na  prodej  pozemku  č.  37/6  v k.ú.  Liblice  - 
předkládá Ing. Čokrtová

2) Návrh na schválení pronájmu pozemků v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. Čokrtová 
3) Návrh na schválení prodloužení nájemní smlouvy – předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh  na  schválení  a  doporučení  ZM  rozhodnout  o  prodeji  dřevní  hmoty  vytěžené 

v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
5) Návrh na schválení uzavření smlouvy o nájmu části hájovny s příslušenstvím v čp. 78, 

Vrátkov – předkládá Ing. Čokrtová
Informace
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1610 hod.) –  p. Fischer zahájil 24. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík
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 pozemku č. 37/6 v k.ú. Liblice - předkládá 
Ing. Čokrtová
Městský úřad v Českém Brodě obdržel dne 20.10.2005 od manželů Cemperových Karla a Jany, 
bytem Liblice 211, žádost o odkoupení výše uvedeného pozemku. Uvedená situace vznikla 
v minulosti. Manželé Cemperovi koupili svůj dům čp. 211 s pozemkem č.719 a zahradou č.37/4 
na základě kupní smlouvy ze dne 30.6.2003 od ZD Tuchoraz, které předcházel geometrický 
plánek č.230-157/2001 na zaměření vlastnické hranice pozemku. Šetřením na místě bylo zjištěno, 
že oplocení není umístěno na vlastnické hranici, ale až na hranici mezi pozemkem č.37/6 a 
č.37/7. Manž. Cemperovi byli několikrát vyzváni k vyjádření v této věci. Bez odezvy. Rada 
města byla dne 19.9.2005 o této záležitosti informována a následně byl výše uvedeným 
manželům zaslán dopis, ve kterém bylo uvedeno, že pokud nesdělí městskému úřadu písemně 
svoje stanovisko, budeme nuceni přistoupit k soudní žalobě o vyklizení pozemku č.37/6. 
Vzhledem k tomu že se jedná o pozemek, který nelze jinak využít, navrhujeme učinit kroky ve 
smyslu kladného vyřízení žádosti manželů Cemperových.
JUDr. Marková – v usnesení by mělo být doplněno předem určenému zájemci    



USNESENÍ č. 194/2005
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 pozemku č.37/6 zahrada o výměře 61m2 v k.ú.Liblice předem určenému zájemci. 

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení pronájmu pozemků v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. Čokrtová 
Město Český Brod obdrželo žádost ze dne 14.9.2005, upřesněnou dne 30.9.2005 od pana Mgr. 
Josefa Vláška, bytem U Sluncové 19, 180 00 Praha 8, o pronájem pozemků parc.č. 645 o výměře 
13.862 m2 ,BPEJ 23311 a 23041, parc.č. 684 o výměře 6.775 m2 , BPEJ 23051, 23311 a 23301 a 
parc.č. 637 o výměře 25.073 m2  , BPEJ 23311 a 23041 dle přiložené situace za účelem 
zemědělské činnosti. Tyto pozemky vznikly na základě právě uskutečněných pozemkových 
úprav. Rozhodnutím Pozemkového úřadu v Kolíně, čj. PÚ 622818/KO1/21/3-JZ 11398/97 ze dne 
27.6.2005 zanikly ve svých výměrách, hranicích i parcelních číslech dle § 11 odst. 8 a §15 odst. 3 
Zák.č. 139/2002 Sb., se zřetelem na § 19 odst.2 Zák.č.229/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění Zák.č. 309/2002 Sb. a Zák.č. 53/2004 Sb. mj. pozemky, které měl až dosud 
pronajaté p. Vlášek smlouvou ze dne 2.9.1994, a také dosavadní nájemní vztahy k pozemkům, 
kterých se výše uvedené rozhodnutí týká. Proto je třeba uzavřít novou nájemní smlouvu. Záměr 
na tento pronájem byl Radou města vyhlášen dne 19.9.2005 a zveřejněn od 20.9.2005 do 
6.10.2005. Jiný zájemce se nepřihlásil. Dne 23.9.2005 bylo místním šetřením zjištěno, že 
předmětné pozemky jsou obdělávané, mírně svažité, s přístupem ze sousedních polí, dále bude 
vybudována již vytyčená cesta. Žadatel nabídl nájemné ve výši 1.300,- Kč za 1 ha za rok, 
přičemž dosud platil 1.000,- Kč za 1 ha jiných pozemků v k.ú. Štolmíř. Pozemkový fond ČR zde 
pronajímá pozemky za 1.005,- Kč. Dotazem na Finančním úřadě bylo zjištěno, že daň 
z nemovitosti (cca 750,- Kč za 1 ha) musí hradit nájemce,  město nemůže samo sobě odvádět daň. 
Tato částka bude prostřednictvím Finančního úřadu rovněž převedena do rozpočtu města. 
K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé v roce 2006 za rok 2005. Na 
podnět vzešlý z jednání Rady města dne 13.10. bude v textu smlouvy uveden odstavec: 
Pronajímatel si vyhrazuje právo měnit výši nájemného v návaznosti na novou právní úpravu 
včetně úhrady daně z nemovitostí. OSMM navrhuje tento pronájem schválit, protože přinese 
městu určitý zisk a abychom se vyvarovali případného postihu dle § 78, odst. 2 Zákona č. 
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, za neudržování zemědělské půdy. 
Pí. Píšová – Město si nemůže platit daň z nemovitosti pokud pozemek pronajímá k zemědělské 
činnosti, zaplatit daň z nemovitosti by měl uživatel zemědělské půdy. 

USNESENÍ č. 195/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 645 – orná půda o výměře 13 862 m2 , parc.č. 684 – orná půda o 
výměře 6 775 m2 a parc.č. 637 – orná půda o výměře 25 073 m2 dle KN, v kat. území Štolmíř, 
které jsou v majetku Města Český Brod panu Mgr. Josefu Vláškovi za cenu 1 300 Kč za 1 ha za 
rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle platných právních předpisů.
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             s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení prodloužení nájemní smlouvy – předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdržel žádost ze dne 10.10.2005 od pana 
Pavla Kosa, bytem Tismice 126, Český Brod, o prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku 
pod svým kioskem – parc.č. 923/8 o výměře cca 4 m2, s tím, že je možno smlouvu prodlužovat do 
té doby, než začne rekonstrukce této části náměstí. Pan Kos platí řádně roční nájemné 20.000,- 
Kč, navýšené každoročně o inflaci. Předmětný kiosek slouží jako trafika ke spokojenosti občanů 
a je nejbližším místem, kde lze zakoupit kolky potřebné k úředním úkonům a také veškerý 
sortiment kupónů PID. OSMM navrhuje prodloužení nájmu, z důvodu, že občané města tento 
kiosek hojně využívají.

USNESENÍ č. 196/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy ev.č. 8/2005/OSM ze dne 27.1.2005, uzavřené mezi 
pronajímatelem – Město Český Brod, a nájemcem – pan Pavel Kos, bytem Tismice 126, Český 
Brod na část pozemku parc.č. 923/8 v kat. území Český Brod o výměře cca 4 m2 o jeden rok, tj. 
od 1.1.2006 do 31.12.2006.

  s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení a doporučení ZM rozhodnout o prodeji dřevní hmoty vytěžené 
v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
Na základě záměru vyhlášeného Radou města Český Brod  k prodeji dřevní hmoty vytěžené 
v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené na odvozní místo v celkovém 
objemu 5000 – 6000 m3, byla předložena v daném termínu jediná nabídka od firmy „Kolínská 
lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“. V souladu usnesením Rady Města Český Brod č. 
193/2005, odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod zhodnotil dne 
18.10.2005 a 21.10.2005 předloženou nabídku a konstatoval, že předložená nabídka je 
z ekonomického hlediska vyhovující. Při zhodnocení průměrné prodejní ceny za dřevní hmotu 
vyrobenou v městských lesích za uplynulé období (rok 2002 – 1285,-Kč/m3, rok 2003 – 1222,-
Kč/m3, rok 2004 – 1201,-Kč/m3 a I. pol. roku 2005 – 1100,-Kč/m3) lze konstatovat, že průměrná
hmoty v dané době. Průměrná cena za uplynulé období byla dosažena těžbou dřeva z lesních 
porostů svojí kvalitou nadprůměrných. Ve zbývajících 5 letech platnosti LHP bude těžba dřeva 
zaměřena a umístěna s ohledem na hospodářský plán a lesní zákon i do porostů méně kvalitních, 
přestárlých s dřevinami na trhu se dřevem neatraktivních, finančně nezajímavých a v minulých 
letech prakticky v městských lesích zpracovávaných  pouze v omezené míře. Prodejem dřevní 
hmoty firmě na odvozním místě budou ušetřeny další podstatné režijní náklady s kterými byl 
prodej dřevní hmoty  v minulých letech při hospodaření městských lesů spojen (zajišťování 
odběratelů, náklady na dopravu, ošetřování dřevní hmoty proti škůdcům).

USNESENÍ č. 197/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
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na základě ekonomického zhodnocení nabídky, předložené na základě vyhlášeného záměru 
k prodeji dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a 
přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 5000 – 6000 m3, firmu „Kolínská lesní 
společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod rozhodnout o prodeji dřevní hmoty vytěžené v lesních
porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 
5000 – 6000 m3, firmě „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, za ceny uvedené 
v nabídce vybrané firmy.      
                                                                                                                       s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření smlouvy o nájmu části hájovny s příslušenstvím v čp. 78, 
Vrátkov – předkládá - Ing. Čokrtová
Kolínská společnost , s.r.o.,Labská 14, Kolín V. v současné době hospodaří v městských lesích . 
Pronajaté prostory  leží v bezprostřední blízkosti lesů a tudíž budou výhodné pro jejich 
podnikatelskou činnost.
p. Fischer – smlouva o pronájmu bude uzavřena s Kolínskou lesní s.r.o., od 1.11.2005 do 
30.4.2006. Pronájmu se netýká kanceláře, stodoly a dvoru, cena pronájmu je stanovena na 10.000 
Kč/měsíc. Vše je upřesněno ve Smlouvě o nájmu nemovitosti, která je nedílnou součástí originálu 
zápisu.   

USNESENÍ č. 198/2005
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 nájemní smlouvy na pronájem části  hájovny s příslušenstvím č.p. 78 v obci 
Vrátkov na dobu určitou od 1.11.2005 do 30.4.2006 předem určenému zájemci Kolínská lesní 
společnost , s.r.o., Labská 14, Kolín , dle návrhu smlouvy o nájmu nemovitosti, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

                        s c h v á l e n o 5, 0, 0
Informace 
Bc.  Nekolný  informoval  radní  města  o  nesrovnalostech  v hospodaření  MŠ Kollárova.  V této 
školce bude proveden audit.
Dále informoval o rekonstrukci ulice Prokopa Velikého, která bude probíhat v polovině příštího 
roku. Tato ulice bude uzavřena, objížďka bude odkloněna přes Liblice. Lípy, které stojí podél 
silnice budou muset být pokáceny protože kořeny zasahují do této silnice.
Pan Fischer  - připravuje se publikace knihy českobrodsko, obce, které patří do našeho správního 
obvodu by na vydání této knihy finančně přispěly.   

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1655 hodin 
Ověřovatel zápisu: 
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Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města

Usnesení
z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10.2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 194/2005
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 pozemku č.37/6 zahrada o výměře 61m2 v k.ú.Liblice předem určenému zájemci. 

USNESENÍ č. 195/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 645 – orná půda o výměře 13 862 m2 , parc.č. 684 – orná půda o 
výměře 6 775 m2 a parc.č. 637 – orná půda o výměře 25 073 m2 dle KN, v kat. území Štolmíř, 
které jsou v majetku Města Český Brod panu Mgr. Josefu Vláškovi za cenu 1 300 Kč za 1 ha za 
rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle platných právních předpisů.

USNESENÍ č. 196/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy ev.č. 8/2005/OSM ze dne 27.1.2005, uzavřené mezi 
pronajímatelem – Město Český Brod, a nájemcem – pan Pavel Kos, bytem Tismice 126, Český 
Brod na část pozemku parc.č. 923/8 v kat. území Český Brod o výměře cca 4 m2 o jeden rok, tj. 
od 1.1.2006 do 31.12.2006.

USNESENÍ č. 197/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
na základě ekonomického zhodnocení nabídky, předložené na základě vyhlášeného záměru 
k prodeji dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a 
přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 5000 – 6000 m3, firmu „Kolínská lesní 
společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod rozhodnout o prodeji dřevní hmoty vytěžené v lesních 
porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 
5000 – 6000 m3, firmě „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, za ceny uvedené 
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v nabídce vybrané firmy.      

USNESENÍ č. 198/2005
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 nájemní smlouvy na pronájem části  hájovny s příslušenstvím č.p. 78 v obci 
Vrátkov na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.4.2006 předem určenému zájemci Kolínská lesní 
společnost , s.r.o., Labská 14, Kolín , dle návrhu smlouvy o nájmu nemovitosti, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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