
Zápis 
z 26. schůze Rady města Český Brod konané dne 16.11. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, 
p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni p. Fořt, MUDr. Blažek
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1) Návrh na doporučení ZM schválit vydání OZV č. 9/2005 – předkládá Bc. Nekolný 
2) Návrh na doporučení ZM schválit vydání OZV č. 10/2005 – předkládá Bc. Nekolný
3) Návrh na doporučení ZM schválit vydání OZV č.11/2005 -  předkládá Bc. Nekolný 
4) Návrh na doporučení ZM schválit vydání OZV č. 12/2005 – předkládá Bc. Nekolný
5) Návrh na doporučení ZM schválit vydání OZV č. 8/2005 -  předkládá Bc. Nekolný
6) Návrh na schválení pronájmu pozemků č. 413, 422 v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. 
Čokrtová
7) Návrh na schválení pronájmu pozemků č. 627, 486 v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. 
Čokrtová
8) Návrh na schválení pronájmu pozemků č. 997/1, 999/1 v k.ú. Český Brod – předkládá 
Ing. Čokrtová
9) Návrh na schválení vyhlášení záměru na směnu poměrné části pozemku č. 158/2 v k.ú. 
Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
10)  Návrh na doporučení ZM schválit bezúplatný převod nově vybudovaného kanalizačního 
řadu v k.ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
11) Návrh na doporučení ZM schválit ceny vodného a stočného na rok 2006 – předkládá p. 
Fischer 
12) Návrh na schválení uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 6, Štolmířská 1382, Český 
Brod – předkládá pí. Sahulová
13) Návrh na schválení přechodu nájmu bytu na adrese Suvorovova 59, Český Brod – 
předkládá pí. Sahulová
14) Návrh na schválení výpovědi z nájmu bytu č. 4, Palackého 1256, Český Brod – 
předkládá pí. Sahulová
15) Návrh na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě v ulici Suvorovova 59, Český 
Brod – předkládá pí. Sahulová
16) Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací a právničce – předkládá 
p. Brom
17) Návrh na doporučení ZM schválit odkoupení budovy „ Disku “- předkládá Bc. Nekolný
18) Návrh na schválení dohody o postoupení práva a pohledávek a převzetí závazku a 
povinností smlouvy o dílo č. K09/03, ze dne 3. listopadu 2003 – předkládá p. Fischer
19) Návrh na schválení poskytnutí dotace OS LECCOS a OS Magráta  – předkládá p. 
Fischer
20) Návrh na schválení vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové 
organizace Technické služby – předkládá p. Brom



21) Návrh na schválení dodatku nájemní smlouvy v kat. ú. Štolmíř – předkládá Ing. 
Čokrtová
22) Návrh na schválení realizace nádrže a rozvodu síranu železitého a pověření starosty 
podpisem této smlouvy – předkládá p. Fischer 

Informace Situace v NsP Český Brod 
                   Žádost o změnu územního plánu města Český Brod

       Žádost o umístění kamery (Českobratrská církev evangelická)
             Žádost o zvýšení dotace (kanalizační přípojka dům čp. 99, Liblice) 

Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1610 hod.) –  p. Fischer zahájil 26. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Bc. Nekolný 
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat
p. Fischer – dal návrh, aby bod č. 21 a 22 byl projednán na začátku jednání RM 
Schválení celého programu                                                                       s ch v á l e n o   4, 0, 0 

Návrh na schválení doporučení ZM vydání OZV č. 9/2005 – předkládá Bc. Nekolný 
Po  projednání  s  příslušnými  pracovníky  Ministerstva  vnitra  ČR  bylo  znění  obecně  závazné 
vyhlášky č. 1/2002, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na správním území města Českého Brodu včetně nakládání se 
stavebním odpadem, uvedeno do souladu s platnou legislativou a metodikou ústředních orgánů v 
této oblasti. Doporučuji zrušení stávající obecně závazné vyhlášky a vydání nové obecně závazné 
vyhlášky  č. 9/2005, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování  komunálních  odpadů na  správním území  města  Českého Brodu včetně  systému 
nakládání se stavebním odpadem. 

USNESENÍ č. 205/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Český  Brod  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  č.  9/2005,  o  stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na správním území města Českého Brodu včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení doporučení ZM vydání OZV č. 10/2005 – předkládá Bc. Nekolný
Po  projednání  s  příslušnými  pracovníky  Ministerstva  vnitra  ČR  bylo  znění  obecně  závazné 
vyhlášky  č.  3/2004,  o  místních  poplatcích,  uvedeno  do  souladu  s  platnou  legislativou  a 
metodikou  ústředních  orgánů  v  této  oblasti.  Doporučuji  zrušení  stávající  obecně  závazné 
vyhlášky a vydání nové obecně závazné vyhlášky  č. 10/2005, o místních poplatcích. 

USNESENÍ č. 206/2005
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Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Český  Brod  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  č.  10/2005,  o  místních 
poplatcích.

  s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení doporučení ZM vydání OZV č.11/2005 -  předkládá Bc. Nekolný 
Po  projednání  s  příslušnými  pracovníky  Ministerstva  vnitra  ČR  bylo  znění  obecně  závazné 
vyhlášky č. 5/2002, o podmínkách pobytu zvířat na veřejných prostranstvích, uvedeno do souladu 
s platnou legislativou a metodikou ústředních orgánů v této oblasti. Doporučuji zrušení stávající 
obecně závazné vyhlášky a vydání  nové obecně závazné vyhlášky č.  11/2005, o podmínkách 
pohybu zvířat na veřejných prostranstvích. 
 
USNESENÍ č. 207/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města  Český Brod vydání  obecně závazné vyhlášky č. 11/2005, o podmínkách 
pohybu zvířat na veřejných prostranstvích. 

  s c h v á l e n o  4, 0, 0
Návrh na schválení doporučení ZM vydání OZV č. 12/2005 – předkládá Bc. Nekolný
Po  projednání  s  příslušnými  pracovníky  Ministerstva  vnitra  ČR  bylo  znění  obecně  závazné 
vyhlášky  č.  6/2002,  o  o  veřejném  pořádku,  čistotě  města  a  pořádání  veřejných  hudebních 
produkcí, uvedeno do souladu s platnou legislativou a metodikou ústředních orgánů v této oblasti. 
Doporučuji zrušení stávající obecně závazné vyhlášky a vydání nové obecně závazné vyhlášky č. 
12/2005, o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání veřejných hudebních produkcí.

USNESENÍ č. 208/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Český  Brod  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  č.  12/2005,  o  veřejném 
pořádku, čistotě města a pořádání veřejných hudebních produkcí.

                        s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení doporučení ZM vydání OZV č. 8/2005 -  předkládá Bc. Nekolný
Bc. Nekolný - Vyhláška o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti 
místních komunikací a průjezdech úseků v zimním období na území města Český Brod byla 
upravena nařízením obce, a proto byl předložen  tento návrh. 

USNESENÍ č. 209/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005 o zrušení Obecně 
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závazné vyhlášky č. 1/2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti 
místních komunikací a průjezdech úseků v zimním období na území města Český Brod. 

  s c h v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení pronájmu pozemků č. 413, 422 v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. Čokrtová
OSM, obdržel žádost ze dne 11.7.2005, upřesněnou dne 3.10.2005 od pana Ladislava Rezka, 
bytem Štolmíř 13, Český Brod, o pronájem  pozemků dle přiložené situace za účelem zemědělské 
činnosti. Tyto pozemky jsou předmětem právě uskutečněných pozemkových úprav. Záměr na 
tento pronájem byl Radou města vyhlášen dne 13.10.2005 a zveřejněn od 18.10.2005 do 
3.11.2005. Žádný další zájemce se nepřihlásil. Jedná se o pozemky obdělané, přístupné po cestě a 
přes pozemky jiných vlastníků. BPEJ 20210 řadí oba pozemky do II. třídy ochrany zemědělské 
půdy s nadprůměrnou reprodukční schopností. Nájemné bylo navrženo ve výši 1.100,- Kč za 1 ha 
za rok. Žadatel bude jako nájemce rovněž hradit daň z nemovitosti (cca 700,- Kč za 1 ha), tato 
částka bude prostřednictvím Finančního úřadu rovněž převedena do rozpočtu města. Případné 
vyšší nájemné by podle ústního stanoviska žadatele bylo pro něj nepřijatelné. 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.

USNESENÍ č. 210/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů  
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 413 – orná půda o výměře 3 741 m2 a parc.č. 422 – orná půda o 
výměře 2 258 m2 dle KN, v kat. území Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod panu 
Ladislavu Rezkovi za cenu 1 100 Kč za 1 ha za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 
dle platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, 
poprvé v roce 2006 za rok 2005.

                        s c h v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení pronájmu pozemků č. 627, 486 v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. Čokrtová
OSM obdržel žádost ze dne 1.6.2005, později ústně upřesněnou, od pana Jana Krále, bytem 
Břežany II/23, Český Brod,  o pronájem uvedených pozemků dle přiložené situace za účelem 
zemědělské činnosti. Tyto pozemky jsou předmětem právě uskutečněných pozemkových úprav. 
Záměr na tento pronájem byl Radou města vyhlášen dne 13.10.2005 a zveřejněn od 18.10.2005 
do 3.11.2005. Žádný další zájemce se nepřihlásil. Pozemek parc.č. 627 je obdělán, BPEJ 23311 a 
26300 jej řadí do III. třídy ochrany zemědělské půdy s průměrnou produkční schopností. 
Pozemek parc. 486 jako ostatní plocha není bonitován, v budoucnosti má mít využití jako 
biocentrum. Za podmínky, že v nájemní smlouvě bude stanovena výpovědní lhůta 3 měsíce, lze i 
tento pozemek pronajmout. Oba pozemky jsou přístupné ze sousedních polí. Žadatel navrhl 
nájemné ve výši 1.100,- Kč za 1 ha za rok. Žadatel bude jako nájemce rovněž hradit daň 
z nemovitosti (cca 700,- Kč za 1 ha), tato částka bude prostřednictvím Finančního úřadu rovněž 
převedena do rozpočtu města. 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. 
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o rostlinolékařské péči, za neudržování zemědělské půdy.

USNESENÍ č. 211/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 627 – orná půda o výměře 12 459 m2 a parc.č. 486 – ostatní plocha o 
výměře 66 710 m2 dle KN, v kat. území Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod panu 
Janu Královi za cenu 1 100 Kč za 1 ha za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle 
platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé 
v roce 2006 za rok 2005.

                        s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení pronájmu pozemků č. 997/1, 999/1 v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. 
Čokrtová
OSM, obdržel žádost ze dne 3.10.2005 od pana Jana Krále, bytem Břežany II/23, Český Brod, o 
pronájem pozemků dle přiložené situace za účelem zemědělské činnosti. Záměr na tento 
pronájem byl Radou města vyhlášen dne 13.10.2005 a zveřejněn od 18.10.2005 do 3.11.2005. 
Žádný další zájemce se nepřihlásil. Jedná se o lokalitu za novou bytovkou ve Štolmířské ulici 
vlevo ve směru jízdy směrem na Štolmíř. Sousední pole má žadatel pronajatá od soukromého 
vlastníka. Žadatel nabídl nájemné ve výši 1.200,- Kč za 1 ha za rok, stejnou částku platí za 
sousední pole. Žadatel bude jako nájemce rovněž hradit daň z nemovitosti (cca 700,- Kč za 1 ha), 
tato částka bude prostřednictvím Finančního úřadu rovněž převedena do rozpočtu města. BPEJ 
23011 řadí pozemky do IV. třídy ochrany zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností. 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.

USNESENÍ č. 212/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 997/1 – orná půda o výměře 5.823 m2 a parc.č. 999/1 – orná půda o 
výměře 7 777 m2 dle PK, v kat. území Český Brod, které jsou v majetku Města Český Brod, panu 
Janu Královi za cenu 1 200 Kč za 1 ha za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle 
platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé 
v roce 2006 za rok 2005.

                        s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na směnu poměrné části pozemku č. 158/2 v k.ú. 
Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
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Odbor správy majetku města obdržel žádost ze dne 3.11.2005 od pana Lukáše Brožka, bytem 
Český Brod, Šafaříkova 378, o směnu části svého pozemku parc.č. 158/2 za část pozemku 
městského parc.č. 158/4, který měl až dosud v nájmu otec pana Brožka, pan František Brožek, za 
účelem vyřešení přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 158/2 a zlepšení využitelnosti pozemku 
parc.č. 158/4, který je v majetku města a tím i možnosti případně v budoucnosti tento pozemek 
prodat jako pozemek stavební, s přístupem a příjezdem rovněž z ulice Jana Kouly. V případě 
vyhlášení tohoto záměru budou následně vyžádána stanoviska památkové péče, SÚS, odboru ŽP, 
stavebního úřadu, dopravního odboru… Dále bude objednán geometrický plán, znalecký 
posudek, a bude ukončen nájemní vztah k pozemku parc.č. 158/4 s panem Novákem. Nájemní 
vztah s panem Františkem Brožkem zanikl ke dni oznámení jeho úmrtí, tj. k 8.9.2005.
Bc. Nekolný – je nutné zjistit zda bude povolen vjezd na pozemek 158/4 a bude-li tento pozemek 
využit  jako stavební  a z tohoto důvodu dal  protinávrh  na změnu usnesení  „ ukládá prověřit 
možnosti výstavby a povolení vjezdu….“ 

USNESENÍ č. 213/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
ukládá
odboru správy majetku prověřit možnosti výstavby a povolení vjezdu na nově vzniklý pozemek 
z ulice Jana Kouly v případě směny pozemku.    

                                   s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení doporučení ZM bezúplatný převod nově vybudovaného kanalizačního 
řadu v k.ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
Pan MUDr. Chaloupka a paní Chaloupková se na nás obrátili  se žádostí  o převod kanalizace 
z důvodu  možností  jeho  provozování.  Doklady  potřebné  k provozování  budou  předány  po 
kolaudaci.
1. SčV spol. s r.o. provádí  kontrolu při výstavbě z hlediska funkčnosti a kvality. Převzetí 
proběhne po kolaudaci stavby. Pozemek 901/5 byl oddělen pro výstavbu komunikace. Nová 
komunikace bude vybudována postupně, aby nebyla znehodnocena novou výstavbou rodinných 
domů po dohodě s ostatními vlastníky sousedních pozemků. Převod majetku doporučujeme 
vzhledem k realizaci nové výstavby v této lokalitě. Po schválení výše uvedeného usnesení budou 
vypracovány smlouvy o smlouvě budoucí, vlastní darovací smlouvy budou podepsány po splnění 
níže uvedených podmínek.
Podmínky pro převzetí:
      1.  Pozemek bude bez jakýchkoli závad, omezeni či věcných břemen

2.  Kanalizace bude přebírána po dokončení výstavby a kolaudaci. ( kolaudační rozhodnutí 
nabyde právní moci).
4.  Bude předána prováděcí dokumentace stavby včetně dokumentace skutečného provedení
5. Proběhne fyzické převzetí majetku za účasti současných vlastníků, Města a zástupců 

provozovatele. 

USNESENÍ č. 214/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s bezúplatným převodem nově vybudovaného 
kanalizačního řadu a pozemku č. 901/5 o výměře 204 m2 v k.ú. Český Brod z majetku pana 
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MUDr. Miroslava Chaloupky a paní Ivy Chaloupkové do majetku Města Český Brod
za podmínek, které jsou součástí originálu zápisu.

                        s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh  na  schválení  doporučení  ZM  schválit  ceny  vodného  a  stočného  na  rok  2006 – 
předkládá p. Fischer 
Provozovatel předložil návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2006. Tento návrh je 
přílohou originálu zápisu.
p. Fischer – cena se zvedla u vodného a stočného o 1,20 Kč s DPH. K navýšení ceny vodného a 
stočného došlo z důvodu nárůstu cen energií.  

USNESENÍ č. 215/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod schválit výši vodného a stočného pro rok 2006
cena vodného……..   22,29 Kč bez DPH, 23,40 Kč s DPH
cena stočného ……   34,05 Kč bez DPH, 35,80 Kč s DPH.

                        s c h v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 6, Štolmířská 1382, Český Brod – 
předkládá pí. Sahulová
Pan MUDr. Juránek předložil dne 3. 11. 2005 Městu Český Brod jako vlastníkovi domu čp. 1382 
písemnou žádost o povolení podnajmout byt č. 6 manželům Pangelovým a jejich synovi (*2005) 
od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2007. Předchozí podnájem pana Milbacha skončil dne 31. 7. 2005. 
Žádost o povolení podnájmu podal MUDr. Juránek v souladu s odstavcem III., bod 2 nájemní 
smlouvy  č.  118/2002/FO,  kde  je  uveden  požadavek  písemného  souhlasu  majitele  bytu  pro 
případný podnájem bytu.

USNESENÍ č. 216/2005
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 podnájmu bytu č. 6 na adrese Český Brod, Štolmířská 1382, mezi nájemcem 
tohoto bytu panem MUDr. Ivanem Juránkem a podnájemníky – panem Rostislavem Pangelem a 
paní Petrou Pangelovou od 1.12. 2005 do 31. 12. 2007.

                        s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení dodatku nájemní smlouvy v kat. ú. Štolmíř – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod zjistil, že v rámci digitalizace a komplexních 
pozemkových úprav zanikl pozemek parc.č. 699 o výměře 445 m2 dle PK v k.ú. Štolmíř, který 
byl předmětem nájemní smlouvy s A.s. Vykáň. Smlouva se dále týkala pozemku parc.č. 1190 dle 
PK v k.ú. Poříčany. Dodatkem bude z předmětu smlouvy odstraněn pozemek parc.č. 699 v k.ú. 
Štolmíř a dále bude upravena doba nájmu na neurčitou. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze 
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změny.

USNESENÍ č. 217/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30.1.1995 mezi Městem Český Brod a Akciovou společností 
Vykáň, jímž se mění předmět nájmu z důvodu zániku pozemku parc.č. 699 dle PK v kat.území 
Štolmíř.

                       s c h v á l e n o  4, 0, 0 

Návrh na schválení realizace nádrže a rozvodu síranu železitého a pověření starosty 
podpisem této smlouvy – předkládá p. Fischer 
Inspekce životního prostředí provedla kontrolu na ČOV a stanovila termín odstranění závady – 
není záchytná vana pod pronajatými nádržemi na síran železitý – termín pro odstranění 12. 2005. 
Firma navrhla několik řešení a na naši výzvu navrhla i řešení definitivní (nádrž umístěná 
v kolektoru) , toto řešení je cenově přijatelné – 157 590 (bez DPH), 187 532 (s DPH). Toto 
usnesení je předloženo z důvodu časové tísně. Při nesplnění podmínek jsme vystaveni riziku 
vysoké pokuty. Pro informaci Vám předkládáme všechny možné varianty řešení.
V rozpočtu jsou finanční prostředky ve vodohospodářském fondu. Nájemné na nádrže je nyní ve 
výši 2 500 Kč/měsíc.
Ing. Čokrtová – inspekce životního prostředí nám stanovila termín k odstranění závady (záchytná 
vana pod nádržemi na síran železitý). Je nutné tuto závadu odstranit definitivně. 

USNESENÍ č. 218/2005 
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se směrnicí č. 1/2005 
souhlasí 
s realizací nádrže a rozvodem síranu železitého dle předložené nabídky firmy Kemifloc a.s., 
Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 62 Přerov a
pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

                       s c h v á l e n o  4, 0, 0 

Návrh na schválení přechodu nájmu bytu na adrese Suvorovova 59, Český Brod – 
předkládá pí. Sahulová
Po  smrti paní Tučkové (+ 23. 3. 2005) vyzvalo Město Č. Brod pana Borovičku, aby vyklidil její 
byt na adrese Český Brod, Suvorovova 59  a vrátil jej zpět Městu. 
Pan Borovička na dopis reagoval prostřednictvím svého právního zástupce, který Město vyzval 
k předání bytu panu Borovičkovi s odůvodněním, že pan Borovička vedl s paní Tučkovou v době 
její smrti společnou domácnost. Dle našich informací pan Borovička v době smrti paní Tučkové 
v bytě nebydlel, avšak tuto skutečnost nájemníci domu čp. 59 odmítli oficiálně potvrdit. 
Nájemné za užívání bytu paní Tučkové nebylo od její smrti hrazeno. Po dotazu Města Č. Brod, 
zda je byt užíván a po výzvě k úhradě nájemného uhradil pan Borovička nájemné za měsíce 
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duben – říjen 2005 ve výši 3 458 Kč do pokladny MěÚ dne 26. 10. 2005. Pan Borovička 
současně sdělil, že byt užívá se svou partnerkou. 
JUDr. Marková – i když p. Borovička v bytě nebydlel, když pí. Tučková zemřela tak navrhuji 
radě  města  nejít  do  soudního  sporu  z důvodu  špatného  dokazování  (nájemníci  domu  čp.  59 
odmítli oficiálně tuto skutečnost potvrdit).  

USNESENÍ č. 219/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
schvaluje
přechod nájmu bytu  na  adrese  Český Brod,  Suvorovova 59 mezi  zesnulou  paní  Bohuslavou 
Tučkovou a jejím vnukem panem Liborem Borovičkou.

                        s c h v á l e n o  4, 0, 0
Návrh na schválení výpovědi z nájmu bytu č. 4, Palackého 1256, Český Brod – předkládá pí. 
Sahulová
Pan Josef Kocman uzavřel dne 22. 6. 2004 nájemní smlouvu č. 154/2004/FO na užívání bytu č. 4, 
I. kategorie, typ 1 + 1 na adrese Český Brod, Palackého 1256 na dobu určitou od 1. 7. 2004 do 
30. 6. 2006. Vzhledem k nedoplatkům na zálohách nájemného a služeb za r. 2005 ve výši cca 
11 000 Kč (k 31. 10. 2005) navrhujeme přivolení k výpovědi z nájmu bytu ještě před ukončením 
doby určité užívání bytu. 
Přišel Mgr. Janík v 1650 hodin
JUDr.  Marková  –  měla  by  se  podat  žaloba  o  zaplacení  dlužného  nájemného,  ale  vzhledem 
k tomu, že nájemní vztah končí k 30.6.2006 navrhuji ukončení nájemní smlouvy a podání žaloby 
o zaplacení dlužného nájemného.
Bc. Nekolný – dal protinávrh  na ukončení nájemního vztahu k 30.6.2006 a schválení podání 
žaloby o zaplacení dlužného nájemného.

USNESENÍ č. 220/2005
Rada  města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
trvá
na ukončení nájemní smlouvy k 30.6.2006 a
schvaluje
podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného.

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

Návrh na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě v ulici Suvorovova 59, Český 
Brod – předkládá pí. Sahulová
Dne 1. 8. 2001 uzavřelo Město Český Brod s panem Janičem nájemní smlouvu č. 140/2001/FO 
na užívání bytu č. 5 v Suvorovově ul. 59 v Českém Brodě na dobu určitou do 31. 12. 2002 
z důvodu neuhrazeného nájemného na adrese Č. Brod, Jungmannova 440. Dodatky č. 1, 2 a 3 
k výše uvedené nájemní smlouvě byla doba užívání bytu č. 5 prodloužena vždy o jeden rok, 
naposledy do 31. 12. 2005. Dlužné nájemné k 31. 10. 2005 činí: 
- vyúčtování nájemného a služeb za r. 2004                               3 509 Kč 
- zálohy nájemného a služeb za r. 2005 k 31. 10. 2005              5 978 Kč
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Celkem       9 487 Kč
Žádost pana Janiče o prodloužení nájemní smlouvy je přílohou tohoto návrhu na usnesení. Pan 
Janič ve své žádosti uvádí, že celou dlužnou částku uhradí v r. 2006.

UNESENÍ č. 221/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
prodloužení nájemního vztahu a trvá na ukončení nájemní smlouvy č. 140/2001/FO dle dodatku 
č. 3 ke dni 31. 12. 2005. Ke stejnému datu bude byt vyklizen a předán městu Český Brod.

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

Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací a právničce – předkládá p. 
Brom
Vyplacení těchto odměn nemá vliv na další nárok finančních prostředků. Tyto prostředky 
již mají jednotlivé organizace ve svých rozpočtech.
Finanční  prostředky  na  platy  ředitelů  MŠ  a  ZŠ  jsou  po  přerozdělení  a  doúčtování 
k dispozici a byly získány dobrou řídící prací ředitelů.
Obdobná  situace  je  i  u  ostatních  příspěvkových  organizací.  Zdůvodnění  návrhu  bude 
rozšířeno při vlastním projednávání. Odměny mohou být vyplaceny ve výplatním termínu 
za měsíc listopad 2005.
Odměny níže uvedeným pracovníkům jsou navrženy v souladu se zákonem č. 143/1992 
Sb., a nař. vlády ČR č. 253/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Bc. Nekolný – dal návrh na nevyplacení odměn v tomto termínu ředitelce MŠ Mgr. Braunerová 
z důvodu neodstranění závad v hospodaření této MŠ ( pokud budou tyto nedostatky odstraněny 
bude tato odměna vyplacena), dále dal návrh na navýšení odměn ředitelce Technických služeb pí. 
Markové na 20 000 Kč.  

USNESENÍ č. 222/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
finanční  odměny ředitelům příspěvkových organizací  a právničce tak,  jak je uvedeno v 
důvodové zprávě.

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

Návrh na doporučení ZM schválit odkoupení budovy „ Disku “- předkládá Bc. Nekolný
Již  ve  schváleném  územním  plánu  města  Český  Brod  z roku  1997  a  ve  schváleném 
konceptu městské památkové zóny  je počítáno s řešením křižovatky ulic Komenského a 
Žižkovy  odbouráním  části  dotčené  nemovitosti  a  pokračování  v budování  západního 
obchvatu centra města. V současnosti vlastníci “Disku“ nabízejí budovu k odprodeji a tak 
má  město  jedinečnou  šanci  tento  záměr  realizovat.  Ulice  Žižkova  je  ve  vlastnictví 
Středočeského  kraje  a  část  ulice  Komenského  bude  Město  Český  Brod  také  převádět 
Středočeskému  kraji  a  tak  by  bylo  v případě  realizace  odkupu budovy možné  vstoupit 
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v jednání se správcem komunikací SÚS o zařazení investice na vybudování křižovatky do 
plánu investic na rok 2007.
Bc. Nekolný – v úterý 22.11.2006 bude přizvána firma na jednání o finančním odhadu nákladů na 
demolici a dostaví se i odborník na statiku.

USNESENÍ č. 223/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit odkoupení nemovitosti č.p. 150 na  parcele st. 183 
v katastrálním území Český Brod a
pověřuje
Starostu města jednáním o podmínkách kupní smlouvy včetně dojednání kupní ceny.

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

Návrh na schválení dohody o postoupení práva a pohledávek a převzetí závazku a 
povinností smlouvy o dílo č. K09/03, ze dne 3. listopadu 2003 – předkládá p. Fischer  
Smlouva o dílo na vyhotovení změny č. 02 územního plánu sídelního útvaru Český Brod byla  
uzavřena dne 3.11.2003 mezi Městem Český Brod, Husovo nám 70, 282 24 Český Brod jako 
objednatelem a U-24, s.r.o, Perucká  11a, 120 00 Praha 2, která byla zastoupena jednatelem Ing. 
Vladimírem Mackovičem IČ. 43870538, DIČ: CZ43870538, zapsaná v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze, oddíl C vložka č. 5472 jako zhotovitelem. 
Na základě dohody uzavřené mezi  postupitelem a postoupeným, tedy mezi  U-24, s.r.o.  a  Ing. 
arch. Pavlem Koubkem, UK-24, urbanistickým ateliérem, Varšavská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 
15078698, DIČ: CZ 500322254, byly postoupenému postoupeny   povinnosti  a práva vyplývající 
z výše uvedené smlouvy  o dílo č. 226/2003/STAV.

USNESENÍ č. 224/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
dohodu o postoupení práv a pohledávek a převzetí závazků a povinností smlouvy o dílo č. 
K09/03, ze dne 3. listopadu 2003,  zaregistrovanou MěÚ Český Brod pod  číslem 
226/2003/STAV, na vyhotovení  změny č. 02 územního plánu sídelního útvaru  města Českého 
Brodu.

                        s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na schválení poskytnutí dotace OS LECCOS – předkládá p. Fischer  
Příspěvek je určen k financování Adventní výtvarné dílny, kterou pořádá OS LECCOS společně 
s OS Magráta, na které se budou vyrábět mimo jiné i ozdoby na českobrodský vánoční strom. 
Bc. Nekolný – z důvodu žádosti OS LECCOS i OS Magráta navrhuji v usnesení rozdělit tuto 
částku pro obě občanská sdružení po 500 Kč. 

USNESENÍ č. 225/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje

11



poskytnutí dotace OS LECCOS  ve výši  500 Kč a OS Magráta ve výši 500 Kč.
                        s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové 
organizace Technické služby – předkládá p. Brom
Toto výběrové řízení je vyhlášeno z důvodu odchodu pí. Markové do důchodu ke dni 
31.3.2006. Znění výběrového řízení je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 226/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Technické služby města 
Český Brod. Znění výběrového řízení je přílohou originálu zápisu.

                       s c h v á l e n o  5, 0, 0 
Informace:  
Vyúčtování zdravotní péče za každý kalendářní rok probíhá vždy po tzv. referenčních obdobích, 
což  jsou  příslušná  pololetí  v tom  kterém  kalendářním  roce  vztažená  k určenému  období. 
V I.pololetí 2005 bylo nemocnici sraženo za I.pololetí 2004 formou vyúčtování za dne 31.1.2005 
(  mělo  být  do  listopadu  2004)  1.700.987,75  Kč  a  za  preskripce  101.122,39  Kč,  celkem 
1.802.110,1  Kč.  Tyto  naše  pohledávky  byly  direktivně  započteny  VZP  ve  dvou  splátkách 
(29.3.2005).  Ve II.pololetí 2005 došlo vyúčtování za II.pololetí 2004 ke dne 1.8.2005 ( opět se 
značným zpomalením) a to za zdravotní péči ve výši 1.411.817,49 Kč a za preskripce v částce 
576.981,75 Kč,  celkem 1.988.799,24 Kč,  započteno  direktivně  VZP opět  ve  dvou  splátkách 
(14.9.2005). Pro rok 2004 neměla naše NsP Český Brod uzavřen dodatek a tudíž dle právního 
názoru  nebylo  podle  čeho  výše  uvedené  částky  strhávat.  První  pololetí  2004 je  tedy řešeno 
formou žaloby  na VZP a dle úspěšnosti řízení se bude odvíjet i vzájemný zápočet pro II. pololetí  
2004.  (Řeší  advokátní  kancelář  AČMN  JUDr.Popovičová  a  Dr.  Fiala).  Dále  je  pravdou,  že 
částky, které byly za rok 2004 v roce 2005 sraženy direktivně (celkem 3.790.909 Kč) se promítají 
v plné výši i v roce 2005, reálně je zapotřebí tuto částku minimálně zdvojnásobit. Jinými slovy co 
bylo sraženo  v roce 2004  nedostala nemocnice v roce 2005, o to bylo ponížena v roce 2005 
platba. Dále probíhalo smírčí řízení na VZP za I.pololetí 2005, kde bylo jednoznačně prokázáno, 
že ústavní péče v naší NsP Český Brod v tomto období neklesla (na lůžkách). Nastavení ze strany 
VZP j pro platby přes unikátní pojištěnce celkem, tedy i ambulantní. Někteří lékaři provozující 
soukromou praxi v areálu nemocnice nechávali provádět vyšetření OKB prostřednictvím jiných 
laboratoří než nemocniční a tudíž  daleko méně rodných čísel (unikátních pojištěnců) proběhlo 
nemocnicí  za  referenční  období.  Protože  se  sčítají  a  náklady  se  tím  rozmělňují,  nemocnice 
překročila  průměr  na  UP  právě  z tohoto  důvodu.  O  provedených  srážkách  byli  průběžně 
informování zástupci Města Český Brod i Talega s.r.o.. Veškerá fakta mohu na požádání doložit. 
Ještě  jednu  lehce  související  poznámku  ZP  a  ZF  mají  k dobrému  stavu  daleko.

USNESENÍ č. 227/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
bere na vědomí 
zprávu o vyúčtování zdravotní péče za rok 2004 Nemocnici s poliklinikou Český Brod p.o. 
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podanou Ing. Vladislavem Beránkem pověřeným řízením příspěvkové organizace.

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

MěÚ stavební odbor obdržel žádost o změnu územního plánu města Český Brod od pana Tomáše 
Brunera, Palackého 237, Pečky. Jedná se o pozemky: KN 772/1, PK 772/1 v k.ú. Český Brod. 
Schválené funkční území: ZPF, požadované změny jsou bydlení individuelní, bydlení hromadné, 
lesopark, cyklostezka, hřiště, obchodní zóna (malé podnikání a služby) 
Bc. Nekolný – tyto změny územního plánu by měly být řešeny globálně. 

p. Fischer – RM obdržela žádost Českobratrské církve evangelické, Za nemocnicí 1159, Český 
Brod  o zajištění monitorování prostoru kolem kostela Nejsvětější trojice.
p. Fischer – paní farářce Mgr. Magdaléně Štajfové písemně odpovím na její žádost.

Dále jsem obdržel žádost o zvýšení příspěvku na vybudování kanalizační přípojky pro obytný 
dům čp. 99 v Liblicích.  
Bc. Nekolný – dal návrh na zamítnutí žádosti pana Ladislava Velehradského a pana Ludvíka 
Kosiny bytem Liblice čp. 99 o zvýšení příspěvku na vybudování kanalizační přípojky pro dům 
čp. 99 Liblice.

USNESENÍ č. 228/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů
zamítá 
žádost pana Ladislava Velehradského a pana Ludvíka Kosiny bytem Liblice čp. 99 o zvýšení 
příspěvku na vybudování kanalizační přípojky pro dům čp. 99 v Liblicích.    

                        s c h v á l e n o 5, 0, 0
Ing. Čokrtová informovala o jednání, které se konalo 14.11.2005 o výstavbě nových domů na 
nově vzniklých parcelách v ulici Na Bělidle. 
Na tomto jednání byli  všichni  seznámeni  se stanoviskem města,  které nesouhlasí  s výstavbou 
jímek pro odpadní vodu, město má čistírnu a je nutné likvidovat odpadní vody na ČOV, dále 
město  navrhuje  rozšíření  komunikace  o  1  ,  aby  nevznikl  problém  s průjezdností  ulice  při 
parkování  vozidel.  Dále  byla  projednána  možnost  výstavby  plynovodu  v této  ulici.  Všichni 
vlastníce budou vyzváni k vyjádření  výše uvedené věci.
JUDr. Marková – město by se mělo odvolat proti územnímu řízení a potom projednat podmínky 
výstavby kanalizačního řadu a šíře komunikace. 

Jednání bylo ukončeno v 1745 hodin 

Ověřovatel zápisu: Bc. Nekolný

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 26. schůze Rady města Český Brod konané dne 16.11. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 205/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Český  Brod  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  č.  9/2005,  o  stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na správním území města Českého Brodu včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

USNESENÍ č. 206/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Český  Brod  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  č.  10/2005,  o  místních 
poplatcích.

USNESENÍ č. 207/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města  Český Brod vydání  obecně závazné vyhlášky č. 11/2005, o podmínkách 
pohybu zvířat na veřejných prostranstvích. 

USNESENÍ č. 208/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Český  Brod  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  č.  12/2005,  o  veřejném 
pořádku, čistotě města a pořádání veřejných hudebních produkcí.

USNESENÍ č. 209/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005 o zrušení Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti 
místních komunikací a průjezdech úseků v zimním období na území města Český Brod. 

USNESENÍ č. 210/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů  
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schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 413 – orná půda o výměře 3 741 m2 a parc.č. 422 – orná půda o 
výměře 2 258 m2 dle KN, v kat. území Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod panu 
Ladislavu Rezkovi za cenu 1 100 Kč za 1 ha za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 
dle platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, 
poprvé v roce 2006 za rok 2005.

USNESENÍ č. 211/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 627 – orná půda o výměře 12 459 m2 a parc.č. 486 – ostatní plocha o 
výměře 66 710 m2 dle KN, v kat. území Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod panu 
Janu Královi za cenu 1 100 Kč za 1 ha za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle 
platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé 
v roce 2006 za rok 2005.

USNESENÍ č. 212/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 997/1 – orná půda o výměře 5.823 m2 a parc.č. 999/1 – orná půda o 
výměře 7 777 m2 dle PK, v kat. území Český Brod, které jsou v majetku Města Český Brod, panu 
Janu Královi za cenu 1 200 Kč za 1 ha za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle 
platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé 
v roce 2006 za rok 2005.

USNESENÍ č. 213/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
ukládá
odboru správy majetku prověřit možnosti výstavby a povolení vjezdu na nově vzniklý pozemek 
z ulice Jana Kouly v případě směny pozemku.    

USNESENÍ č. 214/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s bezúplatným převodem nově vybudovaného 
kanalizačního řadu a pozemku č. 901/5 o výměře 204 m2 v k.ú. Český Brod z majetku pana 
MUDr. Miroslava Chaloupky a paní Ivy Chaloupkové do majetku Města Český Brod
za podmínek, které jsou součástí originálu zápisu.
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USNESENÍ č. 215/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod schválit výši vodného a stočného pro rok 2006
cena vodného……..   22,29 Kč bez DPH, 23,40 Kč s DPH
cena stočného ……   34,05 Kč bez DPH, 35,80 Kč s DPH.

USNESENÍ č. 216/2005
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 podnájmu bytu č. 6 na adrese Český Brod, Štolmířská 1382, mezi nájemcem 
tohoto bytu panem MUDr. Ivanem Juránkem a podnájemníky – panem Rostislavem Pangelem a 
paní Petrou Pangelovou od 1.12. 2005 do 31. 12. 2007.

USNESENÍ č. 217/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30.1.1995 mezi Městem Český Brod a Akciovou společností 
Vykáň, jímž se mění předmět nájmu z důvodu zániku pozemku parc.č. 699 dle PK v kat.území 
Štolmíř.

USNESENÍ č. 218/2005 
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se směrnicí č. 1/2005 
souhlasí 
s realizací nádrže a rozvodem síranu železitého dle předložené nabídky firmy Kemifloc a.s., 
Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 62 Přerov a
pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

USNESENÍ č. 219/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
schvaluje
přechod nájmu bytu na adrese Český Brod, Suvorovova 59 mezi zesnulou paní Bohuslavou 
Tučkovou a jejím vnukem panem Liborem Borovičkou.

USNESENÍ č. 220/2005
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Rada  města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
trvá
na ukončení nájemní smlouvy k 30.6.2006 a
schvaluje
podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného.

UNESENÍ č. 221/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
prodloužení nájemního vztahu a trvá na ukončení nájemní smlouvy č. 140/2001/FO dle dodatku 
č.  3  ke dni  31.  12.  2005. Ke stejnému datu bude byt  vyklizen  a  předán městu  Český Brod.

USNESENÍ č. 222/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací a právničce tak, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě.

USNESENÍ č. 223/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit odkoupení nemovitosti č.p. 150 na  parcele st. 183 
v katastrálním území Český Brod a
pověřuje
Starostu  města  jednáním  o  podmínkách  kupní  smlouvy  včetně  dojednání  kupní  ceny.

USNESENÍ č. 224/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
dohodu o postoupení práv a pohledávek a převzetí závazků a povinností smlouvy o dílo č. 
K09/03, ze dne 3. listopadu 2003,  zaregistrovanou MěÚ Český Brod pod  číslem 
226/2003/STAV, na vyhotovení  změny č. 02 územního plánu sídelního útvaru  města Českého 
Brodu.

USNESENÍ č. 225/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
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pozdějších předpisů
schvaluje
poskytnutí dotace OS LECCOS  ve výši  500 Kč a OS Magráta ve výši 500 Kč.

USNESENÍ č. 226/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Technické služby města 
Český Brod. Znění výběrového řízení je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 227/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
bere na vědomí 
zprávu o vyúčtování zdravotní péče za rok 2004 Nemocnici s poliklinikou Český Brod p.o. 
podanou Ing. Vladislavem Beránkem pověřeným řízením příspěvkové organizace.

USNESENÍ č. 228/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů
zamítá 
žádost pana Ladislava Velehradského a pana Ludvíka Kosiny bytem Liblice čp. 99 o zvýšení 
příspěvku na vybudování kanalizační přípojky pro dům čp. 99 v Liblicích.    

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města

18


