
Zápis 
ze 4. schůze Rady města Český Brod konané dne 9.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Brom - tajemník města, JUDr. 
Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt, MUDr. Forstová
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
Na  jednání  rady  města  se  dostavil  pan  Ing.  Beránek  –  ředitel  NsP  Český  Brod,  aby 
informoval o  situaci Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě 
1. Návrh na schválení koupě osobního terénního automobilu pro hospodářské středisko Městské 
lesy Český Brod – předkládá Ing. Vodička 
2. Návrh na schválení jmenování komise pro výběr dodavatelské firmy na zajištění pěstební, 
těžební a ostatní činnosti v lesích města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
3. Návrh  na  schválení   realizace  sanace  svahů v okolí  bytových  domů v ul.  Kounická    – 
předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení revokace usnesení a vyhlášení záměru na prodej sanitního vozidla Ford 
Tranzit – předkládá Ing. Čokrtová 
5. Návrh na zamítnutí prodeje pozemku č. 616/1v k.ú. Český Brod  – předkládá Ing. Čokrtová
6. Návrh na doporučení ZM schválení otevírání došlých nabídek na prodej částí pč. 613 a 608/4 
v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na doporučení ZM schválení projednání způsobu prodeje bytů v čp. 1197, 1198 v ul. 
Masarykova – předkládá Ing. Čokrtová
8. Návrh  na  schválení  vyhlášení  záměru  na  prodej  částí  pč.  1011/43  v k.ú.  Český  Brod  – 
předkládá Ing. Čokrtová
9. Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 164/54 v k.ú. Doubravčice 
– předkládá Ing. Čokrtová
10. Návrh na schválení rozpočtů hospodářských středisek na rok 2006 – předkládá p. Fischer
11. Návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2006 – předkládá p. Fischer
12. Návrh na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Technické služby se sídlem v Českém 
Brodě – předkládá p. Brom
13. Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 86 v k.ú. Plaňany – předkládá Ing. 
Čokrtová
14. Návrh na doporučení ZM schválit zřizovací listinu ZŠ Tyršova 68, Český Brod – předkládá 
Bc. Nekolný 

Informace    Neoprávněně užívané pozemky v areálu Podviničního rybníka
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 4. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je pan Mgr. Janík



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

Ing. Beránek ředitel NsP Český Brod – informoval o situaci v NsP.
Situaci v NsP zostřila úhradová vyhláška na I. pololetí 2006. Ta ustanovením, které současnou 
výši úhrad odvozuje od toho co zdravotní pojišťovny v I. pololetí 2005 zaplatily je stimuluje ke 
zpětným srážkám z již provedených úhrad pod nejrůznějšími právně nepodloženými záminkami. 
Tak VZP místo 10,1 mil Kč za I. pololetí 2005 zaplatila jen 9,4 mil Kč, ale nyní dokonce sdělila, 
že z již zaplacené částky zpětně strhne 6,2 mil. Kč tj. 61% Jelikož podle vyhlášky se úhrada na I. 
pololetí  2006  vypočítává  podle  skutečně  zaplacené  částky,  úhrada  následné  péče  pro  naši 
nemocnici bude dle sdělení VZP činit pouze 31% z úhrady péče náležející nám za I. pololetí 
2005.  Je  třeba  provést  další  kroky a  nenechat  to  takto  být  –   VZP mají  rozhodující  podíl,  
nezbytným důsledkem bude likvidace NsP.  Předložil jsem rozpočet NsP, kde schodek je 8,5 
mil,. Kč, potřebovali bychom dotaci cca 750.000 Kč měsíčně. Zdravotní pojišťovny nepovolují 
nárůst výkonů. Odeslal jsem dopis Ing. Jiřímu Paroubkovi, kde osvětluji tento stav v NsP a dále 
mu posílám v příloze dopisy, které jsme obdrželi od Ing. Miroslava Richtera ředitele ÚP VZP a 
dále od Ing. Petra Slámy náměstka ministryně zdravotnictví. Tyto dopisy jsou přílohou originálu 
zápisu. 
MUDr. Blažek – ze strany VZP je to likvidační záležitost, musíme řešit co bude dál v této situaci 
je NsP neufinancovatelná. Nemocnice nedostane zaplaceno od VZP ani to co by dostat měla.
JUDr. Marková – ještě NsP neobdržela rozhodnutí a proto se nemůžeme odvolat.        
Bc. Nekolný – při jednání, které proběhlo dnešní den s Ing. Richterem nám bylo sděleno, že se 
bude muset zrušit chirurgie a interna z důvodu nepodepsání smluv od VZP od konce prvního 
pololetí 2006. 
Bc. Nekolný – tuto záležitost  musíme projednat  na zastupitelstvu města.  Zastupitelé  se musí 
rozhodnout  zda tuto nemocnici provozovat nebo jaké opatření učinit. 
Pan ředitel Ing. Beránek by měl  připravit varianty jak řešit tuto situaci i s ohledem na potřebné 
finance. I nadále budeme jednat nejen s VZP. 

Návrh  na  schválení  koupě  osobního  terénního  automobilu  pro  hospodářské  středisko 
Městské lesy Český Brod – předkládá Ing. Vodička 
Zastupitelstvo Města Český Brod schválilo na svém jednání dne 25.1.2006 rozpočet Města Český 
Brod, ve kterém je plánována na nákup nového osobního terénního automobilu částka 300.000,- 
Kč.  V současné  době  má  vedoucí  hosp.  střediska  městské  lesy  k dispozici  osobní  automobil 
Škoda Favorit  z roku 1989,  který  je  značně  opotřebovaný  a  poruchový.  Průzkumem na trhu 
s osobními terénními automobily (i ojetými) bylo zjištěno, že v rozmezí daného finančního limitu 
lze z nových automobilů pořídit značku Lada Niva, ostatní vozy jsou nabízeny za vyšší cenu. 
Nákupem nového  vozu   získáme  záruku  na  kvalitu  dodaného  vozu,  záruční  servis  a  jistotu 
proběhu kilometrů. Z výše uvedených důvodů předkládáme radě návrh na vyhlášení záměru na 
nákup nového osobního terénního automobilu.  Záměr bude dle podmínek Směrnice č. 1/2005 
zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města Český Brod  po dobu min. 15 dnů. 
JUDr. Marková – kolik lidí pracuje v hospodářském středisku Městské lesy ?
Ing. Vodička – v ML pracuje  jeden člověk pan Chmelenský, který zadává firmě Kolínská lesní 
těžební  činnost  a  tuto  firmu  i  kontroluje,  vozidlo,  kterým  doposud  jezdí  je  ve  špatném 
technickém stavu.  
Mgr. Janík – toto vozidlo by se mohlo využít i jinde?
Bc.  Nekolný  –  toto  vozidlo  musí  být  přiřazeno  středisku,   která  ho  užívá,  a  potom  hradit 
z příslušné kapitoly.  
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USNESENÍ č. 15/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na nákup nového osobního terénního automobilu pro potřeby hospodářského střediska Městské 
lesy Český Brod v hodnotě 300 000 Kč bez DPH a  zároveň
pověřuje
vedoucího Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod zajištěním 
výběrového řízení na dodávku tohoto automobilu. Nabídky budou přijímány v zalepené a 
označené obálce nejpozději do 1.3.2006.

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

Návrh na schválení jmenování komise pro výběr dodavatelské firmy na zajištění pěstební, 
těžební a ostatní činnosti v lesích města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
Usnesením  Rady  města  Český  Brod  č.  172/2005  byl  pověřen  odbor  životního  prostředí  a 
zemědělství  Městského  úřadu  v Českém  Brodě  zpracováním  dokumentace  pro  zadání 
výběrového  řízení  a  zajištěním  výběrového  řízení  v souladu  se  zákonem  č.  40/2004  Sb.,  o 
veřejných zakázkách, ve znění předpisů  pozdějších.
Město Český Brod, jako zadavatel, oznámilo dne 15.11.2005 v souladu se zákonem č. 40/2004 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů pozdějších, zadávací řízení formou užšího řízení.
Název veřejné zakázky: Těžební, pěstební a ostatní činnost. Lesy Města Český Brod.
Žádost o účast v užším řízení podali  v určené lhůtě pouze dva zájemci.
Předpokladem pro účast dodavatele v užším řízení je mj. splnění kvalifikace. 
Při posuzování žádostí z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů zájemců, dne 23.1.2006, 
bylo zjištěno, že žádosti zájemců nesplňují v tomto bodě kvalifikační kritéria pro účast v užším 
řízení.
Proto  bylo  zadávací  řízení  formou  užšího  řízení  v souladu  s  §  68  zákona č.  40/2004 Sb.,  o 
veřejných zakázkách, ve znění předpisů pozdějších, zrušeno.
Město Český Brod, jako zadavatel, z výše uvedených důvodů oznámilo v souladu s § 25, odst. 2, 
písm. d) a § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů pozdějších, 
zadání veřejné zakázky, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění.
Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel použít, jestliže v předchozím užším řízení nebyly 
podány nabídky splňující zadávací  podmínky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky 
(§ 27,  odst.  1,  písm.  a)  zákona  č.  40/2004 Sb.,  o  veřejných zakázkách,  ve  znění  pozdějších 
předpisů). Jednání v jednacím řízení bez uveřejnění bylo stanoveno na den 23.2.2006. Pozvány 
k jednání jsou obě firmy, které se přihlásily k účasti v užším řízení. 
Bc. Nekolný – je nutné obeslat členy výběrové komise.

USNESENÍ č. 16/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se svým usnesením č. 172/2005                                                      
jmenuje
komisi, termín a místo pro výběr dodavatelské firmy na zajištění pěstební, těžební a ostatní 
činnosti v lesích Města Český Brod do konce platnosti lesního hospodářského plánu, tj. 

3



31.12.2010.
Komise ve složení:
předseda:                Bc. Jakub Nekolný
členové:                  Ing. Jaroslav Kokeš
                                Ing. Rostislav Vodička
                                Josef Novák
                                František Chmelenský
náhradníci:              Jaromír Fischer
                                Mgr. Janík František
                                Kateřina Rozmbachová
                                Jaroslav Brom
                                Jaroslava Sahulová
 zapisovatel:            Jana Svatošová
Termín konání:
23. února 2006 (čtvrtek), 9.00 hodin
Místo konání:
Zasedací místnost města Český Brod

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

Návrh na schválení   realizace  sanace  svahů v okolí  bytových domů v ul. Kounická   – 
předkládá Ing. Čokrtová
Obdrželi jsme žádost od SBD Kounická, která je přílohou návrhu na usnesení. Sanace svahů je 
tomto případě nutností. Cena dle nabídky činí 39 621 Kč, 51% = 20 207 Kč. Úhrada bude 
provedena z účtu bytového hospodářství.

USNESENÍ č. 17/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s realizací sanace svahů v okolí bytových domů v ul. Kounické a s úhradou 51% nákladů dle 
předloženého rozpočtu.

                       s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení revokace usnesení a vyhlášení záměru na prodej sanitního vozidla Ford 
Tranzit – předkládá Ing. Čokrtová 
Sanitní vozidlo bylo  RZS vráceno Městu Český Brod.
Smlouvou o výpůjčce  se vozidlo převedlo na Penzion - Domov důchodců v Českém Brodě.  Po 
přehodnocení potřeb paní ředitelka navrhla  prodej sanitního vozidla.   

USNESENÍ č. 18/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  a § 39 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje 
usnesení č.202/2005 ve vztahu k sanitnímu vozidlu Ford  Transit 100L  a   
vyhlašuje záměr
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na prodej sanitního vozidla  Ford Tranzit 100L, datum výroby 11/93, stav tachometru  190 000 
km, obálkovou metodou. Podmínkou  prodeje je přestavba sanitního vozidla na nákladní 
automobil odbornou firmou.  

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na zamítnutí prodeje pozemku č. 616/1v k.ú. Český Brod  – předkládá Ing. Čokrtová
Záměr na prodej uvedeného pozemku byl  zveřejněn od 31.10.2005 do 16.11.2005 na základě 
původní žádosti fy. NOVETA s.r.o. Tuchorazská 17, Český Brod ze dne 5.9.2005. Dne 16.1.2006 
obdržel  městský  úřad  omluvný  a  doplňující  dopis  od  této  firmy.  I  přes  veškerá  jednání 
v uplynulých  měsících  žadatel  nabízí  cenu  80  Kč/1m2.  Nyní  je  pozemek  v nájmu  „Sady 
Tuchoraz“. Pro informaci:  v r.2004 byl  podobný pozemek v Č.Brodě prodán ing. Janákovi za 
205 Kč /1m2. 

USNESENÍ č. 19/2006
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 pozemku PK č. 616/1 ovocný sad o výměře 10 028 m2 

v k.ú. Český Brod firmě NOVETA s.r.o. za cenu 80 Kč/ 1m2 z důvodu nízké nabídkové ceny.

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

Návrh na doporučení ZM schválení otevírání došlých nabídek na prodej částí pč. 613 a 
608/4 v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
MěÚ obdržel dne 7.12.2005 od pana Rudolfa Bubly bytem Český Brod, Tuchorazská 1336 
žádost o odkoupení uvedených částí pozemků za účelem rozšíření a zarovnání hranice pozemku 
č. 600/1 v k.ú. Český Brod. Záměr byl zveřejněn v době od 13.1.2006 do 31.1.2006. MěÚ 
obdržel dne 31.1.2006 jednu zalepenou a označenou obálku. 
Bc. Nekolný – dal návrh na zamítnutí odkoupení částí pozemků z důvodu malé nabídkové ceny 

USNESENÍ č. 20/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout prodej částí pozemků č. 613 ostatní plocha o výměře cca 35m2 a 
č. 608/4 trvalý travní porost o výměře cca 45m2 v k.ú.Český Brod panu Rudolfu Bublovi  za cenu 
65 Kč za 1m2. 

                                         s c h v á l e n o   4, 0, 0
Návrh na doporučení ZM schválení projednání způsobu prodeje bytů v čp. 1197, 1198 v ul. 
Masarykova – předkládá Ing. Čokrtová
Shora uvedený návrh je předkládán proto, že pravidla privatizace bytového fondu ve své příloze 
tyto domy neobsahují a to z důvodu, že v uvedených domech byly v devadesátých letech 
vybudovány byty – půdní vestavby za použití státní dotace. Tato státní dotace byla u těchto domů 
zajištěna formou zástavní smlouvy, zavkladované v katastru nemovitostí na dobu 20-ti let. Tyto 
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zástavy byly  v r. 2005 převedeny z celých domů pouze na dotované byty.
Bc. Nekolný –  musíme se dohodnout jakým způsobem prodávat obsazené či volné byty nebo 
vypracovat pravidla prodeje těchto bytů v domech, kde byly vybudovány půdní vestavby se státní 
dotací.
JUDr. Markové – tyto půdní vestavby vybudované za použití státní dotace  jsou i na domech 
v Komenského ulici a v ulici K Dolánkám tato dotace byla zajištěna zástavní formou v ulici 
Masarykova byla tato zástava v roce 2005 z celých domů převedena na dotované byty. Takto by 
se mělo postupovat u domů v ulici K Dolánkám a v ulici Komenského. Po převedení zástavy 
z těchto domů na dotované byty by se měly schválit podmínky pro prodej těchto bytů.
Bc. Nekolný –  dal návrh na stažení tohoto návrhu z jednání z důvodu připravení změny 
zástavního práva u domů v ulicích Komenského a K Dolánkám.   

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení  vyhlášení  záměru na prodej  částí  pč.  1011/43 v k.ú.  Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Městský úřad v Českém Brodě obdržel dne 2.11.2005 od pana Vlastimila Dršky, bytem Plaňany, 
Tyršova 264, žádost o odkoupení výše uvedené části pozemku za účelem zarovnání a přístupu na 
pozemek 624/5 jehož je vlastníkem. Část pozemku 1011/43 o výměře cca 135m2 zůstane 
v majetku města pro chodník. Žadatel doloží geometrický plánek. Odbor správy majetku po 
prověření na místě samém navrhuje žádosti vyhovět.
JUDr. Marková – nevíme kdo je majitelem pozemku č. 624/4, pokud rada města vyhlásí záměr na 
prodej uvedené části pozemku mohl by se znemožnit majitelům pozemku č. 624/4 vjezd na tento 
pozemek. 
Bc. Nekolný – dal návrh na stažení tohoto návrhu z jednání z důvodu dořešení majitele 
pozemku č. 624/4.

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 164/54 v k.ú. Doubravčice 
– předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, odbor správy majetku města, obdrželo žádost ze dne 25.11.2005 od paní 
Gabriely Hyrmanové, bytem Praha 4, Brabcova 3, o odkoupení části pozemku parc.č. 164/54 – 
zahrada o výměře cca 160 m2 v kat. území Doubravčice. Tento pozemek v celé výměře 1.876 m2 

měla až dosud žadatelka v pronájmu. Tento pronájem skončil dohodou ke dni 30.12.2005. 
Pozemek není zařazen v územním plánu jako stavební, ale územní plán bude aktualizován k 
31.12.2006 a v budoucnosti by mohl být pro stavební účely využit. Paní Hyrmanová již vlastní 
sousední pozemky parc.č. 164/5 a stpč. 104 s domem čp.62. Touto koupí chce řešit přístup do 
přístavku a k ořešáku, které jsou v jejím vlastnictví. Náklady na vyhotovení geometrického plánu 
pro oddělení části pozemku uhradí kupující.

USNESENÍ č. 21/2006
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  části pozemku č. kat. 164/54 – zahrada o výměře cca 160 m2  dle KN v katastrálním 
území Doubravčice za cenu 100 Kč za 1 m2 předem určenému zájemci. 

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení rozpočtů hospodářských středisek na rok 2006 – předkládá p. Fischer
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Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Český Brod na rok 2006. Rozpočty hospodářských 
středisek navazují na tento rozpočet částkami daně z příjmů a převodem přebytků hospodářských 
středisek. Tyto částky budou upravovány dle skutečného finančního vývoje během roku 
rozpočtovými opatřeními. Závazné ukazatele nákladů a výnosů hospodářských středisek budou 
sledovány čtvrtletně.
Bc. Nekolný – v rozpočtu hospodářského střediska Městské lesy je pronájem honitby jen za 
60 000 Kč. 
Pí. Sahulová -  na pronájem honitby je schválená smlouva dle které se účtuje tato částka. 

USNESENÍ č. 22/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočty hospodářských středisek ve znění příloh, které jsou nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2006 – předkládá p. Fischer
Zastupitelstvo Města schválilo rozpočet města Český Brod na rok 2006, součástí tohoto rozpočtu 
jsou příspěvky příspěvkových organizací města Český Brod. Použití jednotlivých příspěvků 
v členění dle vnitřní směrnice. Dle rozpočtové skladby je navrženo v následujících rozpočtech. 
Dle vnitřní směrnice lze závazné ukazatele přesáhnout do výše deseti procent celkové položky, 
což je v kompetenci ředitelů příspěvkových organizací. Plnění rozpočtů příspěvkových 
organizací bude sledováno čtvrtletně. Příspěvky na provoz budou poukazovány jednotlivým 
organizacím v měsíčních zálohách. Příspěvky na jednorázové akce budou poukazovány po 
dohodě s řediteli PO.  
MUDr. Blažek – investice 600 000 Kč MKIC do fasády v kině se mi nelíbí.
Bc. Nekolný – měli bychom zvážit, zda nebude potřeba pozastavit investice v souvislosti se 
situací v NsP Český Brod. Když chceme uvolnit finanční prostředky do MKIC tak raději do 
výměny sedaček v kině.
Mgr. Janík – slyšel jsem, že je potřeba rekonstrukce střechy v MKIC.
Pí. Sahulová – tyto rozpočty hospodářských středisek nelze pozastavit z důvodů schválení 
rozpočtu města na rok 2006. Lze vyřešit schválením rozpočtového opatření. 
 
USNESENÍ č. 23/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací ve znění příloh, které jsou nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh  na  jmenování  ředitelky  příspěvkové  organizace  Technické  služby  se  sídlem 
v Českém Brodě – předkládá p. Brom
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Na  základě  výběrového  řízení  konaného  dne  26.1.2006  na  obsazení  místa  ředitele(ky)  PO 
Technické služby se sídlem v Českém Brodě bylo výběrovou komisí stanoveno následující pořadí 
uchazečů: 1) paní Ing. Ludmila Plášilová
                 2) pan Ing. Vladislav Beránek
Dle výše uvedeného pořadí výběrová komise doporučuje paní Ing. Ludmilu Prášilovou jmenovat 
do funkce ředitelky PO Technické služby se sídlem v Českém Brodě ke dni 1.5.2006.

USNESENÍ č. 24/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
jmenuje
paní Ing. Ludmilu Plášilovou ředitelkou příspěvkové organizace Technické služby se sídlem 
Palackého ulice čp. 339, Český Brod ke dni 1.5.2006.

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 86 v k.ú. Plaňany – předkládá Ing. 
Čokrtová
Odbor správy majetku města Český Brod obdržel dvě nabídky na odkoupení předmětné 
nemovitosti, které Rada města dne 15.12.2005 doporučila k zamítnutí pro nízkou nabídkovou 
cenu, a dále jedna nabídka pronájmu. Domníváme se, že o možnosti pronájmu lze uvažovat 
teprve nepodaří-li se nemovitost prodat. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu.
JUDr. Marková – cena v rozmezí 750 000 – 500 000 Kč je nízká. Navrhovala bych nabídnout 
prodej tohoto domu realitním kancelářím bez podepsání exkluzivity za minimální  cenu 700 000 
Kč, abychom mohli tento dům nabídnout více realitním kancelářím.  
Bc. Nekolný – měli bychom vyhlášení záměru na prodej tohoto domu v Plaňanech doporučit ke 
schválení ZM s tím, že ZM pověřuje starostu města podepsáním smluv o zprostředkování 
prodeje.

USNESENÍ č. 25/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej domu čp. 86 s pozemkem parc. č. 58 dle KN o 
výměře 456 m2 v k.ú. Plaňany za minimální cenu 700 000 Kč prostřednictvím realitních kanceláří 
a 
pověřuje
starostu města podpisem smluv o zprostředkování prodeje.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na doporučení ZM schválit zřizovací listinu ZŠ Tyršova 68, Český Brod – předkládá 
Bc. Nekolný 
Bc.  Nekolný  –  tato  nová  zřizovací  listina  se  schvaluje  z  důvodu formálních  záležitostí  a  je 
v souladu s nově platným školským zákonem. 

USNESENÍ č. 26/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst.1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města schválit novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní školy 
Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín.

              s c h v á l e n o 4, 0, 0
Informace  
Neoprávněně užívané pozemky v areálu Podviničního rybníka.
Dosud se nepodařilo vyřešit vlastnický spor ohledně pozemků v areálu kempu u Podviničního 
rybníka, které jsou v majetku Města Český Brod, ale užívá je – podle našeho názoru neoprávněně 
- TJ Slavoj Český Brod. Jedná se o stavební pozemky parc.č. 1347, 1348, 1349, 1350, 1683 a 
části stavebních pozemků parc.č. 1351, 1352, 1353, 1354, na něž bude muset být vyhotoven 
geometrický plán. Všechny tyto pozemky jsou součástí původního pozemku parc.č. 474 dle PK, 
který je historickým majetkem Města Český Brod (knihovní vložka č. 307 Pozemkové knihy). 
Všechny tyto pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001, vlastník 
– Město Český Brod. Dle Hospodářské smlouvy ze dne 31.12.1976 mezi MěNV v Českém Brodě 
a TJ Slavoj v Českém Brodě byly předmětné pozemky předány TJ Slavoj do trvalého užívání, 
s podmínkou, že uživatel na nich vytvoří podmínky pro provozování sportu a tělovýchovy. 
Chaty, postavené na těchto pozemcích, nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Podle § 2 zákona 
č. 172/1991 Sb. majetek, který obce vlastnily k 31.12.1949, přechází do vlastnictví obcí. Podle § 
879c, odst. 4 zákona č. 103/2000 Sb. pokud právnická osoba, v jejíž prospěch bylo zřízeno právo 
trvalého užívání pozemku, nepožádá stát o změnu tohoto práva na vlastnictví ve lhůtě 1 roku ode 
dne účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.7.2001), ke změně práva na vlastnictví nedojde a právo 
trvalého užívání zaniká. Dle seznamu nemovitostí, vyhotoveného TJ Slavoj a nesoucí datum 
24.3.2003, TJ Slavoj přesto o předmětné pozemky požádal. Předmětné pozemky neslouží 
k provozování sportu a tělovýchovy, nýbrž k podnikání. Vyzvali jsme TJ Slavoj písemně dne 
18.3.2003 a 28.7.2003 k narovnání majetkoprávních vztahů pronájmem nebo odprodejem, ale bez 
úspěchu. Proto mu byla na základě konzultace s právníkem města vyměřena k uhrazení částka 
32.112,- Kč jako zpětné nájemné za dva roky, dle Cenového věstníku 18/2001. Tato částka 
nebyla nikdy uhrazena a z důvodu promlčení 13.1.2006 stornována. 
OSMM trvá na požadavku narovnání majetkoprávních vztahů s tím, že vlastnické právo Města 
Český Brod k předmětným pozemkům je nezpochybnitelné a prodlužováním stávající situace 
vzniká městu finanční ztráta.
Bc. Nekolný – měli bychom začít vést jednání s TJ Slavoj o směně pozemků v areálu kempu 
Podviničního rybníka, které jsou v majetku města za pozemek hřiště u I.ZŠ Český Brod, který by 
již v dohledné době měl mít TJ Slavoj zapsaný na listu vlastnictví.  

Jednání bylo ukončeno v 1835 hodin 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
ze 4. schůze Rady města Český Brod konané dne 9.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 15/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na nákup nového osobního terénního automobilu pro potřeby hospodářského střediska Městské 
lesy Český Brod v hodnotě 300 000 Kč bez DPH a  zároveň
pověřuje
vedoucího Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod zajištěním 
výběrového řízení na dodávku tohoto automobilu. Nabídky budou přijímány v zalepené a 
označené obálce nejpozději do 1.3.2006.

USNESENÍ č. 16/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se svým usnesením č. 172/2005                                                      
jmenuje
komisi, termín a místo pro výběr dodavatelské firmy na zajištění pěstební, těžební a ostatní 
činnosti v lesích Města Český Brod do konce platnosti lesního hospodářského plánu, tj. 
31.12.2010.
Komise ve složení:
předseda:                Bc. Jakub Nekolný
členové:                  Ing. Jaroslav Kokeš
                                Ing. Rostislav Vodička
                                Josef Novák
                                František Chmelenský 
náhradníci:              Jaromír Fischer
                                Mgr. Janík František
                                Kateřina Rozmbachová
                                Jaroslav Brom
                                Jaroslava Sahulová
 zapisovatel:            Jana Svatošová
Termín konání:
23. února 2006 (čtvrtek), 9.00 hodin
Místo konání:
Zasedací místnost města Český Brod

USNESENÍ č. 17/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s realizací sanace svahů v okolí bytových domů v ul. Kounické a s úhradou 51% nákladů dle 
předloženého rozpočtu.
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USNESENÍ č. 18/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  a § 39 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje 
usnesení č.202/2005 ve vztahu k sanitnímu vozidlu Ford  Transit 100L  a   
vyhlašuje záměr
na prodej sanitního vozidla  Ford Tranzit 100L, datum výroby 11/93, stav tachometru  190 000 
km, obálkovou metodou. Podmínkou  prodeje je přestavba sanitního vozidla na nákladní 
automobil odbornou firmou. 

USNESENÍ č. 19/2006
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 pozemku PK č. 616/1 ovocný sad o výměře 10 028 m2 

v k.ú. Český Brod firmě NOVETA s.r.o. za cenu 80 Kč/ 1m2 z důvodu nízké nabídkové ceny.

USNESENÍ č. 20/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout prodej částí pozemků č. 613 ostatní plocha o výměře cca 35m2 a 
č. 608/4 trvalý travní porost o výměře cca 45m2 v k.ú.Český Brod panu Rudolfu Bublovi  za cenu 
65 Kč za 1m2. 

USNESENÍ č. 21/2006
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  části pozemku č. kat. 164/54 – zahrada o výměře cca 160 m2  dle KN v katastrálním 
území Doubravčice za cenu 100 Kč za 1 m2 předem určenému zájemci. 

USNESENÍ č. 22/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočty hospodářských středisek ve znění příloh, které jsou nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 23/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst.2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací ve znění příloh, které jsou nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 24/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
jmenuje
paní Ing. Ludmilu Plášilovou ředitelkou příspěvkové organizace Technické služby se sídlem 
Palackého ulice čp. 339, Český Brod ke dni 1.5.2006.

USNESENÍ č. 25/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej domu čp. 86 s pozemkem parc. č. 58 dle KN o 
výměře 456 m2 v k.ú. Plaňany za minimální cenu 700 000 Kč prostřednictvím realitních kanceláří 
a 
pověřuje
starostu města podpisem smluv o zprostředkování prodeje.

USNESENÍ č. 26/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města schválit novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní školy 
Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín.

Jaromír Fischer
            starosta města
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