
Zápis 
z 25. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.11. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

1) Návrh na schválení doporučení ZM zamítnutí vyhlášení záměru na prodej části pozemku 
č. 999/1 v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová

2) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 567 v k.ú. Štolmíř – 
předkládá Ing. Čokrtová 

3) Návrh na schválení užívání veřejného prostranství pro poskytování prodeje a služeb na 
Husově náměstí pro pořádání vánočních trhů – předkládá p. Sahulová

4) Návrh na schválení uzavření smlouvy o výpůjčce dvou sanitních vozidel Penzionu 
ANNA, Žitomířská 323, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová

5) Návrh na schválení jmenování pracovní skupiny prevence bezpečnosti na místní úrovni – 
předkládá Bc. Nekolný 

6) Návrh na schválení provedení inventarizace všech reklamních poutačů umístěných na 
veřejných prostranstvích a majetku města – předkládá p. Jeník 

Informace Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štolmíř 
                   Vnitřní vybavení sanitního vozidla JUMPER 2,5 TD  

       Územní řízení, stavba rodinného domu na pozemku č. 243/24 v k.ú. Český Brod
       Odměny ředitelům příspěvkových organizací a právničce města

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1610 hod.) –  p. Fischer zahájil 25. 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  4, 0, 1 
Přišel Mgr. Janík v 1615 hodin

Návrh na schválení doporučení ZM zamítnutí vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 
999/1 v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Dne 9.1.2005 obdržel Městský úřad Č. Brod první žádost od pana Ing. Josefa Teleckého, bytem 
Purkyňova 202, Kutná Hora o možnost odkoupení části pozemku PK č. 997/1 v Českém Brodě.
3.2.2005 se uskutečnilo jednání jehož předmětem byla schůzka dotčených vlastníků ve věci 



zastavování lokality „Žitomířská“. Zúčastnění vlastníci souhlasili s vypracováním urbanistické 
studie, ale žádali předložení variantních řešení ke konzultaci. 25.7.2005 se dostavil pan 
Ing.Telecký osobně a sdělil, že byl informován na stavebním odboru městského úřadu, že 
urbanistická studie objednána nebude. Dotazoval se na p.č. 999/1. Dne 1.8.2005 obdržel Městský 
úřad Č.Brod druhou žádost od p.Ing.Teleckého o odkoupení části pozemku PK č. 999/1 s tím, že 
původní žádost ruší. Odbor správy majetku navrhuje, vzhledem k tomu, že zpracování 
urbanistické studie v současné době není schůdným řešením, zamítnout žádost p.Ing.Teleckého. 
Uvedený pozemek by mohl do budoucna být zastavěn dalšími stavbami pro bydlení a stavbami 
veřejně prospěšnými, ale je nutno tuto záležitost řešit komplexně a v souladu s územním plánem. 
Domníváme se, že dělení pozemků dle jednotlivých žádostí způsobuje situaci, že vzniknou 
parcely bez trvalého přístupu.  Schůdnější cesta se jeví dle stavebního úřadu, požádat o vydání 
územního rozhodnutí společně všemi vlastníky dotčených pozemků.
Bc. Nekolný –  usnesení by mělo znít „ doporučuje ZM zamítnout prodej části pozemku“  

USNESENÍ č. 199/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39) odst. 1) a § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod zamítnout  prodej části pozemku PK č. 999/1 v k.ú. Český 
Brod.

              s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 567 v k.ú. Štolmíř – 
předkládá Ing. Čokrtová 
Odbor správy majetku města obdržel žádost ze dne 24.10.2005 od pana Ing. Marka Strnada, 
bytem Štolmíř 118, Český Brod, o pronájem uvedeného pozemku za účelem zemědělského 
užívání. Žadatel navrhuje nájemné ve výši 1.300,- Kč /1 ha/rok a zároveň se zavazuje hradit daň 
z uvedených pozemků, která činí cca 700,- Kč /1 ha/rok. Tato částka bude prostřednictvím 
Finančního úřadu převedena do rozpočtu Města Český Brod. Jedná se o pozemek západně od 
štolmířského prameniště a přístup k němu je pouze přes pozemky, které má p. Marek rovněž 
v nájmu (od jiných vlastníků). Z pozemku má být v budoucnosti vytvořeno biocentrum, ale než 
se tak stane, Pozemkový úřad souhlasí s pronájmem za účelem zemědělské činnosti. 
K nájemnému bude každoročně připočtena míra inflace, poprvé v roce 2006 za rok 2005. 
Bc. Nekolný - na podnět vzešlý z jednání Rady města dne 13.10. 2005 by  v textu smlouvy měl 
být uveden odstavec: „ Pronajímatel si vyhrazuje právo měnit výši nájemného v návaznosti na 
novou právní úpravu včetně úhrady daně z nemovitostí“.
JUDr. Marková – do usnesení vložit „ předem určenému zájemci“.

USNESENÍ č. 200/2005
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 pozemku parc. č. 567 – ostatní plocha – o výměře 22 506 m2 , dle KN, v kat. území 
Štolmíř, která je v majetku Města Český Brod předem určenému zájemci.

             s c h v á l e n o 6, 0, 0
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Návrh na schválení užívání veřejného prostranství pro poskytování prodeje a služeb na 
Husově náměstí pro pořádání vánočních trhů – předkládá p. Sahulová
Dne  21.10.2005  obdrželo  město  žádost  od  pana  Berouska  Čeňka  o  provozování  prodejních 
tradičních trhů na náměstí. Výše poplatku bude stanovena dle platné OZV. Výše poplatku za 1 m2 

a den je stanovena na 2,50 Kč. Předpokládaný rozsah užívání je plocha Husova náměstí 7 600 m2. 
Poplatek bude činit  19 000 Kč. Úklid  Husova náměstí   provedený TS za den je vyčíslen  na 
2 000Kč. Doporučujeme vyžadovat složení vratné kauce ve výši 2000 Kč pro případ nesplnění 
povinnosti: užívané veřejné prostranství po skončení akce uklidit.
Rada  města  ustanovila  termíny  pro  pořádání  vánočního  trhu  na  11.12.  nebo  18.12.2005  dle 
uvážení pana Čeňka Berouska.

USNESENÍ č. 201/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb na Husově 
náměstí pro pořádání vánočních trhů v termínu dle dohody.

  s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení uzavření smlouvy o výpůjčce dvou sanitních vozidel Penzionu ANNA, 
Žitomířská 323, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Sanitní vozidla  měla v nájmu Rychlá záchranná služba v Českém Brodě. Dne 30.9.2005 smlouva 
o nájmu byla ukončena na žádost Rzs ze dne 24.6.2005. 
O vozidla má  zájem  Penzion ANNA na přepravu pacientů do zdravotnických zařízení a  k 
rozšíření pečovatelské  služby.
Bc. Nekolný – Penzion ANNA je naše příspěvková organizace, aby nedošlo touto výpůjčkou ke 
zvýšení provozních nákladů.
p. Brom – sanitní vozidla prohlídl technik p. Paďouk, sanitky nejsou ve špatném technickém 
stavu.   
p. Jeník - DD by stačila snad jen jedna sanitka
MUDr. Blažek – sanitky musí být registrovány jinak budou používány jako služební auta, ale 
myslím, že by alespoň jedna sanitka byla v této organizaci využita. 
p. Brom – sanitní vozidla budou garážovaná v objektu Penzionu ANNA, Žitomířská 323 a touto 
organizací využívány na přepravu pacientů do zdravotních zařízení a k rozšíření pečovatelské 
služby.  

USNESENÍ č. 202/2005
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 výpůjčce na sanitní vozidlo CITROEN Jumper 2.5 TD, SPZ KOA 09 – 22, 
rok výroby 1995 se základním vybavením a sanitní vozidlo FORD Tranzit 100L, SPZ AU 97 – 
01, rok výroby 1993 se základním vybavením Penzionu ANNA, Žitomířská 323, Český Brod.

  s c h v á l e n o  6, 0, 0
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Návrh na schválení jmenování pracovní skupiny prevence bezpečnosti na místní úrovni – 
předkládá Bc. Nekolný 
Jmenování  této  pracovní  skupiny je  nutný krok dle  metodiky Programu partnerství  prevence 
kriminality  na  místní  úrovni  a  následné  možnosti  čerpat  státní  dotaci  na  zřízení  městského 
kamerového dohlížecího systému. 

USNESENÍ č. 203/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
jmenuje
pracovní skupinu prevence kriminality na místní úrovni ve složení Václav Hájek – předseda 
komise bezpečnosti a dopravy, Jan Svoboda – velitel Městské policie, Mgr. Klára 
Uldrichová – předsedkyně přestupkové komise, kpt. Jiří Černý – vedoucí OO PČR, Eva 
Dobiašová – komunitní plán, Andrea Košatová – protidrogový koordinátor, Hana 
Hollasová – rómský koordinátor, Bc. Petr Steklý – K- centrum a terénní program, Jana 
Kratochvílová – Leccos o.s., Bc. Jakub Nekolný – manažer prevence kriminality na místní 
úrovni.

  s c h v á l e n o  6, 0, 0
Návrh na schválení provedení inventarizace všech reklamních poutačů umístěných na 
veřejných prostranstvích a majetku města – předkládá p. Jeník 
p. Jeník - většina reklam je umístěna bez souhlasu města a bez řádné smlouvy o pronájmu ploch. 
Po vyhodnocení stávajícího stavu bude nutno posoudit vhodnost umístění reklam a finančního 
přínosu za pronájem ploch. Je třeba udělat inventarizaci, abychom měli přehled kdo pronájem 
ploch má placené.
Bc.  Nekolný –  paní  Marková ředitelka  technických  služeb měla  již  dávno tuto  inventarizaci 
provést a reklamy, které nejsou placeny a schváleny měly být odstraněny.
Ing.  Čokrtová  –  navrhuji,  aby  pan  Dvořák  prošel  ulice  a  sepsal,  kde  a  jaké  reklamy  jsou 
umístěny. Termín provedení této inventarizace , který je dán do 31.11.2005 se nestihne provést a 
proto by měl být posunut do 31.12.2005.  

USNESENÍ č. 204/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
provedení inventarizace všech reklamních poutačů umístěných na veřejných prostranstvích a 
majetku Města Český Brod včetně finanční úhrady za pronájem a to v termínu do 31.12.2005.

  s c h v á l e n o  6, 0, 0
Informace 
Ing. Čokrtová – informovala RM o právě provedených komplexních pozemkových úpravách 
v k.ú. Štolmíř. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu v Kolíně, č. PÚ 
622818/KO1/21/3-JZ 11398/97 ze dne 30.5.2005 zanikly ve svých hranicích, výměrách i číslech 
veškeré pozemky v extravilánu Štolmíře, které byly v majetku Města Český Brod (vyjma 
prameniště, hřbitova, vodojemu a lesa). Zároveň vznikly pozemky nové. Ze zákona (§ 11 odst. 8 
a § 15 odst. 3 Zák. č. 139/02 Sb., se zřetelem na § 19 odst. 2 Zák. č. 229/91 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění Zák. č. 309/02 Sb. a Zák.č. 53/04 Sb.) tím zanikly i dosavadní 
nájemní vztahy k pozemkům, kterých se výše uvedené rozhodnutí týká. Jde o nájemní smlouvy 
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s panem Vláškem a s a.s. Vykáň. S a.s.Vykáň je jednáno, nová nájemní smlouva s p. Vláškem 
byla již podepsána. Některé pozemky v k.ú. Štolmíř byly Pozemkovým úřadem určeny pro 
zřízení biocenter, spojených biokoridory. Tento projekt bude realizován ve výhledu cca deseti let, 
poté vznikne vlastníku pozemků (Město Český Brod) povinnost se o tyto lokality starat a 
udržovat je. Do té doby lze tyto pozemky pronajímat k zemědělské činnosti.

Na žádost Rychlé záchranné služby Kolín  se ukončila dne 30.9.2005 smlouva o nájmu dvou 
sanitních vozidel se základním vybavením. Sanitní vozidlo CITROEN JUMPER 2,5 TD SPZ 
KOA 09-22 navíc obsahuje vnitřní vybavení: AMBU MARK, kardiopumpa, odsávačka Leardal, 
defibrilátor Defigardd, operátor , 2 ks ultrazvukový inhalátor, napájecí kabel 12 V D 2000, EKG 
M 1771A, 2 ks pulsní oxymetr, kardiomonitor, 2 ks glukometr ONE TOUCH, kyslíková láhev 
0,8 kg WM, mobilní telefon Eurotel, ochranné pomůcky (sanitní oblečení řidičů). Obě sanitní 
vozidla včetně základního vybavení budou smlouvou o výpůjčce převedena na Penzion ANNA, o 
příslušenství, které je výše uvedeno, nemají zájem.
Zájem  projevila RZS v Českém Brodě za symbolickou cenu  neziskovou (jednání s ing. 
Benešem -  navrhují 100-200 Kč) pomůcky jsou staré 10 let  a slouží jim jako záloha. 
Nepřistoupí-li  Město Český Brod na tento návrh, RZS pomůcky vrátí. 
OSM  žádá Radu města o zvážení  prodeje zdravotních pomůcek  případně navržení dalšího 
postupu.
MUDr. Blažek – cenu, kterou navrhuje Ing. Beneš je nereálná, měli bychom základní vybavení 
převést na NsP Český Brod.
JUDr. Marková – toto vybavení se převede na NsP smlouvou o výpůjčce.

Ing. Čokrtová – pan Šťastný, který obdržel stavební povolení na stavbu domu,  tato stavba je 
směrována do Sokolské ulice, v té době nebylo známo, že se parcelují vedlejší zahrádky.  Nyní 
probíhá územní  řízení  rodinného domu pro pana Svobodu na parcele  vzniklé  dělením těchto 
zahrádek. Příjezdní komunikace je široká 5,5 m (pro oba směry by měla být 6 m), kanalizace je 
řešena do jímky. Ve vedlejší Sokolské ulici je možnost připojení na kanalizační řad, a proto je 
třeba v případě, že dovolí úřad vybudovat jímku bude to precedentní rozhodnutí. Další stavebníci 
nebudou  mít  povinnost  napojení  na  kanalizační  řad.  Stavebníci,  kteří  stavěli  domy  v ulici 
K Dolánkám měli jako povinnost stavebního povolení odvedení kanalizačních vod na stávající 
kanalizační řad a šíři ulice 8 m. OSM poslal vyjádření o lokalitě, šíři komunikace a potřebnosti 
napojení nemovitosti na kanalizaci a následně na ČOV. (Vyjádření OSM je v přílohou originálu 
zápisu). Město se odvolá proti územnímu řízení – napojení na kanalizaci je nutné. Současně svolá 
jednání  za  účasti  ostatních  vlastníků  přilehlých  nemovitostí,  kde  bude  projednána  výstavba 
kanalizačního řadu  a šíře komunikace.

p. Brom – informoval radní o navržených odměnách ředitelů příspěvkových organizací a 
právničce města, které by měly být vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc listopad a 
schváleny RM na příštím jednání. 
Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1735 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová 

Jaromír Fischer
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                                                                                   starosta města

Usnesení
z 25. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.11.2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 199/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39) odst. 1) a § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod zamítnout  prodej části pozemku PK č. 999/1 v k.ú. Český 
Brod.

USNESENÍ č. 200/2005
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 pozemku parc. č. 567 – ostatní plocha – o výměře 22 506 m2 , dle KN, v kat. území 
Štolmíř, která je v majetku Města Český Brod předem určenému zájemci.

USNESENÍ č. 201/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb na Husově 
náměstí pro pořádání vánočních trhů v termínu dle dohody.

USNESENÍ č. 202/2005
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 výpůjčce na sanitní vozidlo CITROEN Jumper 2.5 TD, SPZ KOA 09 – 22, 
rok výroby 1995 se základním vybavením a sanitní vozidlo FORD Tranzit 100L, SPZ AU 97 – 
01, rok výroby 1993 se základním vybavením Penzionu ANNA, Žitomířská 323, Český Brod.

USNESENÍ č. 203/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
jmenuje
pracovní skupinu prevence kriminality na místní úrovni ve složení Václav Hájek – předseda 
komise bezpečnosti a dopravy, Jan Svoboda – velitel Městské policie, Mgr. Klára 
Uldrichová – předsedkyně přestupkové komise, kpt. Jiří Černý – vedoucí OO PČR, Eva 
Dobiašová – komunitní plán, Andrea Košatová – protidrogový koordinátor, Hana 
Hollasová – rómský koordinátor, Bc. Petr Steklý – K- centrum a terénní program, Jana 
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Kratochvílová – Leccos o.s., Bc. Jakub Nekolný – manažer prevence kriminality na místní 
úrovni.

USNESENÍ č. 204/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
provedení inventarizace všech reklamních poutačů umístěných na veřejných prostranstvích a 
majetku Města Český Brod včetně finanční úhrady za pronájem a to v termínu do 31.12.2005.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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Ing.  Čokrtová  –  pan  Šťastný,  který  dostal  stavební  povolení  na  stavbu  domu,   stavba  je 
směrována do Sokolské ulice, v té době nebylo známo, že se parcelují vedle další zahrádky  
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