
Zápis 
z 26. schůze Rady města Český Brod konané dne 16.11. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p.  Fischer,  Bc.  Nekolný,  MUDr.  Forstová,  Mgr.  Janík,  pí.  Raková,  MUDr.  Blažek, 
p. Vlasák, p. Brom – tajemník města, JUDr. Marková - právnička města, Ing. Kokeš – předseda 
kontrolního výboru
Nepřítomni: 
Omluveni: 
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:
1. Návrh na zastavení projednávání návrhu zadání změny č. 05 územního plánu sídelního 
útvaru města Český Brod - předkládá p. Fischer
2. Návrh na doporučení zastupitelstvu města zamítnout žádost o dotaci na vybudování 
zpevněné přístupové cesty – předkládá Bc. Nekolný
3. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytů č. 1, 4, 46 v čp. 1256, Palackého ulice, Český 
Brod – Předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na odvolání a jmenování ústřední inventarizační komise Města Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na schválení jednacího řádu Rady města – předkládá Bc. Nekolný
6. Návrh na opětovné schválení poradních orgánů rady města ve stávajícím složení – 
předkládá Bc. Nekolný
7. Návrh na určení kompetencí členům rady a zastupitelstva města – předkládá Bc. Nekolný 
8. Návrh na ustanovení komise pro regeneraci městské památkové zóny – předkládá Bc. 
Nekolný
9. Návrh na schválení nařízení města Český Brod o placeném stání silničních motorových 
vozidel ve vymezené části města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
10. Návrh na schválení nařízení města Český Brod na stanovení maximální ceny za stání 
motorových vozidel ve vymezených částí města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
11. Návrh na odvolání redakční rady a volbu nové redakční rady Českobrodského zpravodaje – 
předkládá p. Fischer
12. Návrh na vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkování v ul. Rokycanova, Český 
Brod – předkládá Bc. Nekolný
13. Návrh na jmenování vedoucího odboru dopravy Městského úřadu v Českém Brodě – 
předkládá p. Brom 
14. Návrh na přidělení dotace k financování Adventní výtvarné dílny – předkládá p. Fischer
15. Návrh na stanovení použití příspěvku pro NsP Český Brod schváleném Zastupitelstvem 
města – předkládá p. Fischer
16. Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce na štěpkovače EC 15 – předkládá Ing. Čokrtová
17. Návrh na schválení návrhu změny č. 02 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města 
Český Brod v kat. území Štolmíř – předkládá p. Fischer
18. Návrh na ustanovení komise životního prostředí – předkládá Bc. Nekolný



Informace
Podaná žaloba na zaplacení částky 8 400 Kč za znalecký posudek manželům Mašatovým
Pozemek č. 358/7 v k. ú. Štolmíř
Žádost o podporu projektu vytvoření Českobrodské městské gardy
Smlouva o spolupráci k přípravě nové lokality rodinných domů v Českém Brodě

Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 2. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková.
                                                                                                                        s ch v á l e n o 7, 0, 0 
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr.Blažek.
                                                                                                                        s ch v á l e n o 6, 0, 1 
Bc. Nekolný – informace – ubytovna Chrášťany, zpráva o kontrole plnění usnesení

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Přišel v 1605 hod Ing. Kokeš

Bc. Nekolný – přečetl plnění usnesení: č. 180/2006 – schváleno ZM, záměr na úřední desce.
                                                               č. 181/2006 – záměr na úřední desce.
                                                               č. 182/2006 – dodatek, odešel dopis na Stř. kraj.
                                                               č. 183/2006 – ZM schválilo změnu.
Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

Návrh na zastavení projednávání návrhu zadání změny č. 05 územního plánu sídelního 
útvaru města Český Brod - předkládá p. Fischer
Návrh na zpracování zadání změny č. 05 (lokalita Z05.1) územního plánu sídelního útvaru 
(ÚPnSÚ) města Českého Brodu podala dne 07.01.2005 firma Cihelna Klíma, s.r.o., Vrátkov, 282 
01 Český Brod. Žádost o změnu se týkala přehodnocení funkčního využití pozemků parc. č. 
402/3, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 407, 409/3, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 
404/8, 1680, 1563/1, 1563/2, 1679, 214/1, 214/2, 1106, 1692, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1895/1, kat. území Český Brod, které jsou schválených uzemním plánem 
Českého Brodu určeny jako plocha pro průmyslovou výrobu – Cihelna Klíma a k využití jako 
zóna Spz – smíšená – (zemědělská produkce, stabilizovaná přírodní složka). Navrhovatel 
navrhoval nové využití pozemků jako zónu pro hromadné bydlení a zástavbu bytovými domy a 
uhradil veškeré náklady spojené se zpracováním změny 05 v rozsahu pro lokalitu Z05.1. Náklady 
na zpracování této změny byly stanoveny na 55 930 Kč. Navrhovatel tuto částku složil na 
depozitní účet města. Dne 14.12.2005 Městský úřad Český Brod, stavební odbor, jako pořizovatel 
územního plánu obce (dále jen ,,pořizovatel“) v souladu s §§ 12 a 13 zákona č. 50/1976 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zahájil v souladu s § 20 
uvedeného zákona projednávání návrhu zadání změny č. 05 ÚPnSÚ města Českého Brodu. 
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V rámci projednávání změny 05 bylo doručeno negativní stanovisko dotčeného orgánu státní 
správy – Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu (ZPF), který se dne 21.02.2006 pod č.j. 15692-162878/06/OŽP- Fx 
záporně vyjádřil k záboru ZPF v navrhované lokalitě Z05.1, neboť navrhovaná změna se týká 
pozemků zařazených do nejvyšších bonitních tříd. Pořizovatel dne 28.07.2006 zahájil dohadovací 
řízení s Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako 
orgánem ochrany ZPF (dále jen ,,Krajský úřad“). Dne 02.10.2006 bylo pořizovateli doručeno 
stanovisko Krajského úřadu ze dne 25.09.2006, č.j. 103646/2006/KÚSK/OŽP-Fx, ve kterém trvá 
na svém původním stanovisku ze dne 21.02.2006. Vzhledem k této skutečnosti, nelze návrh 
zadání změny 05 považovat za dohodnutý, je nutné plochu Z05.1 z návrhu zadání změny 05 
vyřadit, a proto Rada města Českého Brodu na svém zasedání dne 02.11.20066 doporučila 
projednávání změny 05 zastavit pro neekonomičnost. Navrhovatelem změny Z05.2 bylo Město 
Český Brod. Alikvotní část z částky složené na depozitním účtu Města Českého Brodu, ze kterého 
byla hrazena změna Z05.1 (zadání) by měla být vrácena navrhovateli – Cihelně Klíma, s.r.o., 
změna Z05.2 byla hrazena z rozpočtu města.
Bc. Nekolný – návrh byl na minulém jednání stažen, předmět změny dvě lokality. Město si přidalo 
rozvoj plochy do územního plánu. Je lepší zamítnout, poté dát do nového územního plánu.

USNESENÍ č. 184/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města Českého Brodu zastavit projednávání návrhu zadání změny č. 05 územního 
plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města Českého Brodu v kat. území Český Brod.

                                                               s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na doporučení zastupitelstvu města zamítnout žádost o dotaci na vybudování zpevněné 
přístupové cesty – předkládá Bc. Nekolný
Pan MUDr. Chaloupka se na nás obrátil se žádostí o dotaci na vybudování komunikace k novým 
nemovitostem. Pozemek 901/5 byl oddělen pro výstavbu komunikace. Nová komunikace má být 
vybudována vlastníky nových stavebních parcel. Jedná se o zainvestování pozemků, které na sebe 
přebírá vlastník nových stavebních parcel. Tato žádost byla předložena do ZM dne 3.5.2006, kdy 
byla projednána a stažena z programu. Protože nebylo přijato žádné usnesení je předkládána 
k projednání znovu. MUDr. Chaloupka telefonicky požádal o sdělení, jak byla žádost vyřízena. 
Stanovisko OSM: Je nutné k těmto žádostem přistupovat jednotně. Město nemá dostatek finančních 
prostředků, aby mohlo poskytovat příspěvky na infrastrukturu pro stavby na zelené louce.
MUDr. Forstová – komunikace není využívána pouze majiteli, ale také ostatními.Většina 
nehrazených komunikacích byla pouze pro majitele nemovitosti.
Pí. Raková – cesta průchozí, patří-li městu tak spolufinancovat.
Bc. Nekolný – budování kanalizace Na Bělidle, tato komunikace se užívá pro stavbu.
Pí. Raková – co když město nebude spolufinancovat a oni oplotí cestu?
Bc. Nekolný – bylo vydáno stavební povolení za určitých podmínek. Nechat průjezd a vybudování 
cesty.
MUDr. Blažek – podjatý, MUDr. Chaloupka je kamarád. Město tuto komunikaci nyní využívá, měla 
by ji po ukončení akce Na Bělidle dát do původního stavu.
Odešel v 1620 hod Ing. Kokeš.
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Mgr. Janík – složitá situace, hodně problémů v komunikacích. Jak budeme spolufinancovat jednou 
přijdou i další žádosti.
P. Vlasák – řešíme důsledek. Šli do toho s naprostým vědomím. Cestu dát opravit do původního 
stavu, po vybudování kanalizace Na Bělidle.

USNESENÍ č. 185/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 59 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu města zamítnout žádost o dotaci na vybudování zpevněné přístupové cesty 
(prodloužení komunikace v ul. K Dolánkám).
                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 2

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytů č. 1, 4, 46 v čp. 1256, Palackého ulice, Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Výše uvedené byty se opravují a v prosinci budou připraveny k předání. V současné době se eviduje 
na odboru správy majetku 46 žádostí o přidělení městského bytu + 4 žádosti se soudním 
rozhodnutím. Sociální odbor poukazuje na mimořádně těžké  bytové podmínky některých žadatelů.
Bc. Nekolný – privatizované byty, jeden byt volný. Paní Hušnerová bydlí se synem a snachou, 
nemůžou byt koupit, nemají finanční prostředky. Zařazeno do privatizace č. 2. Oslovili paní 
Forstovou a projednali, náhrada dva byty, uzavření za regulované nájemné. Dva byty druhé podlaží. 
S panem Dvořákem se byli na byty podívat a pí. Forstová (snacha pí. Hušnerové), která za ní jedná, 
souhlasila. Dále poprosili zda by mohli v nynějším bytě zůstat na Vánoce. Poté město prodá 
poslední byt v již zprivatizovaném domě čp. 558  v ulici Bezručova.

USNESENÍ č. 186/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
vyhlašuje
záměr na pronájem bytu, ulice Palackého 1256, Český Brod, formou obálkové metody na dobu 
určitou 2 let. Jedná se o byt č. 46, podlaží 9, kategorie 1, typ 1+1, výměra bytu 41,46 m2. Minimální 
cena nájemného 2 500 Kč/měsíčně bez záloh na služby. Kauce ve výši trojnásobku nájmu a záloh 
na služby musí být složena na účet města před podpisem smlouvy. Nabídky se budou přijímat do 
12.12.2006.
                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na odvolání a jmenování ústřední inventarizační komise Města Český Brod – předkládá 
Ing. Čokrtová
V ústřední  inventarizační  komisi,  která byla  schválena 13.10.2004 došlo ke změně tím,  že paní 
Záhorová zemřela a paní Samková je v současné době na mateřské. Nově navrženými členkami 
jsou Ing. Jedličková Šárka a Píšová Ludmila.

USNESENÍ č. 187/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
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ruší
ústřední inventarizační komisi schválenou RM 13.10.2004 usnesením č. 118/2004,
ustanovuje
ústřední inventarizační komisi a
jmenuje
předsedou  Ing.  Zdeňka  Škorpila  a  členy  komise  paní  Janu  Dvořákovou,  Hanu  Burýškovou, 
Jindřišku Vagovou, Janu Thomesovou, Karla Svobodu, Ludmilu Píšovou a Ing. Šárku Jedličkovou. 
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení jednacího řádu Rady města – předkládá Bc. Nekolný 
Bc. Nekolný – řád je skoro identický jako doposud platný, jsou zde jen přesnější formulace. Na 
minulé RM jsme se dohodli, aby se návrhy podávali v blocích a až poté hlasování bez 
předkladatelů, dát přesnější formulaci do jednacího řádu?
MUDr. Blažek – souhlasí s bloky.
Bc. Nekolný – zda zadat do jednacího řádu či jako pouhá dohoda.
JUDr. Marková - vyplývá z jednacího řádu, že jsou při hlasování přítomni pouze členové RM.
Bc. Nekolný – všichni by měli být v budově, po zavolání by předkladatel přišel a vysvětlil. Nutí 
zpracovatele, aby do návrhu dali vše a nemuseli se tím dále zabývat. Hlasování po blocích a každý 
předkladatel v budově.
JUDr. Marková – je potřeba se tedy dohodnout.
Mgr. Janík – tím budou předkládány lepší návrhy.
Bc. Nekolný – souvisí s bodem č. 7 – garance členů RM, předkladatel by měl seznámit svého 
garanta a ten by odsouhlasil zda předložit či nikoliv.
MUDr. Blažek – nemá tolik času, aby kdykoli by zavolal předkladatel přišel. 
Bc. Nekolný – potřeba dohodnout, jak se bude postupovat. Dohoda přes email s radním, zda tu 
předkladatel musí být.

USNESENÍ č. 188/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
svůj jednací řád, který je nedílnou součástí originálu zápisu. 
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na opětovné schválení poradních orgánů rady města ve stávajícím složení – předkládá 
Bc. Nekolný
Bc. Nekolný – tyto komise již pracovali ve stejném složení v minulém volebním období a dle 
mého názoru není důvod jejich členy měnit. Stejně tak jako u výborů zastupitelstva města by 
byl rád, kdyby i komise vypracovali svůj plán práce a předkládali výstupy na jednání rady 
města. Ing. Klindera nechce být v komisi pro územní rozvoj a stavebnictví, navrhl vyškrtnout. 
Ředitelkou TS je nyní Ing. Prášilová, vedoucím OD bude pan Rychtář. Místo paní Peukerové 
pana Binka.

USNESENÍ č. 189/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
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předpisů 
zřizuje
komisi pro územní rozvoj a stavebnictví,  komisi bezpečnosti a dopravy, inventarizační likvidační 
komisi, komisi sociálně právní ochrany dětí, komisi prevence bezpečnosti a
volí
do funkce následující předsedy a členy těchto iniciativních a poradních orgánů:
Komise pro územní rozvoj a stavebnictví: Vlastimil Šmejkal – předseda, Ing. Václav Pažout, Ing. 
Oldřich Drahorád, Václav Korec, Ing. Jan Bejšovec, Karel Sommer, Ing. Petr Kovář, Ing. Renata 
Govoruchinová, Ing. Richard Lupoměský,
Komise bezpečnosti a dopravy: Václav Hájek – předseda, Jan Svoboda (velitel Městské policie), 
Mgr. Klára Uldrichová (předsedkyně přestupkové komise MěÚ), Ing. Ludmila Plášilová (ředitelka 
Technických služeb),  kpt.  Jiří  Černý (velitel  OO Policie  ČR),  Václav  Rychtář  (vedoucí  odboru 
dopravy MěÚ), Marek Binko,
Inventarizační likvidační komise:  Hana Burýšková (referentka OSMM MěÚ), Jana Dvořáková 
(referentka OSMM MěÚ), Tomáš Hor (správce kapitoly IT MěÚ) 
Komise sociálně právní ochrany dětí: MUDr. Alena Vostřezová (dětská lékařka) – předsedkyně, 
Andrea Košatová (protidrogový koordinátor MěÚ), Mgr. Marie Kubalová (speciální škola), Oldřich 
Strnad (Základní škola Žitomířská), kpt. Jiří Černý (OO PČR), Mgr. Martin Dušek (Základní škola 
Tyršova),
Komise  prevence  bezpečnosti:  Václav  Hájek  (předseda  komise  bezpečnosti  a  dopravy),  Jan 
Svoboda (velitel Městské policie), Klára Uldrichová (předsedkyně přestupkové komise MěÚ), kpt. 
Jiří Černý (vedoucí OO PČR), Eva Dobiašová (vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ a komunitní 
plán),  Andrea  Košatová  (protidrogový koordinátor  MěÚ),  Hana Hollasová (rómský koordinátor 
MěÚ), Bc. Petr Steklý (o.s. Prostor provozující K-centrum a terénní program), Jana Kratochvílová 
(Leccos o.s.), Bc. Jakub Nekolný (místostarosta města a manažer prevence kriminality na místní 
úrovni).
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na určení kompetencí členům rady a zastupitelstva města – předkládá Bc. Nekolný 
Bc.  Nekolný  -  na  základě  informace  z minulého  jednání  rady  města  předkládám  tento 
materiál, který má rozdělit kompetence mezi jednotlivé radí a zastupitele. Byl by rád, kdyby 
se  jednotliví  garanti  účastnili  minimálně  sestavování  rozpočtů,  kontrol  jejich  činnosti  a 
koncepční práce na jim svěřených úsecích, případně i garantovali předkládané materiály do 
rady  či  zastupitelstva.  Samozřejmě  odpovědnost  i  kompetence  v plné  míře  zůstává  na 
ředitelích, případně vedoucích odborů a v případě určitých nesrovnalostí pak rozhodne rada 
města  jako celek  a  v rámci  struktury městského  úřadu potom starosta,  místostarosta  nebo 
tajemník. 

USNESENÍ č. 190/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozdělení členů rady a zastupitelstva města dle garancí za jednotlivé oblasti následovně:  Fischer 
Jaromír - bezpečnost a vnitřní věci, Bc. Nekolný Jakub - finance a životní prostředí, Vlasák Martin - 
majetek a investice,  MUDr. Blažek Petr - doprava a regionální rozvoj, MUDr. Forstová Jana – 
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zdravotnictví,  Mgr. Janík František – školství a mládež,  Raková Ludmila - kultura a sport,  Ing. 
Kokeš Jaroslav – kontrola, Ing. Rahmová Renata - sociální věci.
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na ustanovení komise pro regeneraci městské památkové zóny – předkládá Bc. Nekolný 
Bc. Nekolný - pro čerpání financí z fondu regenerace městské památkové zóny Ministerstva kultury 
(nyní přes Středočeský kraj) je potřeba mít funkční výše zmíněnou komisi. V našem městě byla 
patrně v roce 1995 schválena pracovní skupina, která pracovala ve složení Mgr. Milan Plíva, 
Miroslav Malík, PhDr. Miloš Dvořák, Miroslava Bočková, Karel Boček a Ing. Josef Kapička. Mgr. 
Plíva chce i nadále v této oblasti působit, pan Malík a pan Boček již nikoliv, stejně tak i paní 
Bočková, která navrhla za sebe ředitelku MKIC Zdenku Bočkovou. Ing. Kapičku již pro pokročilý 
věk neoslovovali a doktora Dvořáka se panu Plívovi zatím nepodařilo sehnat. Pan Korec 
s členstvím souhlasí. Jelikož poslední termín podání žádostí na příští rok je již 23.11. předkládá 
návrh komise v minimálním počtu členů a je samozřejmě možné ji následně doplnit.
MUDr. Blažek – pí. Milada Bočková je stále v pracovním poměru s městem?
Bc. Nekolný – není, je v pracovním poměru s MKIC jako účetní. Odvoláním z funkce nelze ukončit 
pracovní poměr. Musí být zřízena pracovní skupina pro financování z programu. Problém – nelze 
odvolat pracovní skupinu, nevíme jak byla zřízena. Nenašlo se v usnesení. Skupina nebyla vlastně 
zřízena.

USNESENÍ č. 191/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
zřizuje
pracovní skupinu pro regeneraci městské památkové zóny a
volí
paní Zdenku Bočkovou předsedkyní a pány Mgr. Milana Plívu a Václava Korce členy komise pro 
regeneraci městské památkové zóny.
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0
 
Návrh na schválení nařízení města Český Brod o placeném stání silničních motorových 
vozidel ve vymezené části města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Usnesením č. 58/2003 ze dne 22.5.2003 schválila Rada města Nařízení města č. 1/2003 o placeném 
stání motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod a usnesením č. 130/2003 ze dne 
5.11.2003 pak Nařízení města č. 5/2003 o stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel 
ve vymezených částech města Český Brod. Navrhujeme změnu a doplnění výše uvedených 
Nařízení města dle nově platné legislativy. Dotazem na krajském úřadě nám bylo sděleno, že není 
nutné schvalovat nová nařízení města a postačí schválit pouze změnové Nařízení města.
Bc. Nekolný – drobné změny, kvůli novým právním normám.

USNESENÍ č. 192/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
vydává
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Nařízení města Český Brod č. 2/2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení města č. 1/2003 o 
placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod. 
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení nařízení města Český Brod na stanovení maximální ceny za stání 
motorových vozidel ve vymezených částí města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Usnesením č. 58/2003 ze dne 22.5.2003 schválila Rada města Nařízení města č. 1/2003 o placeném 
stání motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod a usnesením č. 130/2003 ze dne 
5.11.2003 pak Nařízení města č. 5/2003 o stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel 
ve vymezených částech města Český Brod. Navrhujeme změnu a doplnění výše uvedených 
Nařízení města dle nově platné legislativy. Dotazem na krajském úřadě nám bylo sděleno, že není 
nutné schvalovat nová nařízení města a postačí schválit pouze změnové Nařízení města.
Bc. Nekolný – v článku č. 2 jsou uvedeny ceny včetně DPH.

USNESENÍ č. 193/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
vydává
Nařízení města Český Brod č. 3/2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení obce č. 1/2004 na 
stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod. 
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na odvolání redakční rady a volbu nové redakční rady Českobrodského zpravodaje – 
předkládá p. Fischer
Složení redakční rady je úplně stejné, ale jelikož v minulém období došlo k několika změnám, bylo 
by lepší radu formálně odvolat a následně znovu zvolit. Novinkou je také návrh, aby paní Bočková 
byla zvolena předsedkyní redakční rady, neb ta zatím fungovala bez předsedy.
Bc. Nekolný – není konečný stav, může se dále dojmenovat.

USNESENÍ č. 194/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
odvolává
redakční radu Českobrodského zpravodaje a
volí
paní Zdenku Bočkovou předsedkyní,  paní Ludmilu Píšovou, pana Václava Hájka, pana Tomáše 
Hora a Bc. Jakuba Nekolného členy redakční rady ČBZ. 
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkování v ul. Rokycanova, Český Brod 
– předkládá Bc. Nekolný
Zřízením konkrétně vyhrazeného a vyznačeného parkovacího místa bude trvale zajištěna možnost 
parkování osobního vozidla které přepravuje osobu těžce tělesně postiženou.
Bc. Nekolný – byl zde již podobný případ. Na sídlišti velký problém s parkovacími místy.
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USNESENÍ č. 195/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkovacího místa  pro stání  motorového vozidla  přepravujícího osobu 
těžce  tělesně  postiženou  před  bytovým  domem  v ulici  Rokycanova  1291  v Českém  Brodě. 
Vyhrazené  parkovací  místo  bude  povoleno,  s ohledem  na  bezpečnost  a  plynulost  silničního 
provozu, odborem dopravy MÚ Český Brod podle § 25 odst. 6 písm. c), bod 4 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích a bude vyznačeno příslušným vodorovným a svislým dopravním 
značením v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V tomto 
případě  zřízení  vyhrazeného  parkovacího  místa  nebude  zpoplatněno  podle  vyhlášky  města  o 
místních poplatcích a realizaci dopravního značení nebude zajišťovat žadatel o vyhrazené parkování 
na své náklady. Osazení dopravního značení zajistí Technické služby Český Brod. 
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na jmenování vedoucího odboru dopravy Městského úřadu v Českém Brodě – 
předkládá p. Brom 
Výběrové  řízení  na  obsazení  místa  vedoucího  odboru  dopravy  bylo  vyhlášeno  14.9.2006.  Do 
výběrového řízení se přihlásilo 6 uchazečů. Dne 19.10.2006 výběrová komise provedla kontrolu 
přihlášek do výběrového řízení a po ústních pohovorech komise doporučila jmenovat do funkce 
vedoucího odboru dopravy pana Václava Rychtáře ke dni 1.1.2007. Předkladatel zajistí vypracování 
a předání jmenovacího dekretu nejpozději 1.12.2006.
P. Brom – p. Rychtář je nyní zkušebním komisařem, bude potřeba poté vyhlásit výběrové řízení na 
nového komisaře.

USNESENÍ č. 196/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
jmenuje
pana Václava Rychtáře do funkce vedoucího odboru dopravy Městského úřadu v Českém Brodě ke 
dni 1.1.2007.
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na přidělení dotace k financování Adventní výtvarné dílny – předkládá p. Fischer
Příspěvek je určen k financování Adventní výtvarné dílny,  kterou pořádá OS LECCOS společně 
s OS Magráta, na kterém se budou vyrábět mimo jiné i  ozdoby na českobrodský vánoční strom. 
Bc. Nekolný – nové žárovky na stromek, jednobarevné. Na Adventní pochod se uzavře náměstí na 
dvě hodiny.

USNESENÍ č. 197/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
poskytnutí dotace OS LECCOS ve výši 1000 Kč a OS Magráta ve výši 1000 Kč. 
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                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na stanovení použití příspěvku pro NsP Český Brod schváleném Zastupitelstvem 
města – předkládá p. Fischer
Vzhledem  k ukazatelům  uvedeným  v účetních  výkazech  k 30.9.2006  navrhujeme  přesun 
poskytnutého příspěvku z účtu 691 – Příspěvky a dotace na provoz na účet 932 – neuhrazená ztráta 
z minulých let. 

USNESENÍ č. 198/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů ve funkci zřizovatele
stanovuje
použití  poskytnutého příspěvku pro NsP Český Brod ve výši 3 000 000 Kč na částečné pokrytí 
ztráty z min. let – účet 932. 
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0
     
Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce na štěpkovače EC 15 – předkládá Ing. Čokrtová 
Město Český Brod koupilo štěpkovač EC 15, na který byla poskytnuta dotace z Fondu životního 
prostředí Středočeského kraje na rok 2006. Smlouvou o výpůjčce bude výše jmenovaná věc předána 
do užívání Technickým službám v Českém Brodě. Přílohou originálu zápisu je návrh vypracované 
smlouvy o výpůjčce.

USNESENÍ č. 199/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na štěpkovač EC 15-23MT27P/TR s Technickými službami v Českém 
Brodě. 
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení návrhu změny č. 02 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města 
Český Brod v kat. území Štolmíř – předkládá p. Fischer
Návrh na změnu č. 02 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města Českého Brodu podala 
dne 26.03.2003 paní Zuzana Křováková, Hostýnská 2044/9, 100 00 Praha 10. Jedná se o změnu 
kat. území Štolmíř. V podaném návrhu navrhovatel navrhuje nové využití pozemku jako zónu pro 
bydlení – vymezení ploch pro obytnou zástavbu v katastrálním území Štolmíř – lokalita mezi 
železniční tratí a prodloužením ulice ,,V Lukách“ směrem k městské části Štolmíř (pozemek parc. 
č. KN 653) – jako zónu BI a BH. Pozemek přímo navazuje na pozemek určený územním plánem 
sídelního útvaru Český Brod k zastavění stavbami pro bydlení (BI). Paní Zuzana Křováková 
uhradila veškeré náklady spojené se zpracováním změny č. 02 ÚPnSÚ Český Brod. Dne 
24.03.2003 na 12. schůzi Rady města Českého Brodu byl návrh projednán a bylo doporučeno 
usnesením č. 10/2003 Zastupitelstvu města Český Brod návrh na pořízení změny č. 02 schválit.
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Dne 31.07.2003na 9. zasedání Zastupitelstva města Českého Brodu usnesením č. 23/2003 byl 
návrh na pořízení změny č. 02 schválen. Dne 15.04.2004 Městský úřad Český Brod, stavební 
odbor, jako pořizovatel územního plánu v souladu s §§ 12 a 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v úplném znění (dále jen stavební zákon), zahájil v souladu s §§ 20 a 
30 stavebního zákona projednávání návrhu zadání změny č. 02. Návrh zadání byl projednán 
s dotčenými orgány státní správy a orgány územního plánování sousedních územních obvodů. Dne 
31.01.2005 byl požádán Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, o 
stanovisko ke změně č. 02. Dne 22.02.2005 bylo doručeno kladné stanovisko nadřízeného orgánu 
územního plánování k projednání návrhu zadání změny č. 02 ÚPnSÚ Český Brod, ze dne 
14.02.2005. Dne 08.06.2005 na 28. zasedání Zastupitelstva města Český Brod usnesením č. 
14/2005 byl schválen návrh zadání změny č. 02 ÚPnSÚ města Český Brod. Dne 14.11.2005 
Městský úřad Český Brod, stavební odbor, jako pořizovatel územního plánu obce, v souladu s §§ 
12 a 13 stavebního zákona, oznámil zahájení projednávání návrhu změny č. 02 územního plánu 
sídelního útvaru Český Brod v souladu s §§ 22 a 30 stavebního zákona dotčeným orgánům státní 
správy, správcům sítí a orgánům územního plánování sousedních územních obvodů. Veřejné 
projednání se konalo dne 21.12.2005. Návrh změny č. 02 byl definitivně projednán s dotčenými 
orgány státní správy dne 19.04.2006, následně byla upravena textová část ke změně. Dne 
29.06.2006 byl požádán Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, o 
stanovisko k návrhu změny č. 02. Dne 19.07.2006 bylo doručeno záporné stanovisko nadřízeného 
orgánu územního plánování k projednání návrhu změny č. 02 ze dne 14.07.2006, č.j. SZ 
90579/2006/KUSK ÚSŘ/Ku. Dne 15.08.2006 bylo zahájeno dohadovací řízení dle stanoviska 
Krajského úřadu, odboru územního a stavebního řízení. Dne 16.10.2006 byl návrh změny ÚPnSÚ 
s dotčenými orgány státní správy dohodnut. Dne 25.10.2006 byl požádán Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, o stanovisko k návrhu změny č. 02. Dne 
14.11.2006 bylo doručeno kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 
k projednání návrhu změny č. 02 ze dne 06.11.2006, č. j. SZ 153271/2006/KUSK.

USNESENÍ č. 200/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Českého  Brodu  schválit  návrh  změny  č.  02  územního  plánu  sídelního 
útvaru Český Brod (změna 02). 
                                                           s ch v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na ustanovení komise životního prostředí – předkládá Bc. Nekolný
Bc. Nekolný – strana zelených má zájem být v komisi. Nedokáže si představit náplň práce.
Pí. Raková – jmenovat do jiné komise.
P. Vlasák – zrušil by, kdo zaúkoluje tuto komisi??
Odešla v 1730 hod JUDr. Marková.
Bc. Nekolný – jedná se také o odměně příslušící předsedovi komise, tu poukázat za vykonanou 
práci. Pracovní skupina  musí předložit náplň práce. Návrh na změnu návrhu znění usnesení: 
Rada města zřizuje pracovní skupinu životního prostředí a volí Michala Fokta předsedou a Ing. 
Václava Čokrta a Martinu Bekovou členy pracovní skupiny životního prostředí.

USNESENÍ č. 201/2006
Rada města Český Brod 
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po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
zřizuje
pracovní skupinu životného prostředí a
volí
Michala  Fokta  předsedou  a  Ing.  Václava  Čokrta  a  Martinu  Bekovou  členy  pracovní  skupiny 
životního prostředí. 
                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0
Přišla v 1740 JUDr. Marková.

Informace
Podaná žaloba na zaplacení částky 8 400 Kč za znalecký posudek manželům Mašatovým
Zora a Roman Mašatovi požádali o proplacení opravy oken v bytě č. 5 čp. 1384 nám. Arnošta 
z Pardubic. Rada města jejich žádost projednala a odsouhlasila proplatit částku 18 495 Kč. Tato 
suma již byla proplacena. Cena znaleckého posudku proplacena nebyla. Dne 3.11.2006 na MěÚ 
došla žádost o proplacení částky 8 400 Kč za znalecký posudek. Žádost je psána advokátní 
kanceláří, s informací, že podávají žalobu na zaplacení částky 8 400 Kč.
Ing. Čokrtová – zda dát znovu k projednání nebo k soudu.
JUDr. Marková – město nemělo nic platit, v zákoně není uvedeno, měla být poskytnuta pouze sleva 
z nájmu v případě, že po delší dobu tato vada zhoršuje užívání bytu.
Bc. Nekolný – ve smlouvě uvedeno, že změny musí být se souhlasem pronajímatele.
JUDr. Marková – odpoví advokátce.

Pozemek č. 358/7 v k. ú. Štolmíř
Město Český Brod na podnět občanů (pí. N. Rezkové, Štolíř) předkládá radě města tuto informaci o 
pozemku. Jedná se o pozemek ve vlastnictví pí. Marie Vláškové, který se nachází pod asfaltovou 
komunikací. Tato komunikace byla vybudována v letech 1986-1987 právním předchůdcem města 
jako přístupková komunikace k pozemkům pro výstavbu rodinných domků. V této době pí. 
Vlášková na odprodej pozemku neměla zájem. V pozdější době pak jednala s vedoucím stavebního 
odboru Ing. Přikrylem o možnostech řešení. Současně byl odeslán dopis pí. Vláškové se žádostí o 
vyjádření k možnému převodu a za jakých podmínek. Odbor správy majetku navrhuje přistoupit 
k řešení a právního narovnání této věci tak, že stavba i pozemek by měl být jednoho vlastníka, 
v tomto případě města Český Brod.

p. Fischer – po jednání s Veolii plánování zvýšení vodného. Pro příští rok nejspíše stejné.

Bc. Nekolný – je připraven bod na RM výběrové řízení na NsP. Diskutovali o tom s MUDr. 
Blažkem a JUDr. Markovou. Předmětem bylo jednání o ceně nájemného. Výběrové řízení – převod 
pohledávek a závazků. Získání další informace a na příští radě města předloží jako regulérní bod.
P. Vlasák – k podzimu se nic nemění, jen částky, je potřeba co nejdříve umořit dluhy, hrozba 
penále. 

Žádost o podporu projektu vytvoření Českobrodské městské gardy
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Bc. Nekolný – problém finance. Od 10-20 tis Kč za jedno vybavení. Je nutné prověřit, zda by se 
daly finanční prostředky získat z dotací EU. Pokud by městské gardy začaly jezdit po městech 
vznikaly by další náklady. Reprezentace města. Např. dvě akce za rok, které bude město financovat. 

Smlouva o spolupráci k přípravě nové lokality rodinných domů v Českém Brodě
JUDr. Marková – nevidí důvod jít do toho, podle mandátní smlouvy by mohl prodat a město by se 
k tomu nemohlo ani vyjádřit za kolik by se prodávalo. Mandatář by organizoval záležitosti ohledně 
dokumentací, může provádět zástupce města. Smlouva o spolupráci, město by platilo náklady na 
veškerou dokumentaci a části komunikací.

Ubytovna Chrášťany
Bc. Nekolný – ubytovna sloužila dělníkům, ti odjeli. Dostali nabídku využívat cca 10 pokojů na půl 
roku pro neplatiče.
JUDr. Marková – město nemá neplatiče. Neplatiči s rodinami si většinou hlídají lhůty. 

Jednání bylo ukončeno v 1820 hodin

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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