
Zápis 
z 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 6.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, MUDr. Forstová, p.  Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt, p. Fischer 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 1225 v k.ú. Český Brod -předkládá Ing. 
Čokrtová  
2. Návrh na schválení umístění prodejního automatu na teplé nápoje v č.p. 56, Český Brod  - 
předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 914/11 v k.ú. Český Brod – předkládá 
Ing. Čokrtová
4. Návrh na ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 171 Želivského, Český Brod  – předkládá 
Ing. Čokrtová
5. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytu č.5 v domě čp. 47 nám. Arnošta z Pardubic – 
předkládá Ing. Čokrtová
6. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byty č. 9 a č. 42 v domě 1256, Palackého ulice, 
Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh  na  změnu  pracovního  poměru  vedoucího  odboru  dopravy  MěÚ  Český  Brod  – 
předkládá p. Brom
8. Návrh na doporučení ZM přidělení dotací pro zájmové organizace – předkládá Mgr. Janík
9. Návrh na schválení přidělení dotací pro zájmové organizace – předkládá Mgr. Janík
10. Návrh na schválení  vyhlášení  záměru darování části  ulice Kollárova v k.ú. Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová
11. Návrh na schválení pravidel pro umísťování reklamních poutačů v územním obvodu Města 
Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
12. Návrh na schválení návratného příspěvku pro projekt osvojování  schopností programu    

Leader+ - předkládá Bc. Nekolný
13. Návrh na odstoupení od Smlouvy o nájmu na budovy a pozemky v Nemocnici  s poliklinikou

Žižkova 282, Český Brod a schválení smlouvy o výpůjčce – předkládá Bc. Nekolný 

Informace 
O pozemku č. 6002 v k.ú. Liblice
Žádost o dotaci na vybudování zpevněné přístupové cesty
Zpráva kontrolního výboru

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  Bc. Nekolný  zahájil 8. 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  5, 0, 0 

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 1225 v k.ú. Český Brod - předkládá 
Ing. Čokrtová  
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 28.3.2006 od Radky a Marcela 
Kolářových, bytem Sokolská 1398, Český Brod, o pronájem části pozemku stpč. 1225 v k.ú. 
Český Brod, ve výměře cca 15 m2. Jedná se o dvůr kolem domu čp. 1127 v ulici k Dolánkám, kde 
až dosud měl nájemce pan Krucký umístěn plechový přístřešek pro auto, v místě, které zasahuje 
do pozemku parc. č. 243/20 – zahrada, který je v majetku manželů Kolářových. Nájemní vztah 
s p. Kruckým skončí ke dni 25.4.2006. Pan Krucký platil nájemné ve výši 600,- Kč ročně – dle 
obecně závazné vyhlášky č.1/2003 jako za parkovací místo v zóně C. Nyní by mělo být z důvodu 
změny využití nájemné stanoveno za cenu dle cenového věstníku, tj. 5,- Kč za 1 m2 ročně – 
celkem 75,- Kč ročně. Manželé Kolářovi mají požádáno o odkoupení uvedené části pozemku, 
který však je předmětem jednání o zániku a zřízení zástavního práva tak, aby bylo možno 
s pozemkem a byty v domě na něm stojícím volně nakládat v souladu s pravidly privatizace 
bytového fondu v majetku města. Poté bude možno jednat o odprodeji. 
Ing. Čokrtová – obdrželi jsme žádost od pana Kruckého, který měl v pronájmu tento pozemek a 
žádá nás o nelikvidování garáže. Pan Kolář, který má zájem o pronájem a posléze o odkoupení 
tohoto pozemku požádal pana Kruckého zda by mu tuto garáž nechal na pozemku. Tuto 
plechovou garáž bude využívat na nářadí.

USNESENÍ č. 55/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku stpč. 1225 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN, v k.ú. Český Brod, o 
výměře cca 15 m2, který je v majetku Města Český Brod předem určeným zájemcům na dobu 
určitou od 26.4. do 31.12.2006. 

              s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení umístění prodejního automatu na teplé nápoje v č.p. 56, Český Brod  - 
předkládá Ing. Čokrtová
Obrátila se na nás firma Autic a.s. se žádostí o spolupráci na umístění prodejního automatu na 
teplé nápoje. Bylo předběžně jednáno o místě připojení na média. Jedná se o provozování určité 
služby pro klienty a zaměstnance úřadu v prostorách města. 
Ing. Čokrtová –  smlouva s touto firmou bude podepsána na dobu 3 měsíců. Náklady na přívod 
vody si bude financovat firma. 

USNESENÍ č. 56/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s umístěním prodejního automatu v čp. 56, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod.  Návrh 
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smlouvy je přílohou originálu zápisu.
                           s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh  na  vyhlášení  záměru  na  prodej  části  pozemku  č.  914/11  v k.ú.  Český  Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo dne 27.3.2006  od pana Michala Hollase, bytem Č.Brod, Kounická 
1406 žádost o odkoupení části pozemku č. 914/11 v k. ú. Český Brod. Jedná se o pozemek 
vklíněný podél chodníku komunikace, mezi parkovištěm v majetku města a majetkem pana 
Hollase, který vznikl v minulosti vinou staré zástavby, která již dnes neexistuje, ale pozemkově 
utvořila tento stav. Žadatel nabízí 700 Kč za 1m2. Žádost není v rozporu s územním plánem.
Bc. Nekolný – nabízená cena od p. Hollase 700 Kč je dostačující  na uhrazení ceny za 
geometrický plán, který obvykle hradí prodávající.   

USNESENÍ č. 57/2006
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. 914/11 ost.plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Český Brod dle 
situace, která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.

                           s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh  na  ukončení  nájmu  nebytových  prostor  v čp.  171  Želivského,  Český  Brod  – 
předkládá Ing. Čokrtová
Paní Blanka Nováková, bytem Jiřího Wolkera 1213, Český Brod výše jmenované nebytové 
prostory užívala za účelem masérských a rekondičních služeb. Nyní požádala o ukončení nájmu 
nebytových prostor  dohodou  ke dni 30.4.2006.

USNESENÍ č. 58/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
revokuje 
usnesení Rady Města č. 53/2006 ze dne 29.3.2006  v části, která se týká výpovědi z nájmu 
nebytových prostor paní Novákové Blanky a
souhlasí 
s ukončením smlouvy o nájmu  nebytových prostor dohodou s paní Blankou Novákovou
ke dni 30.4.2006 .Jedná se o nebytové prostory,nacházející se  v přízemí domu č. p. 171, 
Želivského ul., Český Brod, sestávající se ze 2 místností +WC  o celkové výměře 42,30 m2 .

              s ch v á l e n o 5,0, 0
Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 5 v domě čp. 47 nám. Arnošta z Pardubic 
– předkládá Ing. Čokrtová
V současné době probíhají ve výše uvedeném bytě stavební práce, předpokládaný termín jejich 
dokončení je k 15.4.2006.
Bc. Nekolný – proběhlo jednání s vlastníkem cukrovaru z důvodu získání pozemku na rozšíření 
parkoviště před nádražím. Jsou  ochotni tento pozemek prodat za symbolickou částku nebo 
směnou pozemků,  ale potřebují pomoci s vystěhování 3 rodin, kteří bydlí v administrativní 
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budově cukrovaru. Pokud by se uskutečnila směna pozemků těmto rodinám by postavili na tomto 
pozemku nový dům
JUDr. Marková – v tomto bytě byly provedeny úpravy, v jaké výši?
Ing. Čokrtová – tyto úpravy byly provedeny v hodnotě cca 150 000 Kč.
Bc. Nekolný – rodiny, které bydlí v cukrovaru budou potřebovat více metrové byty, které město 
nevlastní.   
JUDr. Marková – v usnesení by měla být určena minimální cena za nájem a určeno zda nájem 
bude na dobu určitou nebo neurčitou. 
Mgr. Janík – dal návrh na schválení nájmu na dobu určitou 5 let za minimální nájemné ve výši 
4 000 Kč/měsíc/byt 

USNESENÍ č. 59/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na pronájem bytu č. 5 v  domě  čp. 47, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, 3 podlaží, 
kategorie 1, typ 2+1 o celkové výměře 58,30 m2, formou obálkové metody na dobu určitou 5 let 
za minimální cenu nájemného 4 000 Kč/měsíčně/byt. Nabídky se přijímají do 28.4.2006 na 
Městském úřadě v Českém Brodě.

              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byty č. 9 a č. 42 v domě 1256, Palackého ulice, 
Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
V současné době  se eviduje na odboru správy  51 žádostí o přidělení městského bytu. Seznam 
s krátkým zdůvodněním je přiložen k posouzení RM. Žádosti budou při projednávání 
k nahlédnutí u Ing.Čokrtové. 
MUDr. Blažek – dal návrh na vyhlášení záměru na pronájem těchto bytů nejvyšší nabídce
Bc. Nekolný – tento dům nebyl privatizován a byl určen pro sociálně slabé občany
JUDr. Marková – nebylo schváleno usnesení, ve kterém  byl určen tento dům pro sociálně slabé 
občany
MUDr. Blažek – dal návrh na schválení nájmu na  dobu určitou 2 let za minimální nájemné 2 500 
Kč/měsíc/byt. 

USNESENÍ č. 60/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
1) na pronájem bytu č. 9, podlaží 3, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého ulice, v Českém 
Brodě, celková plocha činí 27,83 m2 za minimální  nájemné ve výši 2 500 Kč/měsíčně/byt  na 
dobu určitou 2 let. Nabídky se přijímají do 28.4.2006 na Městském úřadě v Českém Brodě. 
2) na pronájem bytu č. 42, podlaží 8, kategorie 1, typ 1+kk v čp. 1256, Palackého ulice, 
V Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2  za minimální  nájemné ve výši 
2 500 Kč/měsíčně/byt  na dobu určitou 2 let. Nabídky se přijímají do 28.4.2006 na Městském 
úřadě v Českém Brodě. 
                s ch v á l e n o 5, 0, 0
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Návrh  na  změnu  pracovního  poměru  vedoucího  odboru  dopravy  MěÚ  Český  Brod  – 
předkládá p. Brom
Toto usnesení je navrhováno z důvodu odchodu pana Rudolfa Koudelky do důchodu. 

USNESENÍ č. 61/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  2) písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
mění
pracovní poměr vedoucího odboru dopravy Rudolfa Koudelky vzniklý jmenováním, a to na 
základě usnesení rady města č. 349/1991 ze dne 20.11.1991.

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

Návrh na doporučení ZM přidělení dotací pro zájmové organizace – předkládá Mgr. Janík
Mgr. Janík - finanční  výbor  projednal   žádost   o   poskytnutí  dotace  na  svém jednání dne 4. 4. 
2006 a doporučuje poskytnutí dotace ke schválení, pro TJ Sokol vzhledem ke zvýšeným 
nákladům souvisejících s  konáním XIV. Všesokolského sletu, pro TJ Slavoj – oddíl basketbalu 
na zajištění chodu družstva mužů a mládeže a pro SK Český Brod – fotbalový klub jako účelově 
vázanou dotaci, k využití na úhradu nákladů spojených s dopravou žákovských družstev.

USNESENÍ č. 62/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu  ke schválení poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč pro TJ Sokol Český Brod, 
55 000 Kč pro TJ Slavoj – oddíl basketbalu a 80 000 Kč pro SK Český Brod – fotbalový klub.

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

Návrh na schválení přidělení dotací pro zájmové organizace – předkládá Mgr. Janík  
Finanční výbor projednal žádosti o poskytnutí dotací na svém jednání dne  4. 4. 2006 a schválil 
poskytnutí dotací ke schválení dle usnesení. Po schválení těchto dotací zbyla rezerva ve výši cca 
90 tisíc, která bude rozdělena na podzim.   

USNESENÍ č. 63/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
poskytnutí dotací dle seznamu v celkové výši 311 000 Kč.
Domov Dana……………………………………………………... 5 000,- Kč
TJ Sokol –  soutěž v aerobiku . ……………………..…..……… 15 000,- Kč
SPG Český Brod…………………………………………………10 000,- Kč
TJ Slavoj – atletika……………………………………………… 10 000,- Kč
Svaz tělesně postižených………………………………………….5 000,- Kč
TJ Sokol – šachový oddíl…………………….………..………… 4 000,- Kč
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TJ Slavoj ASPV…………………………………………………..20 000,- Kč
Svaz diabetiků………………………………………………….….2 000,- Kč
Rybářský svaz……………………………………………….. .…13 000,- Kč
TJ Liblice – fotbalový klub……………………………………. ..15 000,- Kč
ACFR 11………………………………………………………..…5 000,- Kč
TJ Slavoj - KČT…..……………………………………………….6 000,- Kč
TJ Slavoj – triatlon……………………………………………… 16 000,- Kč
Veteran Car Club……………………………………………… . .20 000,- Kč
TOM – Táborník ……………………………………………….…5 000,- Kč
Junák – stř.14 Psohlavci…………………………………………10 000,- Kč
TJ Slavoj – tenis…………………………………………………40 000,- Kč
HC Český Brod………………………………………………….10 000,- Kč
Junák – stř. 07 Ing. Ládi Nováka……………………………....  .10 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů……………………………………… 10 000,- Kč
VOX Bohemicalis……………………………………………….45 000,- Kč
TJ Slavoj – nohejbal……………………………..………………35 000,- Kč

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru darování části ulice Kollárova v k.ú. Český Brod 
-předkládá Ing. Čokrtová
Na jednání konaném na MěÚ Český Brod bylo dohodnuto, že dojde k vzájemnému darování ulic 
a to:
1) jak je uvedeno ve shora uvedeném návrhu usnesení tj. darování nemovitého majetku, k němuž 
je nutný záměr a
2) části ulice „Žitomířská“ pozemek KN č. 917/1 resp. pozemku PK č. 917, který je zapsán ve 
vlastnictví Středočeského kraje – Správy a údržby silnic K.Hora. Zde bude nutný oddělovací 
geometrický plán. S paní Ing.Chámovou – SÚS Kutná Hora bylo telefonicky dohodnuto, že 
darování je v obou případech daňově výhodnější.
Bc. Nekolný – tento návrh je předkládán  z důvodu narovnání vztahů. Jde o to, aby průjezdné 
komunikace patřily pod  Středočeský kraj - SÚS Kutná Hora a místní komunikace pod město.  

USNESENÍ č. 64/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
darování pozemku KN č. 919/2 o výměře 781m2 s příslušnou částí ulice Komenského od 
křižovatky s ulicí „Žižkova“ po křižovatku s ulicí „Žitomířská“ v k.ú. Český Brod do vlastnictví 
Středočeského kraje – Správy a údržby silnic K. Hora. 

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh  na  schválení  pravidel  pro  umísťování  reklamních  poutačů  v územním  obvodu 
Města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Bc.  Nekolný  -  s panem  Jeníkem  jsme  připravili  seznam  umístěných  reklamních  poutačů  v 
územním  obvodu   města  Český  Brod.  S odborem  dopravy,  OSMM,  Městskou  policií  jsme 
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připravili pravidla  pro umísťování těchto reklamních poutačů v územním obvodu Města Český 
Brod.

USNESENÍ č. 65/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pravidla pro umísťování reklamních poutačů v územním obvodu Města Český Brod. Pravidla 
jsou nedílnou součástí originálu zápisu.

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

Návrh na schválení návratného příspěvku pro projekt osvojování  schopností programu 
Leader+ - předkládá Bc. Nekolný
Bc. Nekolný jde o proces, který povede k založení místní akční skupiny (MAS) na spádovém 
území žadatelů o tuto podporu. Tato MAS bude mít právní subjektivitu patrně jako občanské 
sdružení. Její zřízení je však zdlouhavý a složitý proces. Náklady s ním spojené je možné hradit 
z fondů EU a jelikož je potřeba, aby o tyto finanční prostředky žádal konkrétní žadatel je nutné,  
aby budoucí partneři vybrali ze svého středu někoho kdo tak učiní.
Rada města může schválit příspěvek do výše 50 000 Kč pokud RM doporučí příspěvek 
100 000 Kč tento příspěvek již musí schválit ZM a rada města doporučí ke schválení.  
JUDr. Marková – kdo bude rozhodovat na co budou tyto finanční prostředky z EU použity?
Bc. Nekolný – partneři ze svého středu zvolí komisi, která bude hodnotit a posuzovat 
projekty. Na vybrané projekty budou použity finanční prostředky získané z fondů EU.   
Partneři a podíly:
MSC – NET s.r.o. 40.000 podnikatel
BYLANKA s.r.o. 30.000 podnikatel
SPOLEK PRO OAROH 5.000 neziskovka
PŘIŠIMASY 30.000 obec
TISMICE 50.000 obec
KLUČOV 40.000 obec
HRADEŠÍN 50.000 obec
CHRÁŠŤANY 30.000 obec (tel. potvrzeno středa)
ÚVALY 50.000 obec (v případě potřeby 

projednají  navýšení  v radě  a 
zastupitelstvu)

ČESKÝ BROD 50.000 obec (resp. dle 
                                                                                                                      města -  100.000)

USNESENÍ č. 66/2006
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  podíl  města  Český  Brod  na  financování  projektu  osvojování 
schopností v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 
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2004  –  2006  dle  podopatření  2.1.4.  Rozvoj  venkova  (podopatření  typu  LEADER+)  ve  výši 
100 000 Kč.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh  na  odstoupení  od  Smlouvy  o  nájmu  na  budovy  a  pozemky  v Nemocnici 
s poliklinikou, Žižkova 282, Český Brod a schválení smlouvy o výpůjčce –  předkládá Bc. 
Nekolný
Od nájemní smlouvy Město Český Brod  odstupuje z důvodu, že nájemce nesplnil podmínky 
uvedené v čl. VI., bod 3 Smlouvy o výpůjčce.

USNESENÍ č. 67/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
souhlasí    
s odstoupením od Smlouvy o nájmu na budovy a pozemky ev.č.170/2005/OSM, uzavřené dne 
20.9.2005  mezi Městem Český Brod, Husovo nám. 70  a Beskydském rehabilitačním 
centrem,spol. s. r. o, se sídlem Čeladná  č. p. 42, Talegou  Nemocnice Český Brod s. r. o., se 
sídlem Žižkova 282,  Český Brod  a ANESANEM s. r .o., se sídlem Žižkova 282, Český Brod a 
schvaluje     
Smlouvu o výpůjčce pozemků a staveb mezi Městem Český Brod, Husovo nám.70, a 
příspěvkovou organizací Nemocnice s poliklinikou  se sídlem Žižkova 282, Český Brod na dobu 
neurčitou. 

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Informace 
Město Český Brod obdrželo dne 1.3.2006  od pánů Tomáše Bartáka, bytem Č.Brod, Pod Velkým 
vrchem  747 a Aleše Bartáka, bytem Kostomlaty n.Labem, Požární 398 žádost o odkoupení 
pozemku č. 600/2 v k.ú.Liblice. Nabízejí závazek z jejich strany o zachování a udržování 
kanalizačních struh na jejich pozemcích, které slouží pro odvod dešťových vod. Cenu nabízejí 
20,-Kč za 1m2. Jedná se o pozemek situovaný při okraji majetku žadatelů, ke kterému je přístup 
formou věcného břemene přes pozemek č. 600/3 též v majetku žadatelů. Na pozemku se nachází 
studna u níž bylo rozhodnutím OkÚ Kolín čj: 03.33/16397/99 ze dne 9.8.1999 zrušeno ochranné 
pásmo vodního zdroje pitné vody. V majetku města je vedena na příslušné inventární kartě jak 
studna v pořiz.ceně 233 932 Kč tak i šachta v pořiz.ceně 39 321 Kč a panelová komunikace 
v pořiz. ceně 178 316 Kč. V územním plánu je tato lokalita označena „P“, což znamená zóna 
přírodní, jejíž charakteristiku určuje: - zvýšená ekologická stabilita ve srovnání s okolím, - 
příznivé působení na okolí ekologicky méně stabilní části krajiny, - uchování druhového i 
genového bohatství, - územní systém ekologické stability je pokládán za součást přír. zóny, - 
rekreační využití je přípustné pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území.
Nepřípustné funkce: 
- lokalizace nové výstavby s výjimkou inženýrských sítí a staveb vodohospodářských, - 
zneškodňovat odpady, - měnit stávající vodní režim pozemků, - stavět v podélném směru 
s biokoridory a v biocentrech el. Vedení velmi vysokého napětí a dálkové produktovody, - 
provádět terénní úpravy. Vzhledem k nabídnuté ceně odbor správy majetku navrhuje projednat 
uvedenou žádost s oběma žadateli a pokud nebude navržena změna, předložit zastupitelstvu 
návrh na zamítnutí žádosti.  
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Žádost o dotaci na vybudování zpevněné přístupové cesty    
MUDr. Miroslav Chaloupka, bytem K Dolánkám 1409, MUDr. Miroslav Palma bytem Lázeňská 
444, Český Brod a pan Jan Strnad Na Vyhlídce 1360, Český Brod žádají město o příspěvek na 
vybudování řádné zpevněné komunikace v prodloužení komunikace K Dolánkám. Předpokládaný 
rozpočet zpevněné komunikace je 150 – 200 000 Kč. Komunikaci neustále opravují a zpevňují na 
vhodnou příjezdovou komunikaci. Definitivní úprava vzhledem k stavbám na dalších pozemcích 
je zatím nevhodná a nejprve je nutné tuto příjezdovou komunikaci dostatečně zpevnit a připravit 
na další fázi.  
Bc. Nekolný – tuto informaci připraví na příští jednání RM i s vyjádřením OSMM.

Rada města vzala na vědomí zápis z kontroly v NsP ze dne 3.3.2006 provedenou během měsíce 
února  a  března  2006,  kterou  předložil  na  jednání  ZM pan Ing.  Kokeš  za  kontrolní  výbor  a 
vyjádření vedení příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou. 

Jednání bylo ukončeno v 1744 hodin 

  

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 6.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 55/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku stpč. 1225 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN, v k.ú. Český Brod, o 
výměře cca 15 m2, který je v majetku Města Český Brod předem určeným zájemcům na dobu 
určitou od 26.4. do 31.12.2006. 

USNESENÍ č. 56/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s umístěním prodejního automatu v čp. 56, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod.  Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 57/2006
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. 914/11 ost.plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Český Brod dle 
situace, která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 58/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
revokuje 
usnesení Rady Města č. 53/2006 ze dne 29.3.2006  v části, která se týká výpovědi z nájmu 
nebytových prostor paní Novákové Blanky a
souhlasí 
s ukončením smlouvy o nájmu  nebytových prostor dohodou s paní Blankou Novákovou
ke dni 30.4.2006 .Jedná se o nebytové prostory,nacházející se  v přízemí domu č. p. 171, 
Želivského ul., Český Brod, sestávající se ze 2 místností +WC  o celkové výměře 42,30 m2 .

USNESENÍ č. 59/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
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na pronájem bytu č. 5 v  domě  čp. 47, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, 3 podlaží, 
kategorie 1, typ 2+1 o celkové výměře 58,30 m2, formou obálkové metody na dobu určitou 5 let 
za minimální cenu nájemného 4 000 Kč/měsíčně/byt. Nabídky se přijímají do 28.4.2006 na 
Městském úřadě v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 60/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
1) na pronájem bytu č. 9, podlaží 3, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého ulice, v Českém 
Brodě, celková plocha činí 27,83 m2 za minimální  nájemné ve výši 2 500 Kč/měsíčně/byt  na 
dobu určitou 2 let. Nabídky se přijímají do 28.4.2006 na Městském úřadě v Českém Brodě. 
2) na pronájem bytu č. 42, podlaží 8, kategorie 1, typ 1+kk v čp. 1256, Palackého ulice, 
V Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2  za minimální  nájemné ve výši 
2 500 Kč/měsíčně/byt  na dobu určitou 2 let. Nabídky se přijímají do 28.4.2006 na Městském 
úřadě v Českém Brodě. 

USNESENÍ č. 61/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  2) písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
mění
pracovní poměr vedoucího odboru dopravy Rudolfa Koudelky vzniklý jmenováním, a to na 
základě usnesení rady města č. 349/1991 ze dne 20.11.1991.

USNESENÍ č. 62/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu  ke schválení poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč pro TJ Sokol Český Brod, 
55 000 Kč pro TJ Slavoj – oddíl basketbalu a 80 000 Kč pro SK Český Brod – fotbalový klub.

USNESENÍ č. 63/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
poskytnutí dotací dle seznamu v celkové výši 311 000 Kč.
Domov Dana……………………………………………………... 5 000,- Kč
TJ Sokol –  soutěž v aerobiku . ……………………..…..……… 15 000,- Kč
SPG Český Brod…………………………………………………10 000,- Kč
TJ Slavoj – atletika……………………………………………… 10 000,- Kč
Svaz tělesně postižených………………………………………….5 000,- Kč
TJ Sokol – šachový oddíl…………………….………..………… 4 000,- Kč
TJ Slavoj ASPV…………………………………………………..20 000,- Kč
Svaz diabetiků………………………………………………….….2 000,- Kč
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Rybářský svaz……………………………………………….. .…13 000,- Kč
TJ Liblice – fotbalový klub……………………………………. ..15 000,- Kč
ACFR 11………………………………………………………..…5 000,- Kč
TJ Slavoj - KČT…..……………………………………………….6 000,- Kč
TJ Slavoj – triatlon……………………………………………… 16 000,- Kč
Veteran Car Club……………………………………………… . .20 000,- Kč
TOM – Táborník ……………………………………………….…5 000,- Kč
Junák – stř.14 Psohlavci…………………………………………10 000,- Kč
TJ Slavoj – tenis…………………………………………………40 000,- Kč
HC Český Brod………………………………………………….10 000,- Kč
Junák – stř. 07 Ing. Ládi Nováka……………………………....  .10 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů……………………………………… 10 000,- Kč
VOX Bohemicalis……………………………………………….45 000,- Kč
TJ Slavoj – nohejbal……………………………..………………35 000,- Kč

USNESENÍ č. 64/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
darování pozemku KN č. 919/2 o výměře 781m2 s příslušnou částí ulice Komenského od 
křižovatky s ulicí „Žižkova“ po křižovatku s ulicí „Žitomířská“ v k.ú. Český Brod do vlastnictví 
Středočeského kraje – Správy a údržby silnic K. Hora. 

USNESENÍ č. 65/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pravidla pro umísťování reklamních poutačů v územním obvodu Města Český Brod. Pravidla 
jsou nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 66/2006
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  podíl  města  Český  Brod  na  financování  projektu  osvojování 
schopností v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 
2004  –  2006  dle  podopatření  2.1.4.  Rozvoj  venkova  (podopatření  typu  LEADER+)  ve  výši 
100 000 Kč.

USNESENÍ č. 67/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
souhlasí    
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s odstoupením od Smlouvy o nájmu na budovy a pozemky ev.č.170/2005/OSM, uzavřené dne 
20.9.2005  mezi Městem Český Brod, Husovo nám. 70  a Beskydském rehabilitačním 
centrem,spol. s. r. o, se sídlem Čeladná  č. p. 42, Talegou  Nemocnice Český Brod s. r. o., se 
sídlem Žižkova 282,  Český Brod  a ANESANEM s. r .o., se sídlem Žižkova 282, Český Brod a 
schvaluje     
Smlouvu o výpůjčce pozemků a staveb mezi Městem Český Brod, Husovo nám.70, a 
příspěvkovou organizací Nemocnice s poliklinikou  se sídlem Žižkova 282, Český Brod na dobu 
neurčitou. 

Jaromír Fischer
            starosta města
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