
Zápis 
z 22. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.9. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, pí.  Raková, MUDr. Blažek, p. Brom – tajemník města, 
JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fischer, p. Fořt, MUDr. Forstová  
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení poskytnutí dotace  - předkládá Mgr. Janík
2. Návrh na otevírání došlých nabídek a schválení prodeje pozemků č. 5/2, 35/3, 5/4 v k.ú. 
Český Brod  – předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na schválení bezúplatného převodu majetku města Český Brod na PO NsP Český 
Brod a hospodářské středisko MěL -  předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pozemku KN 619/13 v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na schválení čerpání z rezervního fondu MŠ Sokolská – předkládá p. Fischer
6. Návrh  na  schválení  smlouvy  o  dočasné  a  bezplatné  výpůjčce  (ukazatel  rychlosti)  – 
předkládá Bc. Nekolný
Informace
Vyhlášení ředitelského volna v I. ZŠ Žitomířská a II. ZŠ Tyršova
Žádost o prodej pozemku č. 620/7 v k.ú. Český Brod
Zpráva o stavu elektroinstalace v MŠ Kollárova 71  
Žádost o odprodej nevyužívaného pozemku č. 1190 u Poříčan  
Nemocnice s poliklinikou Český Brod

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  Bc. Nekolný zahájil 22. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek

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

Návrh na schválení poskytnutí dotace  - předkládá Mgr. Janík
Mgr.  Janík  -  finanční  výbor  projednal  žádosti  o  poskytnutí  dotací  na  svém  jednání
dne  5. 9. 2006. Příspěvek pro TJ Sokol – šachový oddíl je určen na šachový turnaj „Český Brod 
2006“,  pro  Regionální  muzeum  v Kolíně  je  určen  k uskutečnění  Semináře  k oslavě
110. výročí trvání Podlipanského muzea v Českém Brodě a pro TJ Sokol Kostelec nad Černými 
Lesy je určen pro pana Marka Vomáčku, na přípravu na nadcházející  Mistrovství světa 2006 
v klasické kulturistice.  
Pí. Raková – do usnesení připsat u T. J. Sokol – Český Brod u šachového oddílu.



USNESENÍ č. 146/2006
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  následujícího seznamu v celkové výši  25 000 Kč.
T. J. Sokol Český Brod – šachový oddíl…………………………5 000 Kč
Regionální muzeum v Kolíně…………………………………     5 000 Kč
T. J. Sokol Kostelec n. Č. L. …………………………………..  15 000 Kč

                                                      s ch v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na otevírání došlých nabídek a schválení prodeje pozemků č. 5/2, 35/3, 5/4 v k. ú. 
Český Brod  – předkládá Ing. Čokrtová
Rada města vyhlásila dne 14.8.2006 záměr na prodej všech tří pozemků. Záměr byl zveřejněn na 
úřední desce od 16.8.2006 do 31.8.2006. Odboru správy majetku byla doručena v termínu 1 
zalepená označená obálka. Jedná se celkem o 475m2, které nejsou přístupné z komunikace.
Pokud bude v obálce nabídka na odkoupení celku, odbor správy majetku navrhuje prodej 
odsouhlasit a pokud bude respektována vyhlášená cena, příjem do rozpočtu města by mohl 
v tomto případě činit 71 250Kč. 
Pí. Kopfhammerová otevřela obálku s nabídkou:
č.j. 13654 – nabídka od paní Elišky Strnadové, která nabídla za pozemky částku 171 Kč/1m2.
 
USNESENÍ č. 147/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků č. 5/2 zahrada o výměře 365 m2, č. 35/3 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 61 m2 a č. 5/4 zahrada o výměře 49 m2 v k. ú. Český Brod paní Elišce 
Strnadové za cenu 171 Kč/1m2.

                                                  s ch v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení  bezúplatného převodu majetku města Český Brod na PO NsP 
Český Brod a hospodářské středisko MěL -  předkládá Ing. Čokrtová
V současné době probíhá na MěÚ v Českém Brodě  obměna výpočetní techniky.
Výše jmenované organizace požádali o výpomoc. Správci IT vyčlenili vhodné přístroje pro tento 
účel. PC byla vyřazena z důvodu nedostatečného výkonu pro běh současných aplikací na MěÚ.
Bc. Nekolný – dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání z důvodu špatné přípravy tohoto 
materiálu. 
                                                  s ch v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pozemku KN č. 619/13 v k.ú. Český Brod – 
předkládá – Ing. Čokrtová
Dne 5.4.2006 požádal pan ing. Jan Klinecký jednatel NOVETA s.r.o. Tuchorazská 17, Český 
Brod o prodej části pozemku PK č. 616/1 v k. ú.Český Brod o výměře cca 1 500 m2, který je 
v ÚPD určen jako výhled pro zástavbu. Město Č.Brod získalo pozemek do vlastnictví na základě 
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smlouvy č. V-1866/02 o bezúplatném převodu v r. 2002 od PFČR s tím, že je určen schválenou 
ÚPD k zastavění  veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení.  Pozemek je v nájmu 
„Sady  Tuchoraz  s.r.o.“  Dne  26.4.2006  se  uskutečnilo  jednání  za  přítomnosti  p.starosty  J. 
Fischera, p. Ing. Klineckého, pí. Ing.Čokrtové - ved. OSM a pí. J. Dvořákové - prac. OSM, kde se 
ujasnily některé souvislosti neuvedené v žádosti. Závěrem bylo konstatováno, že p. Ing. Klinecký 
bude pozván k projednání této věci do rady města za účelem bližšího vysvětlení své žádosti a 
důvodů, které jej vedly k podání žádosti. Tak se stalo a radou města dne 18.5.2006 byl návrh 
usnesení  z programu  stažen  s tím,  že  pan  Klinecký  objedná  geometrický  plán  a  po  jeho 
předložení městu bude záležitost projednána. Odbor správy majetku navrhuje žádosti vyhovět.
Bc. Nekolný – dal návrh  na stažení  tohoto bodu jednání. Bylo zjištěno, že tento pozemek se 
nachází v územním plánu v zóně S  (smíšená zóna, zemědělská produkce) v neurbanizovaném 
území (obecně nezastavitelné území), kde lze zažádat o změnu po platnosti územního plánu tj. 
v roce 2010. Pana Ing.  Klineckého jsem o tomto problému informoval,  má zájem i  nadále o 
odkoupení tohoto pozemku, ale za jinou částku, než kterou nabídl. 

                                                  s ch v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení čerpání z rezervního fondu MŠ Sokolská – předkládá p. Fischer
Přílohou je žádost MŠ Sokolská o čerpání rezervního fondu na pořízení lehátek  pro MŠ, dále na 
pořízení programového vybavení pro ŠJ a pro pořízení antivirového programu AVAST.

USNESENÍ č. 148/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s čerpáním částky 40 000 Kč z účtu rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Sokolská. Tato 
částka bude využita dle předložené žádosti.
                                                  s ch v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení smlouvy o dočasné a bezplatné výpůjčce – předkládá Bc. Nekolný
Bc. Nekolný – jedná se o výpůjčku ukazatele rychlosti, který bude instalován na sloupu 
veřejného osvětlení u I. ZŠ v Žitomířské ulici.  

USNESENÍ č. 149/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
smlouvu o dočasné a bezplatné výpůjčce ukazatele rychlosti GEM CDU 2605, znění smlouvy je 

nedílnou součástí originálu zápisu.

                                                  s ch v á l e n o 4, 0, 0
Informace
Vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova
Ředitel II. ZŠ Tyršova ulice mailem informoval RM, že dne 29.9.2006 bude vyhlášeno v ZŠ 
Tyršova a Žitomířská ředitelské volno.  
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Žádost o prodej pozemku č. 620/7 v k.ú. Český Brod
Paní Ing. Marie Haubertová požádala dne 19.7.2006 o koupi pozemku č. 620/7 v k.ú.Český Brod. 
Užívá část o výměře cca 400 m2 a nevylučuje koupi celé parcely. Na pozemku má vybudován 
zděný zahradní domek, který stojí na pozemku města č. 2033 o výměře 23 m2. Kupní cenu ve své 
žádosti nenavrhuje, žádá o nabídku ceny. Celá parcela má výměru 2 175m2. Byla v nájmu ČSZ 
ZO Český Brod, pozemek je užíván ČSZ ZO Český Brod a nájemné pravidelně placeno. 
Dotazem u předsedy této organizace bylo zjištěno, že pozemek je laicky rozdělen na 6 částí, 
z nichž 1 část nikdo neužívá. Z hlediska územního plánování by bylo lépe nyní pozemek 
neprodávat, protože v oblasti je navrhována komunikace, která zasahuje i do tohoto pozemku, 
část by tedy bylo možno použít na její vybudování a zbytek by mohl být v budoucnu prodán 
z důvodu zasíťování za výhodnější cenu než nyní. K geodetickému rozdělení pozemku na malé 
části po předběžném projednání, by stavební úřad nedal souhlas. 
JUDr. Marková - s ohledem na územní plánování (návrh komunikace) pozemek neprodávat a 
narovnat nájemní vztah. 

Zpráva o stavu elektroinstalace v MŠ Kollárova 71  
Ředitelství MŠ Kollárova informuje RM o stavu elektroinstalace v MŠ, která je ve velmi špatném 
stavu, přiložila posouzení stavu elektroinstalace, které je nedílnou součástí originálu zápisu.
Bc.  Nekolný  –  budeme  se  snažit  uvolnit  finance.  Při  jednání,  které  proběhlo  na  MěÚ bylo 
dohodnuto, že OSMM zažádá o posouzení statika na tuto stavbu, která má životnost 10-15 let. 
MUDr. Blažek – je nedostatek míst ve školkách. Jakým způsobem se umísťují děti do školky.
Bc. Nekolný – dává se přednost dětem jejichž rodiče pracují.  

Žádost o odprodej nevyužívaného pozemku č. 1190 u Poříčan  
MUDr. Blažek předložil na RM žádost Ing. Jaromíra Picka, který je soukromý zemědělec a má 
zájem o odkoupení pozemku č. 949 o výměře 1,0748 ha a nepronajatou část č. 947 o výměře 
0,9624 ha. Pozemek je trvale zamokřen a bude třeba tyto pozemky zúrodnit.   
Bc. Nekolný – OSMM připraví  jako návrh na příští jednání RM.
JUDr. Marková – je třeba zjistit jak je veden tento pozemek v územním plánu.

Nemocnice s poliklinikou
MUDr. Blažek –  je nutné, aby zastupitelé města rozhodli usnesením ZM jak pokračovat s NsP 
Český Brod. Zda bude nemocnici provozovat dále město či budou zřizovatelské pravomoce 
převedeny na jiný subjekt. S Bc. Nekolným připravíme návrh na jednání zastupitelstva, které se 
koná 4.10.2006. Při zachování NsP jako příspěvkové organizace se do rozpočtového výhledu 
města musí  vyčlenit cca 7 mil. na dorovnání závazků, provoz NsP dále se musí investovat do 
budov, které jsou ve špatném stavu. Smlouva na poskytování zdravotní péče byla uzavřena do 
konce tohoto roku, tj. 31.12.2006. Od 1.1.2007  nevíme, v jakém rozsahu s námi uzavře 
Všeobecná zdravotní pojišťovna smlouvy na poskytování zdravotní péče.
Pí. Raková – z důvodu toho, že nynější zastupitelé jsou informování o stavu nemocnice myslím, 
že rozhodnutí o NsP by mělo učinit zastupitelstvo na tomto posledním zasedání před volbami.

Jednání bylo ukončeno v 1745 hodin

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek
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Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města

Usnesení
z 22.  schůze Rady města Český Brod konané dne 14.9. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 146/2006
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  následujícího seznamu v celkové výši  25 000 Kč.
T. J. Sokol Český Brod – šachový oddíl…………………………5 000 Kč
Regionální muzeum v Kolíně…………………………………     5 000 Kč
T. J. Sokol Kostelec n. Č. L. …………………………………..  15 000 Kč

USNESENÍ č. 147/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků č. 5/2 zahrada o výměře 365 m2, č. 35/3 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 61 m2 a č. 5/4 zahrada o výměře 49 m2 v k. ú. Český Brod paní Elišce 
Strnadové za cenu 171 Kč/1m2.

USNESENÍ č. 148/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s čerpáním částky 40 000 Kč z účtu rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Sokolská. Tato 
částka bude využita dle předložené žádosti.

USNESENÍ č. 149/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
smlouvu o dočasné a bezplatné výpůjčce ukazatele rychlosti GEM CDU 2605, znění smlouvy je 

nedílnou součástí originálu zápisu.

          Jaromír Fischer
            starosta města
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