
Zápis 
z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.8. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. 
Brom – tajemník města JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fischer 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení jednostranného zvýšení nájemného z bytu - předkládá p. Fischer
2. Návrh na schválení přijetí dotace z MV ČR – programu č. 214050 (Podpora prevence 
kriminality  na  místní  úrovni)  na  „Městský  kamerový  dohlížecí  systém“  –  předkládá  Ing. 
Čokrtová
3. Návrh na schválení částečné opravy domu po požáru v čp. 217, Sadská – předkládá Ing. 
Čokrtová
4. Návrh na schválení  slevy nájemného v bytě na adrese Sadská čp.  217 – předkládá p. 
Fischer
5. Návrh na udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem nemovitého 
majetku v areálu NsP Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
6. Návrh na schválení umístění sídla bytového družstva Mozartova v nemovitosti čp. 1394, 
Mozartova ulice – předkládá p. Fischer
7. Návrh na schválení vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na úpravu 
domu bývalé moštárny na školní družinu – předkládá Bc. Nekolný
8. Návrh na schválení platového výměru ředitelce příspěvkové organizace Technické služby 
– předkládá p. Brom
9. Návrh na schválení prodeje osobního automobilu Škoda Favorit 136 L – předkládá Ing. 
Čokrtová
10. Návrh na schválení výjimky v počtu zapsaných dětí do MŠ Liblice – předkládá p. Fischer
11. Návrh na schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „ Český Brod 
– ul. Prokopa Velikého a Jateční – kanalizace“ – předkládá Bc. Nekolný
12. Návrh na schválení počtu pracovníků MěÚ v Českém Brodě – předkládá p. Brom

Informace  Prodej pozemku parc. č. 35/3 v k.ú. Český Brod
                    Pojištění majetku města
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 19. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík 

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 



Návrh na schválení jednostranného zvýšení nájemného z bytu - předkládá p. Fischer
Zákon č. 107/2006 Sb., ze dne 31. 3. 2006 ve své první části upravuje možnost jednostranného 
zvyšování nájemného z bytu, které je možné uplatnit během čtyřletého období od 1. ledna 2007 
do 31. prosince 2010. Toto zvýšení se bude týkat všech bytů v majetku Města Č. Brod, ve kterých 
bylo  dosud tzv.  regulované nájemné,  s výjimkou bytů  v Masarykově ulici  1197+1198, kde je 
předpoklad ukončení již probíhající privatizace do 31. 12. 2006. Praktické postupy pro zvýšení 
nájemného jsou uveřejněny ve Sdělení MMR č. 333/2006 Sb.   

USNESENÍ č. 135/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích   ve  znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
jednostranné zvýšení nájemného v bytech v majetku města Český Brod s regulovaným nájemným 
v průběhu čtyřletého období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. 
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělením MMR č. 333/2006 Sb.. 

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

Návrh  na  schválení  přijetí  dotace  z MV  –  programu  č.  214050  (Podpora  prevence 
kriminality na místní úrovni) na „Městský kamerový dohlížecí  systém“ – předkládá Ing. 
Čokrtová
Jedná se o vybudování dvou kamerových bodů a dvou monitorovacích míst (Policie ČR, Městská 
police). Cena díla dle výběrového řízení činí: 1 229 800 Kč. Vedlejší náklady budou cca 35 tis. 
Kč. Dotace nám byla přislíbena ministerstvem vnitra odborem prevence kriminality.
Financování akce: dotace (ministerstvo vnitra):  1 104 000Kč
                              spoluúčast města:                      125 800Kč
                              vedlejší náklady (město):            35 000Kč
Akce bude zahrnuta v rozpočtovém opatření ( úprava rozpočtu) v září 2006.
Bc. Nekolný – užívání kamerového dohlížecího systému přinese městu další finanční náklady na 
provoz systému s nimiž musíme počítat.

USNESENÍ č. 136/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí 
s přijetím dotace z ministerstva vnitra – programu č. 214050 (Podpora prevence kriminality na 
místní úrovni) na „Městský kamerový dohlížecí systém“ ve výši 1 104 000 Kč.
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení částečné opravy domu po požáru v čp. 217, Sadská – předkládá Ing. 
Čokrtová
Dne 1.7.2006 byl požár budovy v obci Sadská, ul. Jesemany čp. 217, která je v majetku Města 
Český Brod. Ředitelka pí. Ing. Miroslava Peroutková, která zastupuje Pojišťovací makléřskou 
společnost EUROLA s.r.o. doporučila sanační firmu pro realizaci.  Tato firma MIBAG sanace 
spol. s. r. o. má se sanačními pracemi zkušenosti. Se zástupcem p. Vaškem jsem navštívil dům a 
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následně byla provedena prohlídka. Byla zaslána cenová nabídka na sanace škod způsobených 
požárem na stavebních částech domu, která je přiložena k usnesení.  Celková cena činí 602 477  
Kč bez DPH. Tato cena bude projednána pojišťovnou, která provede kontrolu rozpočtu. Oprava 
bude hrazena z pojistky města Č. Brod. Tato záležitost bude řešena spolu s finančním odborem 
města.  Město Český Brod má spoluúčast 10 000 Kč.  Termín realizace – nástup předpoklad 30 
dnů po schválení radou. Odbor správy majetku doporučuje, z důvodu nutného rychlého řešení a 
vzhledem k jednání s pojišťovnou upustit od výběrového řízení dle směrnice č. 1. Dům je nyní 
v havarijním stavu a z hlediska hygieny nevhodný k obývání.

USNESENÍ č. 137/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
provedení částečné opravy domu po požáru v obci Sadská ulice Jesemany čp. 217, firmou 
MIBAG sanace spol. s r.o. Na Radosti 402, 155 21 Praha 5 – Zličín, IČO 25773062, DIČ 
CZ 25773062.  
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení slevy nájemného v bytě na adrese Sadská čp. 217 – předkládá p. Fischer
Na základě  šetření  odboru správy majetku  města  bylo  zjištěno,  že po požáru dne 3.  7.  2006 
v domě čp. 217 v Sadské není možné užívat 3 pokoje, předsíň a půdu. 
Původní částka nájemného za plochu bytu a zařizovací předměty činila  2 760 Kč. Po snížení 
nájmu za nepoužívané místnosti činí 1 270 Kč. K této částce je nutno připočítat zálohu na služby 
ve výši 1 340 Kč, celkem 2 610 Kč. Původní částka nájemného a služeb činila 4 100 Kč.
Oznámení odboru správy majetku města je přílohou tohoto návrhu na usnesení. 

USNESENÍ č. 138/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje 
slevu nájemného v bytě na adrese Sadská 217 z důvodu neobyvatelnosti některých místností po 
požáru dne 3. 7. 2006. 

                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh  na udělení  souhlasu  s uzavřením  podnájemní  smlouvy  na pronájem nemovitého 
majetku v areálu NsP Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o uzavření smluv na podnájem nemovitého majetku v areálu NsP Český Brod. 
Seznam podnájemních smluv je nedílnou součástí originálu zápisu.
MUDr. Blažek – při kontrole podnájemních smluv bylo zjištěno, že tyto smlouvy nebyly 
schváleny zřizovatelem a tudíž jsou neplatné z tohoto důvodu byl předložen tento návrh.
S firmou ANESAN s.r.o. bude podnájemní smlouva podepsána později z důvodu změny 
podmínek (nyní pro město nevýhodné).  

USNESENÍ č. 139/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s bodem VI. Smlouvy č. 93/2006/OSM o výpůjčce 
pozemků a staveb
uděluje souhlas
s uzavřením  smluv  na  podnájem  nemovitého  majetku  v areálu  nemocnice  Český  Brod  dle 
přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí originálu usnesení.  
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení umístění sídla bytového družstva Mozartova v nemovitosti čp. 1394, 
Mozartova ulice – předkládá p. Fischer
Bytové družstvo Mozartova požádalo o souhlas s umístěním sídla družstva pro zápis změny 
do obchodního rejstříku. Bytové družstvo je spoluvlastníkem domu.

USNESENÍ č. 140/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí 
s umístěním sídla bytového družstva Mozartova v nemovitosti čp. 1394, ulice Mozartova, 
Český Brod. Tento souhlas je souhlasem Města Český Brod jako spoluvlastníka bytového 
domu čp. 1394 v Českém Brodě.
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na úpravu 
domu bývalé moštárny na školní družinu – předkládá Bc. Nekolný
Vypracování projektové dokumentace bylo schváleno rozhodnutím ZM, dle hotové studie a 
předběžného rozpočtu však cena rekonstrukce vychází na více než 1,75 mil. Kč. Předběžný 
rozpočet je přílohou materiálu k jednání RM.
Bc. Nekolný – ZM rozhodlo o vypracování dokumentace. Pokusíme se získat na tuto akci 
dotaci.

USNESENÍ č. 141/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
vypracování  projektové dokumentace  ke stavebnímu řízení  na stavební úpravu domu čp.  171 
v Želivského ulici na školní družinu.  
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0
 
Návrh na schválení platového výměru ředitelce příspěvkové organizace Technické služby – 
předkládá p. Brom
Při jmenování ředitelky bylo dohodnuto, že konečný platový výměr bude stanoven po třech 
měsících působení ve funkci. Proto je předkládán tento platový výměr ke schválení.
   
USNESENÍ č. 142/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády  ČR  č.  330/2003  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
schvaluje  
platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Technické služby Český Brod. 
Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků 
tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení  prodeje osobního automobilu Škoda Favorit  136 L – předkládá Ing. 
Čokrtová
Osobní automobil Škoda Favorit 136 L byl  v roce 1999 zakoupen pro Městské lesy.
Vozidlo mělo před zakoupením již dva majitele, je značně opotřebované má  sjeté pneumatiky, 
závadu na elektroinstalaci, sníženou funkčnost brzdy, zkorodovanou karoserii.
MUDr. Blažek otevřel obálku s nabídkou:
- č.j. 12049 nabídka od pana Miloše Straky bytem Tismice, 282 01 Český Brod, nabídl cenu 
1 500 Kč.  

USNESENÍ č. 143/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje  
prodej osobního automobilu Škoda Favorit  136 L, rok výroby 1989 panu Miloši Strakovi, bytem 
Tismice, 282 01 Český Brod za cenu 1 500 Kč.
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh  na  schválení  výjimky v počtu  zapsaných  dětí  do  MŠ Liblice –  předkládá  p. 
Fischer
Na základě žádosti ředitelky Bc. J. Majerové je navrženo schválení  navýšení  o 1 dítě v MŠ 
Liblice na celkový počet 25 dětí. 

USNESENÍ č. 144/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje 
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Liblice pro školní rok 2006/2007. Z 24 
zapsaných dětí se počet zvýší na 25 dětí s tím, že bude dodržena hygienická kapacita školy.
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „ Český Brod 
– ul. Prokopa Velikého a Jateční – kanalizace“ – předkládá Bc. Nekolný
Dotace nám byla přidělena Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 56-11/2006/ZK.
Finanční spoluúčast je zahrnuta ve schváleném rozpočtu města. Předpokládané zahájení stavby 
1.9. 2006.
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USNESENÍ č. 145/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí  
s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje (Fondu životního prostředí Středočeského kraje) 
na projekt s názvem „Český Brod - ul. Prokopa Velikého a Jateční - kanalizace“ ve výši 
1 500 000 Kč.
                                               s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení počtu pracovníků MěÚ v Českém Brodě – předkládá p. Brom
Od posledního stanoveného počtu zaměstnanců (61) ze dne 21.12.2005 dojde 
k následujícím změnám: 
1. Nový stavební zákon nám ukládá zřízení úřadu územního plánování k 1.1.2007. Bude 
nutno vypsat výběrové řízení na vysokoškolsky vzdělaného pracovníka tak, jak to přímo 
ukládá zákon. Je předpoklad, že na toto pracovní místo dostaneme dotaci od MF tak, jak je 
to např. v případě bodového systému.
2. Od 1.1.2007 vstoupí v platnost Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Do tohoto data budeme 
napojeni na celostátní ISHN (informační systém hmotné nouze) a ISSS (informační systém 
sociálních služeb). Budeme vybaveni novou technologií a narostou další povinnosti. Zde 
bude třeba další pracovník s minimálním vzděláním VOŠ.
3. Odbor dopravy najel od 1.7.2006 na bodový systém. Byl zde přijat nový, RM již dříve 
schválený, pracovník. I když ministerstvo dopravy vše řešilo na poslední chvíli, tak 
nakonec je vše dotaženo do konce a na tohoto pracovníka je poskytován příspěvek od státu.
Ale nový zákon od 1.1.2007 nám ukládá další povinnosti a bude nutno přijmout dalšího 
zaměstnance, v tomto případě ještě není zřejmé, dojde-li i k navýšení příspěvku na výkon 
této nové státní správy. Tyto změny přinesou i potřebu nových prostor pro stávající i nové 
zaměstnance. Nutno uvažovat o výpovědi banky v čp. 56 ( naše druhá budova).
Bc. Nekolný – měl by být proveden personální audit na MěÚ v Českém Brodě, dal návrh 
na stažení tohoto bodu z jednání.   
                                               s ch v á l e n o 6, 0, 0

Informace
Prodej pozemku parc. č. 35/3 v k.ú. Český Brod
OSM obdržel žádost od paní Elišky Strnadové, bytem Český Brod, Krále Jiřího 449 o odprodej 
pozemku p.č. 35/3 – zastavěná plocha a nádvoří a časti pozemku č. 5/2 – zahrada v k.ú. Český 
Brod. Pozemek č. 35/3 má od města pronajat pan Mgr. Štolba, který žádal o jeho odprodej již 
v roce 2003 a nabídl cenu 80 Kč za 1 m2. Věc nebyla projednána, protože sousední pozemek 
parc. č. 5/2 tehdy ještě nebyl převeden z PF ČR do majetku města. V roce 2004 RM vyhlásila 
záměr na prodej obou pozemků obálkovou metodou za min. cenu 300 Kč za 1 m2. Nepřihlásil se 
žádný zájemce. V záměru RM ze dne 22.7.2004 se nabídka rozšířila ještě o pozemek parc. č. 5/4. 
Pozemky mohou být prodány i v částech různým vlastníkům, ale v celé míře beze zbytku. Byli 
osloveni  všichni  vlastníci  všech  sousedních  pozemků,  z nichž  je  na  výše  uvedené  pozemky 
přístup.  Přihlásilo  se  6  zájemců,  ale  žádná  nabídka  nebyla  pro  město  výhodná  a  ZM  dne 
22.9.2004 tento prodej zamítlo. Podle územního plánu je lokalita zařazena jako SC – smíšená 
centrální  zóna,  jejíchž  přípustné  funkce  jsou:  ubytovací,  sociální,  obytná,  zdravotnická, 
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vzdělávací a sportovní zařízení. Prodejem části pozemku č. 5/2 by se o 2 m zúžila příjezdová 
cesta přes pozemek č. 35/1 k pozemku č. 5/2. Je třeba zvážit,  která varianta by byla pro naše 
město  výhodnější:  vyhovět  žadatelce,  nebo  doporučit  ZM  žádost  zamítnout,  nebo  se  znovu 
pokusit prodat předmětné pozemky včetně parcely č. 5/4 v celé jejich výměře. Nájemce pozemku 
č. 35/3 byl o žádosti paní Strnadové písemně informován.   
Bc.  Nekolný  –  OSM by měl  připravit  dle  žádosti  paní  Strnadové a  manželů  Štolbových  na 
jednání zastupitelstva prodej těchto pozemků.  Pokud ZM neschválí  tento prodej za nabídnuté 
částky žadatelů,  vejde v jednání OSM o narovnání vztahu mezi  manž.  Štolbovými a městem. 
(Užívají  pozemek, který je v majetku města).

JUDr. Marková – končí platnost smlouvy na pojištění majetku města s makléřskou pojišťovací 
společností  Eurola s.r.o.. Je nutné, aby OSM  vypsal zkrácené výběrové řízení na pojišťovací 
společnost. 

Jednání bylo ukončeno v 1740 hodin

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 19.  schůze Rady města Český Brod konané dne 3.8. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

           Jaromír Fischer
            starosta města
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