
Zápis 
z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.5. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer,  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík,  p. Fořt, MUDr. Blažek, pí. Raková p. Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: MUDr. Forstová 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 135/2002/FO  – předkládá p. 
Fischer
2. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě čp. 47, náměstí Arnošta z Pardubic - 
předkládá Ing. Čokrtová 
3. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 a byt č. 42 v domě čp. 1256, Palackého ulice 
– předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh  na  uzavření  nájemní  smlouvy  na  byt  č.  45  v domě  čp.  1256,  Palackého  ulice  – 
předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej osobního automobilu Škoda Favorit 136  – 
předkládá Ing. Čokrtová
6. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem areálu hájovny s příslušenstvím čp. 78 
v obci Vrátkov předem určenému zájemci – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na uzavření  dodatku č.  1 k nájemní smlouvě o nájmu prostor  v Palackého 1256 – 
předkládá Ing. Čokrtová
8. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová 

Informace:  Záměr na zřízení okružní křižovatky – u nádraží
Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 10. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je pí Raková

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o  5, 0, 0 

Přišel Mgr. Janík v 1607 hodin
Návrh na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 135/2002/FO  – předkládá p. 
Fischer
Dne 14. 10. 2002 uzavřelo Město Český Brod s paní Helenou Sobíškovou nájemní smlouvu 
č. 135/2002/FO na užívání bytu č. 10 v Českém Brodě, Palackého ul. 1256 na dobu určitou 
od 1. 11. 2002 do 31. 10. 2004. Dodatkem č. 1 ze dne 5. 5. 2004 byla nájemní smlouva č. 
135/2002/FO prodloužena o 2 roky, tj. do 31. 10. 2006. Paní Sobíšková uhrazuje řádně zálohy 



nájemného a služeb a nemá žádné dluhy z minulých let. Žádost paní Sobíškové je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení. 
Bc. Nekolný – dal protinávrh na stažení tohoto bodu z jednání, nejdříve otevřeme obálky 
s nabídkami, abychom posoudili, jak se pohybují reálné ceny za nájmy bytů  

                     n e s ch v á l e n o 3, 1, 2

MUDr. Blažek – dal protinávrh, aby tento návrh byl projednáván jako poslední bod ( 8 bod 
jednání)

                           s ch v á l e n o 4, 1, 1

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě čp. 47, náměstí Arnošta z Pardubic 
- předkládá Ing. Čokrtová 
Rada města po projednání  dne 6.4.2006 vyhlásila záměr na pronájem  výše uvedeného bytu 
formou obálkové metody za minimální cenu 4000 Kč/měsíčně/byt.   
Pí. Kopfhammerová a MUDr. Blažek otevřeli nabídky:

- č.j. 6483 František Kuřina, bytem Žitomířská 342 nabídl cenu 5 000Kč/měsíčně
- č.j. 6012 Eva Modrová, bytem Limuzy 29, Český Brod nabídla cenu 5 111 Kč/měsíčně
- č.j. 7271 Helena Neupauerová, Liblice, Sportovní 177, Český Brod nabídla  cenu 6 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 7163 Hana Felixová, bytem Jungmannova 124, Český Brod nabídla cenu 

4 200Kč/měsíčně
- č.j. 7150 Iveta Gáborová, bytem Želivského 447, Český Brod nabídla cenu 6 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 7009 Radana Kubánková, bytem Žižkova 308, Kolín nabídla cenu 7 070 

Kč/měsíčně
- č.j. 7376 Lenka Hoskovcová, bytem Jungmannova 549, Český Brod nabídla cenu 5 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 7371 Vjačeslav Vinogradov, Rokycanova  1291, Český Brod nabídl cenu 4 700 

Kč/měsíčně
- č.j. 7258 Lenka Považanová, nám. Arnošta z Pardubic 24, Český Brod nabídla cenu 4 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 6359 Jaroslav Russmann, Želivského 447, Český Brod nabídl cenu 5 000 Kč/měsíčně 

USNESENÍ č. 79/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, podlaží 3, kategorie 1, typ 2+1 v č. p. 47 na náměstí 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě, celková plocha činí 58,30 m2 na dobu určitou 5 let 
paní Radaně Kubánkové  za nájemné ve výši 7 070 Kč/měsíčně.  

                           s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 a byt č. 42 v domě čp. 1256, Palackého 
ulice  – předkládá Ing. Čokrtová
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Rada města po projednání  dne 6.4.2006 vyhlásila záměr na pronájem  výše uvedených bytů 
formou obálkové metody za minimální cenu 2 500 Kč/měsíčně/ byt.
Pí. Kopfhammerová a MUDr. Blažek otevřeli obálky nabídkami:
Byt č. 9, Palackého 1256 

- č.j. 7149 Jana Horáčková, bytem Palackého 1115, nabídla cenu 3 555 Kč/měsíčně 
- č.j. 7340 P. Dostálová, bytem Toušice 44, Kostelec nad Č. Lesy, nabídla cenu 4 000 – 

5 000 Kč/měsíčně
- č.j. 7424 Blanka Šédová, bytem Palackého 260, Český Brod nabídla cenu 2 500 

Kč/měsíčně
- č.j. 7092 Karel Vymazal, bytem Na Křemínku 1124, Český Brod nabídl cenu 3 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 66 29 Alexandr Pechatý, bytem nám. Arnošta z Pardubic 38, Český Brod nabídl cenu 

2 500 Kč/měsíčně
- č.j. 7354 Martin Volejník, bytem 28. Října 1270, Český Brod nabídl cenu 4 800 

Kč/měsíčně
- č.j. 7089 Margita Bogdanová, bytem Pod Hroby 271, Kolín nabídla cenu 3 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 6482 František Kuřina, bytem Žitomířská 342, Český Brod nabídl cenu 3 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 7270 Vilma Šírková, bytem Kounice 112, nabídla cenu 3 000 Kč/měsíčně
- č.j. 7355 Jiří Málek, bytem neuvedeno, nabídl cenu 3 010 Kč/měsíčně
- č.j. 6909 Alena Kratochvílová, bytem 28. Října 1257, Český Brod nabídla cenu 4 500 

Kč/měsíčně
- č.j. 6642 Tomáš Kratochvíl, bytem 28. Října 1257, Český Brod nabídl cenu 3 500 

Kč/měsíčně

Byt č. 42, Palackého 1256
- č.j. 71 49 Jana Horáčková, bytem Palackého 1115, nabídla cenu 3 555 Kč/měsíčně
- č.j. 7424 Blanka Šédová, bytem Palackého 260, Český Brod nabídla cenu 2 500 

Kč/měsíčně
- č.j. 7092 Karel Vymazal, bytem Na Křemínku 1124, Český Brod nabídla cenu 3 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 6484 František Kuřina, Žitomířská 342, Český Brod nabídl cenu 4 000 Kč/měsíčně
- č.j. 7355 Jiří Málek, bytem neuvedeno, nabídl cenu 3 010 Kč/měsíčně
- č.j. 7353 Martin Volejník, bytem 28. Října 1270, Český Brod, nabídl cenu 4 300 

Kč/měsíčně
- č.j. 6909 Alena Kratochvílová, bytem 28. Října 1257, Český Brod nabídla cenu 4 500 

Kč/měsíčně
- č.j. 6642 Tomáš Kratochvíl, bytem 28. Října 1257, Český Brod nabídl cenu 3 500 

Kč/měsíčně

USNESENÍ č. 80/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy  1)  na byt č. 9, podlaží 3, kategorie 1, typ 1+kk v č. p. 1256 Palackého 
ulice v Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2, na dobu určitou 2 roky paní  P. Dostálové, 
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bytem Toušice 44, Kostelec nad Č. Lesy za nájemné ve výši 5 000 Kč/měsíčně
2)  na byt č. 42, podlaží 8, kategorie 1, typ 1+kk v čp. 1256 Palackého ulice v Českém  
Brodě, celková plocha činí  27,83 m2, na dobu určitou 2 roky paní Aleně Kratochvílové, bytem 
28. Října 1257, Český Brod za nájemné ve výši 4 500 Kč/měsíčně.

                           s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh  na  uzavření  nájemní  smlouvy  na  byt  č.  45  v domě čp.  1256,  Palackého  ulice – 
předkládá Ing. Čokrtová
V současné době  se eviduje na odboru správy majetku 57 žádostí o přidělení městského bytu. 
Seznam s krátkým zdůvodněním je přiložen k posouzení RM. Žádosti budou při projednávání 
k nahlédnutí u Ing. Čokrtové.
Bc. Nekolný – dal protinávrh na vyhlášení záměru na pronájem tohoto bytu nejvyšší nabídce 
formou obálkové metody na  dobu určitou 2 let za minimální nájemné 2 500 Kč/měsíc/byt. 
Obálky s nabídkami budou přijímány do 31.5.2006 v označené obálce „NEOTEVÍRAT“. 

USNESENÍ č. 81/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpis
vyhlašuje záměr
na pronájem bytu č. 45, podlaží 9, 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 31.5.2006 v zalepené označené obálce 
„NEOTEVÍRAT“ na Městském úřadě v Českém Brodě. 
               s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej osobního automobilu Škoda Favorit 136  – 
předkládá Ing. Čokrtová
Osobní automobil  Škoda Favorit 136 L byl v roce 1999 zakoupen od pana Pixy  pro  Městské 
lesy. Vozidlo  má sjeté pneumatiky, závadu na elektroinstalaci, sníženou funkčnost ruční brzdy, 
zkorodovanou karoserii. Určená minimální nabídka k prodeji vozidla vychází z roku výroby 
vozidla  a zhodnocení stavu opotřebovanosti. Do Městských lesů  byl pořízen již  nový automobil 
Lada Niva.

USNESENÍ č. 82/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na prodej osobního vozidla Škoda  Favorit 136 L, rok výroby 1989 stav tachometru 160 000 km, 
obálkovou metodou. Minimální nabídka 3 000 Kč.

              s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem areálu hájovny s příslušenstvím čp. 78 
v obci Vrátkov předem určenému zájemci – předkládá Ing. Čokrtová
Kolínská lesní společnost byla usnesením Rady města  č.38/2006 pověřena pěstební a těžební 
činností v městských lesích. Výše uvedený předmět nájmu  je nájemci pronajímán za účelem 
poskytnutí zázemí jejich podnikatelské činnosti.
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Bc.  Nekolný  –  dal  návrh  na  stažení tohoto  bodu  z jednání  z důvodu  nedostatku  času  a 
neprostudování minulých smluvních podmínek při pronájmu areálu hájovny.

              s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostor v Palackého 1256 – 
předkládá Ing. Čokrtová
Od 1.6.2006 vstupuje nový nájemce do všech práv a povinností původního nájemce 
vyplývajících ze smlouvy o nájmu z 10.9.2004. 
JUDr. Marková – vzhledem k tomu, že od 1.6. 06 vstupuje do práv a povinností nový nájemce 
musí být vyhlášen záměr předem určenému zájemci. 

USNESENÍ č. 83/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr              
na pronájem prostor na střeše a pod střechou budovy  Palackého 1256, Český Brod předem 
určenému zájemci. 

              s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová 
Společnost ANESAN s.r.o.využívá ke své činnosti od 1.1.2006 nebytové prostory v areálu NsP 
Český Brod  ve II.patře hlavní budovy. Jedná se o 2 pokoje pro pacienty.
Ředitel NsP požádal o změnu smlouvy, která byla uzavřena mezi společností ANESAN s.r.o. a 
Městem Český Brod dne 17.8.2005.
Bc. Nekolný dal  návrh na stažení tohoto bodu z jednání, byla schválena Smlouva o výpůjčce 
pozemků a staveb mezi NsP Český Brod a Městem Český Brod. Pronájem nebytových prostor 
v NsP má v kompetenci ředitel NsP.  

              s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 135/2002/FO  – předkládá p. 
Fischer
Dne 14. 10. 2002 uzavřelo Město Český Brod s paní Helenou Sobíškovou nájemní smlouvu 
č. 135/2002/FO na užívání bytu č. 10 v Českém Brodě, Palackého ul. 1256 na dobu určitou 
od 1. 11. 2002 do 31. 10. 2004. Dodatkem č. 1 ze dne 5. 5. 2004 byla nájemní smlouva č. 
135/2002/FO prodloužena o 2 roky, tj. do 31. 10. 2006. Paní Sobíšková uhrazuje řádně zálohy 
nájemného a služeb a nemá žádné dluhy z minulých let. Žádost paní Sobíškové je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení. 
Bc.  Nekolný  –  dal  návrh  na  stažení tohoto  návrhu  z jednání  z důvodů  projednání  s  pí. 
Sobíškovou navýšení nájemného.

              s ch v á l e n o 6, 0, 0
Informace: 
Pan  Koudelka  vedoucí  odboru  dopravy  -  křižovatka  silnice  II/113  ul.  J.  Kouly   a  místní  
komunikace  ul.  Krále  Jiřího  ve  směru  do  města  a  k nádraží  ČD,   je  obtížně  průjezdnou 
křižovatkou, která  vzhledem k vysokému počtu vozidel  jak tranzitní,  tak i  místní  dopravy po 
uvedených pozemních komunikacích  se stala lokálním,  dopravně nebezpečným místem, které 
snižuje potřebnou míru bezpečnosti  jak silniční dopravy tak i pohybu chodců z centrální části 
města k prostoru nádraží ČD a autobusových stanovišť veřejné osobní dopravy systému PID.
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Jednou  z možností  potřebného  řešení  je  změna  stávající  průsečíkové  křižovatky  na  okružní 
křižovatku o vnějším průměru D 28-30m ( malá okružní křižovatka dle ČSN 736101), s možností 
pojížděného kruhu o šíři cca 7-8 m, s rozdílným druhem povrchu (dlažba, asfaltová živice), která 
svým prostorovým uspořádáním s 5ti  dopravními  rameny včetně  vjezdu a  výjezdu z prostoru 
objektu býv. ZZN, zajistí potřebnou plynulost a vysoce zvýší bezpečnost silniční dopravy včetně 
regulovaného pohybu chodců v prostoru křižovatky. Dle sdělení stavebního odboru MÚ, je tato 
změna křižovatky zapracována v Regulačního plánu MPZ města Český Brod.
1)  Projednat a schválit v radě města návrh na úpravu křižovatky a doporučit zastupitelstvu 
     města  schválit spoluúčast města na realizaci tohoto investičního záměru s vlastníkem 
     průjezdního úseku silnice II/113, KÚ Stč. kraje.
2)  S příslušným usnesením rady seznámit, cestou SÚS Kutná Hora, KÚ Stč. kraje, se žádostí 
     o projednání spoluúčasti a podmínek pro zajištění realizace přestavby křižovatky formou 
     investičního záměru.
3)  Projednat přímo s odborem dopravy KÚ Stč., jako spoluúčastníkem záměru, a :
     -  stanovit termíny pro přípravu stavby a realizaci stavby
     -  poměrnou účast města na finančním zajištění stavby – úprava, změna rozpočtu města
     -  soupis dotčených pozemků, jejich vlastníků včetně geometrického zaměření (SÚS)
     -  vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci stavby (zda KÚ nebo město)
     -  vypsání výběrového řízení na zřizovatele
     -  podmínky a možnosti převzetí stavby křižovatky do sítě silnic ve vlastnictví KÚ Stč. kraje
Bc. Nekolný – o tomto záměru budeme jednat příští týden na Středočeském kraji. 

USNESENÍ č. 84/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
změnu stávající průsečíkové křižovatky silnice II/113 ul. Jana Kouly, Zborovská  a místní 
komunikace ul. Krále Jiřího ve směru do města a k nádraží ČD na okružní křižovatku a 
pověřuje
vedoucí odboru dopravy pana Rudolfa Koudelku projednat tuto změnu s vlastníkem komunikace 
silnice II/113 jímž je Středočeský kraj. 

              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Jednání bylo ukončeno v 1740 hodin 

  

Ověřovatel zápisu: pí. Raková

Jaromír Fischer
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                                                                                   starosta města

Usnesení
z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.5. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 79/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, podlaží 3, kategorie 1, typ 2+1 v č. p. 47 na náměstí 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě, celková plocha činí 58,30 m2 na dobu určitou 5 let 
paní Radaně Kubánkové  za nájemné ve výši 7 070 Kč/měsíčně.  

USNESENÍ č. 80/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy  1)  na byt č. 9, podlaží 3, kategorie 1, typ 1+kk v č. p. 1256 Palackého 
ulice v Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2, na dobu určitou 2 roky paní  P. Dostálové, 
bytem Toušice 44, Kostelec nad Č. Lesy za nájemné ve výši 5 000 Kč/měsíčně
2)  na byt č. 42, podlaží 8, kategorie 1, typ 1+kk v čp. 1256 Palackého ulice v Českém  
Brodě, celková plocha činí  27,83 m2, na dobu určitou 2 roky paní Aleně Kratochvílové, bytem 
28. Října 1257, Český Brod za nájemné ve výši 4 500 Kč/měsíčně.

USNESENÍ č. 81/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpis
vyhlašuje záměr
na pronájem bytu č. 45, podlaží 9, 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 31.5.2006 v zalepené označené obálce 
„NEOTEVÍRAT“ na Městském úřadě v Českém Brodě. 

USNESENÍ č. 82/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na prodej osobního vozidla Škoda  Favorit 136 L, rok výroby 1989 stav tachometru 160 000 km, 
obálkovou metodou. Minimální nabídka 3 000 Kč.

USNESENÍ č. 83/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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vyhlašuje záměr              
na pronájem prostor na střeše a pod střechou budovy  Palackého 1256, Český Brod předem 
určenému zájemci. 
USNESENÍ č. 84/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
změnu stávající průsečíkové křižovatky silnice II/113 ul. Jana Kouly, Zborovská  a místní 
komunikace ul. Krále Jiřího ve směru do města a k nádraží ČD na okružní křižovatku a 
pověřuje
vedoucí odboru dopravy pana Rudolfa Koudelku projednat tuto změnu s vlastníkem komunikace 
silnice II/113 jímž je Středočeský kraj. 

           Jaromír Fischer
            starosta města
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