
Zápis 
z 28. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.12. 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: MUDr. Blažek, p. Fořt
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:

1) Návrh  na  schválení  rozpočtového  opatření  č.  4  k rozpočtu  Města  na  rok  2005   – 
předkládá p. Fischer 

2) Návrh na revokaci usnesení č. 73/2005 ze dne 24.4.2005 a č. 118/2005 ze dne 16.6.2005 
– předkládá p. Fischer

3) Návrh  na  doporučení  ZM  schválit  prodej  volného  bytu  č.  1197/4  v Masarykově  ul. 
v Českém Brodě  a  alikvotních  společných  částí  budovy a  pozemků –  předkládá  Ing. 
Čokrtová

4) Návrh na doporučení ZM schválit prodej domu čp. 86 se zastavěnou plochou a nádvořím 
č. 58 v Plaňanech – předkládá Ing. Čokrtová

5) Návrh na uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v čp. 
56, nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová 

6) Návrh na revokaci usnesení č. 211/2005 ze dne 16.11.2005 – předkládá Ing. Čokrtová
7) Návrh na doporučení ZM schválit návrh zadání změny č. 03 územního plánu sídelního 

útvaru města Českého Brodu – předkládá p. Fischer
8) Návrh  na  schválení  revokace  usnesení  a  schválení  dodatku  č.  4  k nájemní  smlouvě 

Suvorovova ulici čp. 59 – předkládá pí. Sahulová
9) Návrh na schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování 

vodovodů a kanalizací  o finanční  podpoře na investiční  akci  Český Brod – Liblice – 
předkládá p. Fischer

10) Návrh na schválení revokace usnesení a vyhlášení záměru na prodej sanitního vozidla 
RLP Citroen Jumper 2,5TD – předkládá Ing. Čokrtová

11) Návrh na schválení jmenování zástupců Města Český Brod do Školské rady ZŠ Tyršova, 
Český Brod – předkládá p. Fischer

12)  Návrh  na  schválení  jmenování  zástupců  Města  Český  Brod  do  Školské  rady  ZŠ 
Žitomířská, Český Brod – předkládá p. Fischer

13) Návrh  na  schválení  organizačního  řádu  Městského  úřadu  s rozšířenou  působností 
v Českém Brodě – předkládá p. Brom

14) Návrh na schválení odvolání člena inventarizační komise – předkládá Bc. Nekolný
      

Informace Zrušení nájemní smlouvy na pozemek č. 164/54 v k.ú. Doubravčice
                   Demolice bývalé hospody čp. 183, Český Brod 
Zahájení
Diskuse



Závěr

Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 28. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová

Schválení celého programu                                                                       s ch v á l e n o  4, 0, 0 

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu Města na rok 2005  – předkládá p. 
Fischer
Přišel Mgr. Janík v 1610 hodin
Rozpočtovým opatřením č. 4 se mění položky příjmů  dle skutečně přijatých daňových příjmů 
- navyšuje se položka daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů o  100 000,-Kč
- navyšuje se položka daně z příjmů právnických osob o 100 000,-Kč 
- rozhodnutím Krajského úřadu byla snížena dotace na DSP o 500 000,-Kč
Rozpočtové opatření č. 4 upravuje rozpočet v položkách provozních výdajů  o položky, které 
byly již projednány a schváleny jednotlivě Zastupitelstvem nebo Radou
- snížení provozních výdajů na položce dávky sociální péče o 500 000,-Kč , v závislosti na výši 
dotace od Krajského úřadu
- navýšení provozního příspěvku MŠ Sokolská o 20 000,-Kč- příspěvek na osobní asistenci –   
schváleno  Radou města dne 19.9.2005 
- zavedení položky – poskytnuté půjčky na přípojky Liblice ve výši 90 000,-Kč, půjčky jsou  
jednotlivě schvalovány Zastupitelstvem na základě došlých žádostí – Rubinová, Horváthová, 
Kempný, Gorbatyj, Bičák
- snižuje se položka  rozpočtová  rezerva o 50 000,-Kč
Rozpočtové opatření č.4 navyšuje rozpočet v položce investičních výdajů o částku 140 000,- Kč 
– navýšení ceny rekonstrukce obřadní síně na hřbitově, schváleno Zastupitelstvem 26.10.2005.  

USNESENÍ č. 238/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. a)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
rozpočtové opatření č.4 k rozpočtu Města na rok 2005 dle přílohy, která je součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se snižují o 300 000,-Kč ze 132 150 000,-Kč na 131 
850 000,-Kč. Provozní výdaje rozpočtu se snižují o 440 000,-Kč z 77 300 000,-Kč na 
76 860 000,-Kč. Investiční výdaje se zvyšují o 140 000,-Kč z  54 965 000,-Kč na 55 105 000,-
Kč. Částka financování zůstává nezměněna.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na revokaci usnesení č. 73/2005 ze dne 24.4.2005 a č. 118/2005 ze dne 16.6.2005 – 
předkládá p. Fischer
Manželé Nankovi požádali Město Český Brod o povolení vyměnit menší byt č. 29, typ 1 + 1 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256, za větší byt č. 2 na adrese Zbuzany, Na Návsi 3, typ 3 + 1/L, 
který obývá paní Michaela Nežádalová. 
Město Český Brod si vyžádalo u OÚ Zbuzany vyjádření k uvažované výměně bytů.
Vyjádření  OÚ Zbuzany je přílohou tohoto návrhu na usnesení.
Pí. Sahulová – nevíme zda pí. Nežádalová má platební kázeň
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JUDr. Marková – pokud manželé Nankovi platí regulovaný nájem, na pí. Nežádalovou budou 
přecházet  stejné podmínky v nájemní smlouvě.
MUDr. Forstová – byty v č. 1256 jsou určeny jako sociální. 
Mgr. Janík – bylo by třeba udělat šetření ve Zbuzanech v jakém stavu je tento dům, pan starosta 
byl informován, že tento dům má být k demolici.
JUDr. Marková – měl by se požádat stavební úřad, který je příslušný k obci Zbuzany, zda byly 
v tomto domě provedeny stavební úpravy v roce 2005.
Bc. Nekolný – z důvodu šetření dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání.     

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

Návrh  na  doporučení  ZM  schválit  prodej  volného  bytu  č.  1197/4  v Masarykově  ul. 
v Českém Brodě a alikvotních společných částí budovy a pozemků – předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo na základě vyhlášeného záměru dvě zalepené označené obálky, které 
jsou  nedílnou  součástí   tohoto  návrhu  usnesení.  Jedná  se  o  jeden  volný  byt.
pí. Kopfhammerová otevřela obálky s nabídkami:

1) č.j.  15 007- Jan Hála,  Štúrova 26/1156 Praha 4,  142 00  nabízí  částku 550.000 Kč – 
splacení kupní ceny neudal.

2) Č.j. 15646 -  Libuše Lipovská, Okružní 410, Kouřim 281 61 nabízí cenu 450.000 Kč – 
splacení kupní smlouvy hypotékou

Rada města  doporučila zastupitelstvu města  schválit  prodej bytu 1+kk v Masarykově ulici 
1197/4 panu Janu Hálovi, který nabídl částku 550 000 Kč  s tím, že způsob zaplacení kupní 
ceny bude s panem Hálou domluven před uzavřením kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 239/2005
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 schválit prodej volného bytu 1+kk číslo 1197/4 v ulici 
Masarykova v Č.Brodě o celkové ploše 22,9m2  a alikvotních částí tj.229/11949-tin společných 
částí budovy a pozemků: stpč.1440 o výměře 196m2, stpč.505 o výměře 35m2  a ostatní plochy 
č.179/3 o výměře 884m2 panu Janu Hálovi, Štúrova 26/1156, Praha 4, 142 00 za celkovou kupní 
cenu  550 000 Kč s tím, že zaplacení kupní ceny bude domluveno před uzavřením kupní 
smlouvy.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na doporučení ZM schválit prodej domu čp. 86 se zastavěnou plochou a nádvořím č. 
58 v Plaňanech – předkládá Ing. Čokrtová
Na 1.záměr zveřejněný od 20.5.2005 do 1.8.2005 se nikdo nepřihlásil. Na 2.záměr zveřejněný od 
12.8.2005 do 3.10.2005 se nikdo nepřihlásil. Na 3.záměr zveřejněný od 31.10.05 do 1.12.05 se 
přihlásili: - první zájemce, jehož nabídku městský úřad obdržel dne 30.11.2005-č.j.15781 a - 
druhý zájemce, jehož nabídka byla městskému úřadu odeslána e-mailem dne 30.11.2005, dne 
5.12.2005 vytisknuta a vložena do obálky.
Pí. Kopfhammerová otevřela obálky s nabídkami:

1) tato nabídka byla poslána mailovou poštou – Pavlína Moravcová, Plaňany 212, 281 04 
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nabízí částku 400 000 Kč, tuto částku by splácela formou nájemného ve výši 4 000 Kč 
měsíčně, další možnost splacení hypotéčním úvěrem. 

2) Č.j. 15781 – Luboš Miřatský, Pražská 346, Plaňany 281 04, nabízí částku 225 000 Kč, 
uvedenou částku zaplatí bezhotovostním převodem na účet.

Rada města po projednání nabídek nedoporučuje schválit nabídky pí. Moravcové a p. Miřatského 
z důvodu nízké nabídkové ceny. 

USNESENÍ č. 240/2005
Rada města Český Brod
 po projednání podle § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu města zamítnout prodej domu čp. 86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a 
nádvořím č. 58 o výměře 456m2 paní Pavlíně Moravcové, bytem Plaňany 212, 281 04  za 
nabízenou  cenu 400 000 Kč a panu Luboši Miřatskému, bytem Pražská 346, Plaňany 281 04  za 
cenu 225 000 Kč z důvodu nízké nabídkové ceny.  

                       s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v čp. 
56, nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová 
Vzhledem k rozšíření agendy veřejné správy byla uvolněna jedna místnost o výměře 26,10 m2 , 
kterou užíval Úřad práce v budově  č.p.56, náměstí  Arnošta z Pardubic. Z tohoto důvodu je nutné 
snížit formou dodatku  celkovou výměru pronajaté plochy a tím také i výši nájemného za dosud 
užívané prostory. Dodatek nájemní smlouvy je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 241/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 1 písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
uzavření dodatku č.7 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v č.p.56 náměstí 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě s Úřadem práce Kolín , ve kterém se mění článek I. předmět 
pronájmu a článek IV. výše nájemného v tomto znění: Dodatek č. 7 je nedílnou součástí   tohoto 
návrhu.   

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na revokaci usnesení č. 211/2005 ze dne 16.11.2005 – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel dopis ze dne 30.11.2005 od pana Jana Krále, 
bytem Břežany II/23, Český Brod, kterým odstupuje od svého záměru pronajmout si pozemek 
parc.č. 486 v k.ú. Štolmíř. Jako důvod uvádí, že teprve nyní zjistil, že se jedná o ostatní plochu, 
která je zarostlá rákosím a mokrá. Na pronájmu zbývajícího pozemku parc.č. 627 pan Král trvá. 
Tento pozemek má BPEJ 23311 a 26300, což jej řadí do III. třídy ochrany zemědělské půdy 
s průměrnou produkční schopností. Žadatel bude jako nájemce rovněž hradit daň z nemovitosti 
(cca 700,- Kč za 1 ha), tato částka bude prostřednictvím Finančního úřadu převedena do rozpočtu 
města.
Bc. Nekolný – v usnesení by mělo být zrušení usnesení, ne revokace. 
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USNESENÍ č. 242/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů  
ruší
svoje usnesení č. 211/2005 ze dne 16.11.2005 a
schvaluje
pronájem pozemku č. 627 – orná půda o výměře 12 459 m2 v kat. území Štolmíř, který je 
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 5, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválit  návrh zadání změny č.  03 územního plánu sídelního 
útvaru města Českého Brodu – předkládá p. Fischer
Návrh na změnu č. 03 územního plánu sídelního útvaru  města Českého Brodu ( dále jen „územní 
plán“) podala dne 29.07.2004 VetPro spol. s.r.o., Spojovací 50, 190 01 Písková Lhota. Jedná se o 
změnu  v kat.  území  Liblice,  pozemek  parc.  č.  463/3,  který  je  v majetku  navrhovatele. 
V podaném návrhu navrhovatel navrhuje změnu využití území  z VD – drobná a řemeslná výroba 
na BI  - bydlení individuální. Navrhovatel má záměr touto změnou schváleného územního plánu 
získat parcely pro rodinné domy zaměstnanců veterinární nemocnice a klíčových zaměstnanců 
firmy Amphenol Tuchel Elektronics, s.r.o.. Zamýšlená výstavba rodinných domů plynule naváže 
na starší  zástavbu na pozemcích  parc.  č.  458, 459, 460, k.ú.  Liblice.  Dne 15.12.2004 na 22. 
zasedání Zastupitelstva města Český Brod, usnesením č. 66/2004, byla schválena žádost o změnu 
č.  03.  územního  plánu.  Dne  23.05  2005  Městský  úřad  Český  Brod,  stavební  odbor,  jako 
pořizovatel  územního plánu obce v souladu s §§ 12 a 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“),  zahájil 
v souladu s §§ 20 a 30 stavebního zákona projednávání návrhu zadání změny č. 03. Návrh zadání 
byl  projednán s veřejností,  s  dotčenými  orgány státní  správy a s orgány územního  plánování 
sousedních územních obvodů. Dne 21.10. 2005  byl  nadřízený orgán územního plánování,  tj. 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, požádán o stanovisko ke 
změně územního plánu  č. 03. Dne 01.12.2005 obdržel pořizovatel  územního plánu   kladné 
stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje.
     
USNESENÍ č. 243/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu  města   Českého  Brodu  schválit  návrh   zadání  změny  č.  03  územního  plánu 
sídelního útvaru města Českého Brodu. 

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh  na  schválení  revokace  usnesení  a  schválení  dodatku  č.  4  k nájemní  smlouvě 
Suvorovova ulici čp. 59 – předkládá pí. Sahulová
Usnesením č. 221/2005 ze dne 16. 11. 2005 rozhodla Rada města Č. Brod o ukončení užívání 
bytu  č.  5  panu  Janičovi  na  adrese  Český  Brod,  Suvorovova  59,  k 31.  12.  2005  z důvodu 
nedoplatku na nájemném za r. 2004 a 2005 v celkové výši 9 487 Kč (k 31. 10. 2005).
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Za celý rok 2005 (k 31. 12. 2005) činí dlužná částka  11 195 Kč. 
Dne 5. 12. 2005 byla do pokladny MěÚ uhrazena částka 10 000 Kč. Kopie pokladního dokladu je 
přílohou tohoto návrhu na usnesení.
Pan Janič přislíbil, že zbývající nedoplatek uhradí do konce prosince 2005.

USNESENÍ č. 244/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje
své usnesení č. 221/2005 ze dne 16. 11. 2005
a schvaluje
dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 140/2001/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 5 
v Českém Brodě, Suvorovova 59, o 1 rok, tj. do 31. 12. 2006

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh  na  schválení  dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  pronájmu a  komplexním  provozování 
vodovodů  a  kanalizací  o  finanční  podpoře  na  investiční  akci  Český  Brod  –  Liblice  – 
předkládá p. Fischer
Na základě smlouvy O pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku 
města Český Brod s 1.SčV. s.r.o. upravuje Dodatek č. 1 čerpání finanční podpory na program 
rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku od provozovatele formou předplaceného 
nájemného za dobu trvání smlouvy předem. S touto finanční podporou bylo počítáno v Rozpočtu 
Města Český Brod  na rok 2005. 
Pí. Sahulová – tento dodatek č. 1 upravuje dofinancování investiční akce v Liblicích ( kanalizace, 
vodovod) tato akce byla vyčíslena na 8 miliónů, z tohoto důvodu se schvaluje tento návrh.   

USNESENÍ č. 245/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
Dodatek č. 1 – Aplikační ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a 
kanalizací v majetku města Český Brod  o finanční podpoře  na investiční akci Český Brod- 
Liblice, tlaková kanalizace, vodovod, dešťová kanalizace. Znění Dodatku č. 1
je nedílnou součástí originálu zápisu z jednání Rady města.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení revokace usnesení a vyhlášení záměru na prodej sanitního vozidla RLP 
Citroen Jumper 2,5TD – předkládá Ing. Čokrtová
Sanitní automobily Ford Tranzit a Citroen Jumper  měla v pronájmu Rzs , smlouva byla 
vypovězena.  Dne 3.11.2005 byla schválena výpůjčka , s ohledem na to , že Penzion ANNA 
nepotřebuje dvě sanitní vozidla je předkládán návrh na prodej jednoho vozidla. Podmínkou 
prodeje je přestavba sanitního vozidla na nákladní automobil, kterou odborně provádí firma 
SICAR s.r.o. Sibřina 163.
Bc. Nekolný – v usnesení vypustit název firmy.
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USNESENÍ č. 246/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
1/  revokuje 
usnesení č. 202/2005 ve vztahu k sanitnímu vozidlu CITROEN Jumper 2,5 TD a
2/  vyhlašuje záměr 
na prodej sanitního vozidla  RLP Citroen Jumper 2,5  TD, rok výroby 1995, obálkovou metodou. 
Podmínkou  prodeje je přestavba sanitního vozidla na nákladní automobil, kterou provede 
odborná firma.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení jmenování zástupců Města Český Brod do Školské rady ZŠ Tyršova, 
Český Brod – předkládá p. Fischer
Rada města vydává v souladu s ustanovením § 167 § a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zřizovací listinu a 
jmenuje tři zástupce Města Český Brod do Školské rady. 
Rada města po projednání jmenovala tyto zástupce Města Český Brod do Školské rady ZŠ 
Tyršova 68, Český Brod :

1. MUDr. Petra Blažka
2. MUDr. Janu Forstovou
3. Miroslavu Kopfhammerovou 

USNESENÍ č. 247/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
jmenuje
zástupce Města Český Brod, MUDr. Petra  Blažka,  MUDr. Janu Forstovou a paní  Miroslavu 
Kopfhammerovou do Školské rady ZŠ Tyršova 68, Český Brod.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení jmenování zástupců Města Český Brod do Školské rady ZŠ Žitomířská, 
Český Brod – předkládá p. Fischer
Rada města vydává v souladu s ustanovením § 167 § a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zřizovací listinu a 
jmenuje tři zástupce Města Český Brod do Školské rady. 
Rada města po projednání jmenovala tyto zástupce Města Český Brod do Školské rady ZŠ 
Žitomířská 885, Český Brod:
1.  pana Jaromíra Fischera
2.  paní Alenu Fousovou
3.  pana Václava Hájka 

USNESENÍ č. 248/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
jmenuje
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zástupce  Města  Český Brod,  pana  Jaromíra  Fischera,  paní  Alenu  Fousovou a  pana  Václava 
Hájka do Školské rady ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

              s c h v á l e n o 4, 0, 1
Návrh  na  schválení  organizačního  řádu  Městského  úřadu  s rozšířenou  působností 
v Českém Brodě – předkládá p. Brom
Změny v organizačním řádu jsou z důvodu: 
1. změny v územním obvodu působností ( Štíhlíce – matrika, Krupá – stavební úřad )
2. určování oprávněných úředních osob vnitřním předpisem ( vyvoláno novým 
Správním řádem)
3. změna názvu Odboru životního prostředí na odbor Životního prostředí a 
zemědělství

   
USNESENÍ č. 249/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje  
organizační řád Městského úřadu s rozšířenou působností v Českém Brodě s účinností od 
1.1.2006  

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení odvolání člena inventarizační komise – předkládá Bc. Nekolný

USNESENÍ č. 250/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
odvolává 
Miloslavu  Fraňkovou  z  Ústřední  inventarizační  komise  a  z  Inventarizační  likvidační 
komise. 

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Informace
Zrušení nájemní smlouvy na pozemek č. 164/54 v k. ú. Doubravčice
OSM obdržel dopis ze dne 25.11.2005 od paní Gabriely Hyrmanové, bytem Brabcova 3, 140 00 
Praha 4, jímž odstupuje od nájemní smlouvy č. 19/2003/OSM ze dne 2.4.2003 k pozemku parc.č. 
164/54 v k.ú. Doubravčice. Nájemce vypovídá tuto smlouvu ke dni 31.12.2005. Žádost o 
odkoupení části tohoto pozemku bude zpracována a předložena Radě Města Český Brod 
k projednání samostatně.

JUDr. Marková – paní Hyrmanová musí dát výpověď z nájmu a potom podat žádost o odkoupení 
pozemku. Ukončení nájemní  smlouvy lze i dohodou. Rada města pro projednání tohoto návrhu 
dospěla k závěru, že s paní Gabrielou Hyrmanovou ukončí nájemní smlouvu dohodou 
k 31.12.2005.

USNESENÍ č. 251/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí 
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s ukončením nájemní  smlouvy  č.  19/2003/OSM  ze  dne  2.4.2003  k pozemku  č.  164/54 
v k.ú. Doubravčice dohodou ke dni 31.12.2005. 

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Demolice bývalé hospody čp. 183, Český Brod 
Bc. Nekolný – informoval RM o finanční nabídce, která se vztahuje k demolici bývalé hospody 
( Disk) v  čp. 183, Český Brod. Finanční nabídka na demolici této budovy je přílohou originálu 
zápisu. 

Pan Jeník – informoval RM o trhovcích, kteří prodávají své zboží před MKIC. Toto místo nebylo 
schváleno radou města jako trží místo. Obrací se na něj obchodníci proč trhovci prodávají své 
zboží na místě, které není vyhláškou města schváleno jako tržní místo.
Bc. Nekolný - Městská policie by měla tento prodej regulovat. Trhovci nesmí prodávat své zboží 
na místech, které nejsou schváleny radou města jako tržní místa.     

Jednání bylo ukončeno v 1715 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 28. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.12. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 238/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. a)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
rozpočtové opatření č.4 k rozpočtu Města na rok 2005 dle přílohy, která je součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se snižují o 300 000 Kč ze 132 150 000 Kč na 
131 850 000 Kč. Provozní výdaje rozpočtu se snižují o 440 000 Kč z 77 300 000 Kč na 
76 860 000 Kč. Investiční výdaje se zvyšují o 140 000 Kč z  54 965 000 Kč na 55 105 000 Kč. 
Částka financování zůstává nezměněna.

USNESENÍ č. 239/2005
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 schválit prodej volného bytu 1+kk číslo 1197/4 v ulici 
Masarykova v Č.Brodě o celkové ploše 22,9m2  a alikvotních částí tj.229/11949-tin společných 
částí budovy a pozemků: stpč.1440 o výměře 196m2, stpč.505 o výměře 35m2  a ostatní plochy 
č.179/3 o výměře 884m2 panu Janu Hálovi, Štúrova 26/1156, Praha 4, 142 00 za celkovou kupní 
cenu  550 000 Kč s tím, že zaplacení kupní ceny bude domluveno před uzavřením kupní 
smlouvy.

USNESENÍ č. 240/2005
Rada města Český Brod
 po projednání podle § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu města zamítnout prodej domu čp. 86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a 
nádvořím č. 58 o výměře 456m2 paní Pavlíně Moravcové, bytem Plaňany 212, 281 04  za 
nabízenou  cenu 400 000 Kč a panu Luboši Miřatskému, bytem Pražská 346, Plaňany 281 04  za 
cenu 225 000 Kč z důvodu nízké nabídkové ceny.  

USNESENÍ č. 241/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 1 písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
uzavření dodatku č.7 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v č.p.56 náměstí 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě s Úřadem práce Kolín , ve kterém se mění článek I. předmět 
pronájmu a článek IV. výše nájemného v tomto znění: Dodatek č. 7 je nedílnou součástí   tohoto 
návrhu.   
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USNESENÍ č. 242/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů  
ruší
svoje usnesení č. 211/2005 ze dne 16.11.2005 a
schvaluje
pronájem pozemku č. 627 – orná půda o výměře 12 459 m2 v kat. území Štolmíř, který je 
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. 243/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu  města   Českého  Brodu  schválit  návrh   zadání  změny  č.  03  územního  plánu 
sídelního útvaru města Českého Brodu. 

USNESENÍ č. 244/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje
své usnesení č. 221/2005 ze dne 16. 11. 2005
a schvaluje
dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 140/2001/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 5
v Českém Brodě, Suvorovova 59, o 1 rok, tj. do 31. 12. 2006.

USNESENÍ č. 245/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
Dodatek č. 1 – Aplikační ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a 
kanalizací v majetku města Český Brod  o finanční podpoře  na investiční akci Český Brod- 
Liblice, tlaková kanalizace, vodovod, dešťová kanalizace. Znění Dodatku č. 1
je nedílnou součástí originálu zápisu z jednání Rady města.

USNESENÍ č. 246/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
1/  revokuje 
usnesení č. 202/2005 ve vztahu k sanitnímu vozidlu CITROEN Jumper 2,5 TD a
2/  vyhlašuje záměr 
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na prodej sanitního vozidla  RLP Citroen Jumper 2,5  TD, rok výroby 1995, obálkovou metodou. 
Podmínkou  prodeje je přestavba sanitního vozidla na nákladní automobil, kterou provede 
odborná firma.

USNESENÍ č. 247/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
jmenuje
zástupce Města Český Brod, MUDr. Petra  Blažka,  MUDr. Janu Forstovou a paní  Miroslavu 
Kopfhammerovou do Školské rady ZŠ Tyršova 68, Český Brod.

USNESENÍ č. 248/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
jmenuje
zástupce  Města  Český Brod,  pana  Jaromíra  Fischera,  paní  Alenu  Fousovou a  pana  Václava 
Hájka do Školské rady ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

USNESENÍ č. 249/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje  
organizační řád Městského úřadu s rozšířenou působností v Českém Brodě s účinností od 
1.1.2006.

USNESENÍ č. 250/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
odvolává 
Miloslavu  Fraňkovou  z  Ústřední  inventarizační  komise  a  z  Inventarizační  likvidační 
komise. 
 
USNESENÍ č. 251/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí 
s ukončením nájemní  smlouvy  č.  19/2003/OSM  ze  dne  2.4.2003  k pozemku  č.  164/54 
v k.ú. Doubravčice dohodou ke dni 31.12.2005. 

Jaromír Fischer
            starosta města
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