
Zápis 
z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 4.1. 2007 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Vlasák, p. Brom – tajemník 
města, JUDr. Marková - právnička města, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, Ing. Šmíd – za předsedu 
kontrolního výboru
Nepřítomni: 
Omluveni: Mgr. Plíva – předseda finančního výboru
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:

1. Návrh na jmenování ředitele příspěvkové organizace Anna – penzion a domov v Českém 
Brodě – předkládá p. Brom
2. Návrh na výpověď z nájmu bytů č. 9 a č. 42 ul. Palackého 1256, Český Brod – předkládá 
p. Fischer
3. Návrh na revokaci usnesení č. 221/2006 ze dne 13.12. 2006 – předkládá p. Fischer
4. Návrh na schválení smlouvy č. 259/2006 o výpůjčce nemovitosti v k. ú. Štolmíř – 
předkládá p. Fischer
5. Návrh na doporučení ZM schválit prodej pozemku parc. č. 158/4 zahrada v k. ú. Český 
Brod – předkládá p. Fischer
6. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě čp. 1256 na adrese Český Brod, 
Palackého ulice – předkládá p. Fischer
7. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě čp. 1256 na adrese Český Brod, 
Palackého ulice – předkládá p. Fischer
8. Návrh na souhlas se záměrem provedení akce Městský kamerový dohlížecí systém – 
Český Brod, II. etapa – předkládá Bc. Nekolný
Informace

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 1. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 1 
Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

P. Brom – přečetl kontroly plnění usnesení z RM konané 21.12. 2006
Usnesení č. 225/2006 – počet zaměstnanců provedeno.
Usnesení č. 226/2006 – jednání OSMM o výši nájmu stále trvá.
Usnesení č. 227/2006 – smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 228/2006 – vypracování strategického plánu probíhá.
Usnesení č. 229/2006 – stále trvá.



Usnesení č. 230/2006 – bylo splněno.
Usnesení č. 231/2006 – bylo splněno.
Usnesení č. 232/2006 – bylo splněno.
Usnesení č. 233/2006 – záměr byl vyhlášen.
Usnesení č. 234/2006 – výběrové řízení bylo vyhlášeno.

Návrh na jmenování ředitele příspěvkové organizace Anna – penzion a domov v Českém 
Brodě – předkládá p. Brom
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele PO Anna – penzion a domov bylo vyhlášeno 
22.11.2006. Do výběrového řízení se přihlásilo 11 uchazečů. Dne 27.12.2006 výběrová komise 
provedla kontrolu přihlášek do výběrového řízení a po ústních pohovorech komise doporučila 
další pohovory se 4 uchazeči na 4.1.2007. Jmenování do funkce ředitele by mělo být s účinností 
nejpozději od 1.2.2007. Předkladatel zajistí vypracování a předání jmenovacího dekretu 
nejpozději do 1.2.2007.
Rada města položila všem čtyřem uchazečům, Ing. Marešovi, paní Košatové, Ing. Rovné a paní 
Čanecké, několik otázek týkajících se řízení Domova pro seniory. Každý z uchazečů měl nejprve 
pohovořit o sobě a svých znalostech a poté o budoucnosti příspěvkové organizace. Rada města 
rozhodla, že vítězem výběrového řízení se stala Ing. Eva Rovná a byla jmenována do funkce 
ředitele příspěvkové organizace Anna – penzion a domov v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 1/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
jmenuje
Ing. Evu Rovnou ředitelkou příspěvkové organizace Anna – penzion a domov Český Brod ke 
dni 1.4.2007.                            s c h v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na výpověď z nájmu bytů č. 9 a č. 42 ul. Palackého 1256, Český Brod – předkládá 
p. Fischer
Paní Aleně Kratochvílové byl Radou města Č. Brod na základě nejvyšší nabídky nájemného 
(4 500 Kč) přidělen byt č. 42 na adrese Český Brod, Palackého 1256 na dobu určitou 2 roky od 
1. 6. 2006 do 31. 5. 2008. Paní Petronile Dostálové byl Radou města Č. Brod na základě nejvyšší 
nabídky nájemného (5 000 Kč) přidělen byt č. 9 na adrese Český Brod, Palackého 1256 na dobu 
určitou 2 roky od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2008. Obě nájemnice uhradily část dluhu na nájemném 
teprve po upomínce a upozornění na možnost výpovědi z bytu dle zák. č. 107/06 Sb. V současné 
době není nájemné uhrazeno za dobu delší než 3 měsíce. Z tohoto důvodu navrhujeme dát oběma 
nájemnicím výpověď z bytu v souladu s výše uvedeným zákonem. 
Dlužná částka k 31.12.2006: Kratochvílová - 30 304  Kč a Dostálová - 40 804  Kč.
Bc. Nekolný – znění usnesení: RM po projednání schvaluje přivolení k výpovědi z nájmu bytu 
č. 9 a č. 42….. Návrh na nové znění návrhu unesení: RM po projednání schvaluje výpověď 
nájmu bytu č. 9 a č. 42….

USNESENÍ č. 2/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
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výpověď z nájmu bytu č. 9 a č. 42 v domě na adrese Český Brod, Palackého 1256,
z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 2), písm. b) občanského zákoníku.

              s c h v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na revokaci usnesení č. 221/2006 ze dne 13.12. 2006 – předkládá p. Fischer
Usnesením č. 221/2006 ze dne 13. 12. 2006 rozhodla Rada města Č. Brod o ukončení užívání 
bytu  č.  5  panu  Janičovi  na  adrese  Český  Brod,  Suvorovova  59,  k 31.  12.  2006  z důvodu 
nedoplatku na nájemném za r. 2005 a 2006 v celkové výši 10 131 Kč (k 30. 11. 2006). Ke dni 31. 
12. 2006 činí dlužná částka 11 010 Kč. Dne 2. 1. 2007 byla do pokladny MěÚ uhrazena částka 
 10 131 Kč. Kopie pokladního dokladu je přílohou tohoto návrhu na usnesení. Od 1. 1. 2007 
dochází  v bytech  s regulovaným  nájemným  v souladu  se  zákonem  č.  107/06  ke  zvýšení 
nájemného, což se týká i bytu pana Janiče. Rada města má možnost v tomto bytě určit i smluvní 
nájem. 
JUDr. Marková – Rada města by se měla rozhodnout, zda schválí revokaci tohoto usnesení nebo 
nebude souhlasit a s panem Janičem uzavře město Český Brod novou nájemní smlouvu s částkou 
vyšší než bylo regulované nájemné. Nyní pan Janič zaplatil dlužné nájemné pozdě.
Bc. Nekolný – pokud bychom uzavřeli novou nájemní smlouvu, tak za jiných podmínek, 
doplacení dlužné částky a také 3 měsíční kauce, kterou by zaplatil do určitého data. Nájemní 
částka by byla vyšší.
JUDr. Marková – ke všem nájemcům by se mělo přistupovat stejně. V bodě 2 nezaplatili tři 
měsíce a pan Janič rok a město mu prodlužuje smlouvu.
Bc. Nekolný – dal návrh na zrušení usnesení

        n e s c h v á l e n o 7, 0, 0

Bc. Nekolný – dal návrh o jednání nové smlouvy s panem Janičem

              s c h v á l e n o 5, 0, 2

Odešel v 1800 hodin MUDr. Blažek, kdy probíhalo jednání o bodu jedna, který byl přesunut za 
bod 2 a 3.
Návrh na schválení smlouvy č. 259/2006 o výpůjčce nemovitosti v k. ú. Štolmíř – předkládá 
p. Fischer
Paní Jaroslava Tichá z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových územní pracoviště 
Kolín zaslala  faxem Městu Český Brod návrh smlouvy č.259/2006 o výpůjčce nemovitosti  – 
pozemků č.175 a č.176 v k.ú.Štolmíř za účelem využití pro sportovní účely na dobu určitou. 
Jedná se o hřiště, které je v majetku ČR a ÚZSVM je příslušný hospodařit s tímto majetkem.
Město Český Brod původně požádalo o bezúplatný převod těchto pozemků do vlastnictví města.
Na pozemku č.175 se však nachází stavba kabin, která je v havarijním stavu (ohrožuje zdraví a 
životy občanů) a neexistuje doklad o jejím vlastnictví a není znám vlastník. Proto bylo navrženo 
ze strany ÚZSVM toto řešení. Příloha: návrh smlouvy o výpůjčce, situace pozemků.

USNESENÍ č. 3/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odstavec (2) písmeno m) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
smlouvu č.259/2006 o výpůjčce nemovitosti - pozemků č.175 a č.176 v k.ú.Štolmíř, jejíž návrh je 
nedílnou součástí originálu návrhu tohoto usnesení.

              s c h v á l e n o 6, 0, 0
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Návrh na doporučení ZM schválit prodej pozemku parc. č. 158/4 zahrada v k. ú. Český 
Brod – předkládá p. Fischer
Oznámení o záměru na prodej předmětného pozemku v Šafaříkově ulici bylo zveřejněno od 11.12. 
do 28.12.2006. Odbor správy majetku obdržel jednu zalepenou obálku s nabídkou. Bude-li tato 
nabídka Radou města akceptována, navrhuje OSM nejprve objednat geometrický plán k vyřešení 
zasahování chodníku do předmětného pozemku, tak, aby nemuselo Město posléze odkupovat část 
chodníku od nového vlastníka. OSM doporučuje řešit  nesrovnalost s chodníkem v celé délce, 
protože vyměření po částech by bylo finančně nevýhodné. Přílohy: situace, 1 obálka.
Bc. Nekolný – rozstřihl obálku a přečetl nabídku: Číslo jednací obálky 20025 ze dne 27.12.2006 
pan Jan Fořt nabídl 1.321 Kč za 1 m2.

USNESENÍ č. 4/2007
Rada Města Český Brod po otevření došlých obálek a po projednání dle § 102 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
doporučuje Zastupitelstvu Města Český Brod
schválit
prodej pozemku parc.č. 158/4 – zahrada dle KN  v k.ú. Český Brod ve výměře cca 810 m2  panu 
Janu Fořtovi, za cenu 1.321 Kč za 1 m2. 

              s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě čp. 1256 na adrese Český Brod, 
Palackého ulice – předkládá p. Fischer
Město Český Brod je vlastníkem bytu č. 6 v domě na adrese Český Brod, Bezručova 558, který 
na základě nájemní smlouvy užívá paní Růžena Hušnerová (*1920) se snachou paní Forstovou a 
její  rodinou.  Vzhledem k tomu,  že  tento  byt  jako jediný nebyl  v rámci  privatizace  prodán a 
s nájemníky  je  dle  našich  zkušeností  neprodejný,  předkládáme  RM tento  návrh  na  přidělení 
jiného bytu.

USNESENÍ č. 5/2007
Rada města v Českém Brodě
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 1, kategorie I., typ 1+1, plocha 41,48 m2  na adrese Český 
Brod, Palackého 1256 s paní Růženou Hušnerovou za regulované nájemné dle zák. č. 107/06 Sb. 
na dobu určitou jednoho roku, počínaje dnem 1. 2. 2007 pod podmínkou ukončení nájemní 
smlouvy a vyklizení bytu č. 6 na adrese Český Brod, Bezručova 558. 

              s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě čp. 1256 na adrese Český Brod, 
Palackého ulice – předkládá p. Fischer
Město Český Brod je vlastníkem bytu č. 6 v domě na adrese Český Brod, Bezručova 558, který 
na základě nájemní smlouvy užívá paní Růžena Hušnerová (*1920) se snachou paní Forstovou a 
její  rodinou.  Vzhledem k tomu,  že  tento  byt  jako jediný nebyl  v rámci  privatizace  prodán a 
s nájemníky  je  dle  našich  zkušeností  neprodejný,  předkládáme  RM tento  návrh  na  přidělení 
jiného bytu.

USNESENÍ č. 6/2007
Rada města v Českém Brodě 
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po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, kategorie I., typ 1+1, plocha 41,46 m2  na adrese Český 
Brod, Palackého 1256 s paní Jiřinou Forstovou za regulované nájemné dle zák. č. 107/06 Sb., na 
dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 2. 2007 pod podmínkou vyklizení bytu č. 6 na adrese Český 
Brod, Bezručova 558 včetně rodinných příslušníků. 

              s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na souhlas se záměrem provedení akce Městský kamerový dohlížecí systém – Český 
Brod, II. etapa – předkládá Bc. Nekolný
Po dokončení první etapy kamerového systému v Českém Brodě, který dohlíží na prostory 
náměstí je třeba rozšířit kamerový systém o další místa. A to konkrétně o prostory sídliště a 
prostory před nádražím. Účelem tohoto rozšíření je zamezit kriminální činnosti v těchto velice 
frekventovaných místech. Pro zrealizování tohoto projektu bude zažádáno na ministerstvo vnitra 
o účelovou dotaci z programu partnerství 2007, která je pro druhou etapu maximálně do výše 700 
tisíc korun.
Bc. Nekolný – loni bylo pouze schválen kamerový systém pro rok 2006, je potřeba předložit 
tento návrh pro rok 2007 na zastupitelstvu. Z 90 % je tato akce hrazena státními dotacemi a 10 % 
vlastními prostředky. Před Vánocemi jsme převzali v první etapě kamerový systém – tři kamery 
jsou umístěny na sídlišti, na věžáku a na dětském hřišti. V této etapě by kamery byly umístěny na 
budově kina a na nádražní budově. Ve třetí etapě – příští rok bychom chtěli umístit kamery 
v ulici Žitomířská a na hřbitov.

USNESENÍ č. 7/2007
Rada města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších změn a doplnění 
souhlasí
se záměrem provedení akce Městský kamerový dohlížecí systém – Český Brod, II etapa.

              s c h v á l e n o 6, 0, 0

Jednání bylo ukončeno v 1900 hodin

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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