
Zápis 
z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 14. 2. 2007 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný, pí.  Raková, MUDr. Forstová, p. Brom – tajemník města, 
Mgr.  Janík,  JUDr.  Marková  -  právnička  města,  Ing.  Plíva  –  předseda  finančního  výboru, 
p. Vlasák
Nepřítomni: 
Omluveni: Ing. Rahmová – předsedkyně výboru pro strategické a komunitní plánování, 
                   MUDr. Blažek
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:

1. Návrh na vyhlášení záměru na prodej domu čp. 47 v k. ú. Klučov ve stp. č. 14 – 
předkládá Ing. Čokrtová
2. Návrh na schválení dodatku k nájemní smlouvě panu Jiřímu Hergesselovi – předkládá 
Ing. Čokrtová
3. Návrh na revokaci usnesení a vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 455/1 – 
zahrada dle KN, v k. ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na ukončení pronájmu pozemků parc. č. 273 a stp. č. 272 dle KN v k. ú. Liblice u 
Českého Brodu – předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český Brod 
předem určeným zájemcům – předkládá Ing. Čokrtová
6. Návrh na schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu se zákonem č 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím – předkládá p. Brom
7. Návrh na schválení ukončení nájmu bytu č. 18 na adrese Český Brod, Palackého 1256 – 
předkládá p. Fischer
8. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem pozemků – předkládá Ing. Čokrtová
9. Návrh na pronájem části pozemku stp. č. 1225 v k. ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
10. Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií s obcí Doubravčice – předkládá p. Ficher
11. Návrh na udělení souhlasu se zakoupením staršího vozu na dovoz velkoobjemových 
kontejnerů – předkládá Bc. Nekolný
12. Návrh na schválení přidělení zakázky ,,Venkovní úpravy v čp. 12“ firmě JMZET s.r.o. – 
předkládá Bc. Nekolný

Informace
Ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 620/7 v k. ú. Český Brod

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 5. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík



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

Pan starosta Fischer předal novým zastupitelům, Ing. Čokrtová a Ing. Kašparovi, osvědčení.

Návrh na vyhlášení záměru na prodej domu čp. 47 v k. ú. Klučov ve stp. č. 14 – předkládá 
Ing. Čokrtová
Jedná se o nájemní dům s 2 nadzemními podlažími. V domě se nachází 6 obsazených bytových 
jednotek. Součástí nemovitosti je zpevněná plocha dvora. Zastavěná plocha domu činí 243,20m2. 
Byty o velikosti: byt č.1 o velikosti 3+1, plocha bytu 70,90m2, byt č.2 o velikosti 2+1, plocha 
bytu 65,16m2, byt č.3 o velikosti 1+1, plocha bytu 56,73m2, byt č.4 o velikosti 2+1, plocha bytu 
56,73m2, byt č.5 o velikosti 1+1, plocha bytu 28m2, byt č.6 o velikosti 2+1, plocha bytu 48m2. 
Roční  nájemné  v r.2006  činilo  49.777,-Kč.  Opravy  v bytech  a  v domě  v roce  2004  činily 
21.218,23 Kč, v roce 2005 činily 116.189,50 Kč, v roce 2006 činily 79.692,71 Kč.
V domě  a  v bytech  je  třeba  provést  celkovou  rekonstrukci  elektroinstalace,  částečnou 
rekonstrukci  vodoinstalace,  kanalizaci.  Celková  výše  rekonstrukce  je  odhadována  takto: 
elektroinstalace  cca  200.000 Kč,  vodoinstalace  cca  120.000 Kč,  kanalizace  cca  120.000 Kč. 
Tyto ceny jsou navrhovány bez zařizovacích předmětů. Nemovitost je v majetku Města Český 
Brod  zapsána  od  roku  1993.  Od  samého  počátku  bylo  uvažováno  o  prodeji  ZD  Tuchoraz, 
nájemcům nebo jinému subjektu. Vzhledem k uvažovanému prodeji nebylo po řadu let do oprav 
investováno ve větším rozsahu. Byla prováděna pouze běžná údržba. OSMM navrhuje uvedenou 
nemovitost  odprodat jako celek. Počáteční cenu odvodit od znaleckého posudku, který zní na 
částku 1.193.140,-Kč. Prodej realizovat alespoň dvoukolově prostřednictvím realitních kanceláří 
a inzerce (Mf Dnes, Kolínský deník, ČBZ). Necháváme na zvážení rady zda navrhovaná cena 
1.200.000 Kč by neměla být vzhledem ke stavu nemovitosti snížena již v prvním kole na cca 
900.000 Kč.
Bc. Nekolný – cena je příliš vysoká, nereálná.
JUDr. Marková – lidi v tom domě neplatí nájem, barák je ve strašném stavu. Nechat udělat odhad 
tržní ceny, aby se cena mohla odůvodnit.
Bc. Nekolný – OSMM nechá udělat tržní odhad nemovitosti.
p.  Vlasák  -  návrh  na  znění  návrhu  usnesení: z usnesení  vyškrtnout  minimálně  za  cenu 
1.200.000,-Kč.

USNESENÍ č. 29/2007
Rada města Český Brod 
po projednání dle § 39, odst.(1)  zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na  prodej domu čp. 47 s šesti obsazenými bytovými jednotkami v k. ú. Klučov se zastavěnou 
plochou a nádvořím parcelní č.14 o výměře 1205 m2 nejvyšší nabídce. Nabídky budou přijímány 
v zalepené a označené obálce nejpozději do 16. 3. 2007 včetně, s uvedením způsobu platby kupní 
ceny. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na schválení dodatku k nájemní smlouvě panu Jiřímu Hergesselovi – předkládá 
Ing. Čokrtová
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Pan Jiří Hergessel, bytem Na Folimance 13, 120 00 Praha 2, měl na základě nájemní smlouvy ze 
dne 15.4.1992 v nájmu části pozemků parc.č. 455/1 a 455/2 o výměře celkem 1.625 m2. Nájemné 
činí dle stávající nájemní smlouvy 2,- Kč za 1 m2. Geometrickým plánem č. 1023-155/2002 byly 
upřesněny výměry a hranice pozemků a dále vznikla přístupová cesta k chatám na pozemcích 
v této lokalitě. Pan Hergessel tedy užívá pozemky parc.č. 455/4 o výměře 795 m2, parc.č. 455/2 o 
výměře 747 m2, a stp.č. 1898 o výměře 20 m2 na němž je postavena chata v jeho vlastnictví. 
(Ideální jedna čtvrtina cesty parc.č. 455/1 je řešena souběžně samostatnou nájemní smlouvou.) 
Nájemné se tedy snižuje z 3.250 Kč na 3.124 Kč ročně. Přílohy: kopie geometrického plánu, 
návrh dodatku

USNESENÍ č. 30/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 15.4.1992 mezi pronajímatelem – Město Český Brod, a 
nájemcem – pan Jiří Hergessel, jímž se mění předmět nájmu z důvodu vzniku přístupové cesty 
k pronajatým pozemkům v majetku Města Český Brod v kat. území Český Brod – Zahrady. 
Dodatek je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na revokaci usnesení a vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 455/1 – 
zahrada dle KN, v k. ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Předmětný pozemek vznikl geom. plánem č. 1023-155/2002 jako přístupová cesta k pozemkům, 
na nichž jsou postaveny chaty ve vlastnictví p. Hergessela, p. Míchala, p. Bartáka a p. Strnada. 
Pozemky jsou rovněž v jejich vlastnictví, vyjma pozemků parc.č. 455/4, 455/2 a stp. č. 1898  – 
nájemce pan Hergessel – které zůstávají ve vlastnictví Města Český Brod. Nájemní vztah s p. 
Míchalem, p. Bartákem a p. Strnadem tedy zaniká, je nutno pronajmout pouze přístupovou cestu 
jako zbytkovou parcelu, za stávající nájemné 1.610 Kč ročně. Pozemky v nájmu p. Hergessela 
jsou řešeny souběžně – dodatkem k nájemní smlouvě. Příloha: kopie geom. plánu.

USNESENÍ č. 31/2007
Rada Města Český Brod po projednání dle § 102 odst. 2 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
a) revokuje 
usnesení č. 115/2004 ze dne 30.9.2004
a dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
b) vyhlašuje záměr
na pronájem pozemku parc.č. 455/1 – zahrada dle KN, v k.ú. Český Brod – Zahrady , o výměře 
805 m2, který je v majetku Města Český Brod v ideálních čtvrtinách předem určeným zájemcům 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na ukončení pronájmu pozemků parc. č. 273 a stp. č. 272 dle KN v k. ú. Liblice u 
Českého Brodu – předkládá Ing. Čokrtová
Dle  nájemní  smlouvy  ev.č.  230/98/OSM  ze  dne  4.5.1999  má  AVZOTSČ  Liblice  v nájmu 
pozemky parc.č. 273 – trv. travní porost o výměře 615 m2 a stp.č. 272 o výměře 192 m2 dle KN 
v k.ú.  Liblice  na  dobu  neurčitou,  s výpovědní  lhůtou  dle  platných  právních  předpisů,  za 
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symbolické nájemné 1,- Kč za 1 m2 ročně. Nájemce zároveň užívá neoprávněně budovu bývalé 
požární zbrojnice na pozemku parc.č. 272, která je v majetku Města Český Brod. Na opakované 
výzvy se zástupce AVZOTSČ nedostavuje a nereaguje. Složka tohoto pronájmu obsahuje četné 
urgence  nájemného.  Odbor  správy  majetku  Města  Český  Brod  navrhuje  proto  pronájem 
předmětných pozemků ukončit výpovědí a pronajmout nebo prodat pozemky s budovou jinému 
zájemci. Výpovědní lhůta je tři měsíce, protože dle nájemní smlouvy je nájemce oprávněn užívat 
pozemky pouze za účelem pořádání sportovních akcí. Příloha: situace. 

USNESENÍ č. 32/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
ukončení pronájmu pozemků parc. č. 273 o výměře 615 m2 a stp. č. 272 o výměře 192 m2 parc. 
č. 923/1 dle KN v k. ú. Český Brod výpovědí a zároveň souhlasí s vyklizením neoprávněně 
užívaných prostor budovy na stp. č. 272.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český Brod 
předem určeným zájemcům – předkládá Ing. Čokrtová
V současné době probíhají jednání k přípravě změn v majetkoprávních vztazích mezi  Nemocnicí 
s poliklinikou v Českém Brodě a Městem Český Brod. Dojde ke změně pronajímatele nájemních 
smluv nájemcům. Pronajímatelem  výše uvedených jednotlivých  nebytových  prostor bude 
Město Český Brod.

USNESENÍ č. 33/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 39, odst.1,  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor předem určeným zájemcům  v areálu 
NsP Český Brod:
1/  místnost - ordinace o celkové výměře 21,80 m2 v budově dětské polikliniky bez č. p. na  poz. 
č. 1623 v přízemí, MUDr. Miroslavě Uhlířové,  MUDr. Oldřichu Vinšovi a MUDr. Josefu 
Bourkovi na dobu neurčitou, 
2/ místnost - ordinace o celkové  výměře 22,32 m2 v budově zubní polikliniky  bez č. p. na poz. 
č. 1623 v 1. patře, MUDr. Karlu Bártíkovi na dobu neurčitou,
3/  místnost – ordinace  o celkové  výměře 23,2 m2 v budově zubní polikliniky  bez č.p. na poz. 
č. 1623 v 1. patře, MUDr. Janě Hanzlíkové na dobu neurčitou,
4/  místnost - ordinace o celkové výměře 16 m2 v budově zubní polikliniky  bez č.p. na poz. 
č. 1623 v 1. patře, PaeDr. Naděždě Pácalové  na dobu neurčitou,
5/ místnosti -ordinace, temná  komora o celkové výměře 29,49 m2 v budově polikliniky č.p. 620 
v 1. patře, MUDr. Janě Strejčkové , MUDr. Jiřímu Balíkovi  na dobu neurčitou,
6/ místnosti - čekárna,přípravna , 2 ordinace o celkové  výměře 48,60 m2 v budově polikliniky 
č.p. 620 v 1. patře, MUDr. Janu Jandejskovi , MUDr. Ivanu Juránkovi  na dobu neurčitou,  
7/  místnost -ordinace  o celkové výměře 20 m2 v budově polikliniky č.p. 620 v 1. patře, 
MUDr. Magdaléně Novákové na dobu neurčitou, 
8/ místnosti  ordinace, přípravna o celkové  výměře 33,87 m2 v budově dětské polikliniky bez 
č. p. na poz. 1623 v přízemí, MUDr. Ireně Košnářové na dobu neurčitou, 
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9/ místnosti – ordinace, přípravna o celkové výměře 34,42 m2 v budově dětské polikliniky bez č. 
p. na poz. 1623 v přízemí, MUDr. Aleně Vostřezové na dobu neurčitou, 
10/ místnosti -ordinace, přípravna o celkové výměře 32,77 m2 v budově dětské polikliniky bez č. 
p. na poz.1623 v přízemí, MUDr. Ireně Drahoňovské na dobu neurčitou, 
11/ místnosti –ordinace, přípravna  o celkové  výměře 26,24 m2 v budově polikliniky č.p. 620 
v 1. patře, MUDr. Magdaléně Blažkové na dobu neurčitou,
12/ místnost- ordinace o celkové  výměře 15 m2 v  budově zubní polikliniky bez.č.p. na poz. 
č. 1623 v 1. patře, Oblastní nemocnici Kolín, a.s. na dobu neurčitou, 
13/ místnosti -ordinace, přípravna, sklad  o celkové výměře 42,66 m2 v budově polikliniky č. p. 
620 v l. patře, MUDr. Janě Dittrichové  na dobu neurčitou,   
14/  část pozemku- ostatní pl. č.199/2 o výměře 19,37 m2, panu Pavlu Kosovi na dobu neurčitou, 
15/ a) 11 místností - o celkové výměře 115,96 m2 v budově zubní polikliniky bez č. p. na poz .č. 
1623 v přízemí vlevo,  Územnímu středisku záchranné služby Středočeského kraje, p.o./ ÚSZS/,
b) část pozemku  č. 199/2 s vyhrazeným parkovištěm pro jeden sanitní vůz a spoluužívání 
pozemku  č. 199/22 k právu jízdy a chůze ve prospěch ÚSZS, na dobu určitou 24 měsíců,   
16/  prostor na komínu kotelny pro umístění antény mobilního operátora Vodafone , a.s. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu se zákonem č 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím – předkládá p. Brom
Každý povinný subjekt musí vždy do 1.3. zveřejnit výroční zprávu za předcházející 
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím

USNESENÍ č. 34/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
bere  na  vědomí  
Výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím za kalendářní rok 2006. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na schválení ukončení nájmu bytu č. 18 na adrese Český Brod, Palackého 1256 – 
předkládá p. Fischer
Dne 3. 10. 2005 byla s paní Synkovou uzavřena nájemní smlouva č. 175/2005/FO na užívání 
bytu č. 18 v domě čp. 1256 v Českém Brodě, Palackého ul. na dobu určitou do 30. 9. 2006. 
Dodatkem č. 1 k NS č. 175/2005/FO bylo užívání bytu č. 18 prodlouženo do 30. 9. 2007. 
Paní Synková z důvodu přestěhování do Kolína požádala o ukončení nájmu bytu k datu  
19.  2.  2007.  Žádost  paní  Synkové o ukončení  nájmu bytu  je  přílohou tohoto návrhu na 
usnesení. 

USNESENÍ č. 35/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění
schvaluje 
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ukončení nájmu bytu č. 18, kategorie I., typ 1+kk na adrese Český Brod, Palackého 1256, 
s paní Martinou Synkovou, DiS. 

                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 
Návrh na vyhlášení záměru na pronájem pozemků – předkládá Ing. Čokrtová
Předmětné pozemky mělo v pronájmu ZD Tuchoraz, které zaniklo. Pozemky jsou v užívání JF 
TAKO s.r.o. Pronájem je ukončen dohodou. Na jednání dne 7.2.2007 bylo dohodnuto, že po 
zaplacení dlužného nájemného budou pozemky pronajaty JF TAKO na dobu určitou a po jejím 
skončení bude navrženo vyhlášení záměru na pronájem pozemků obálkovou metodou, s tím, že 
na část pozemků, nacházejících se uprostřed honů a tedy přístupnou pouze ze sousedních polí, 
obhospodařovaných JF TAKO, bude navržen pronájem předem určenému zájemci. Kontrolou 
listin a na místě bylo zjištěno, že se jedná celkem o 68.860 m2. Výši nájemného u pronájmu na 
dobu určitou navrhujeme stejnou jako u dosavadní smlouvy se ZD Tuchoraz, tedy celkem 
5.557Kč za rok. Přílohy: seznam pozemků.
JUDr. Marková – v usnesení musí být, že RM vyhlašuje záměr předem určenému zájemci.
p. Fischer – návrh na nové znění usnesení: RM vyhlašuje záměr na pronájem pozemků dle 
přílohy, která bude nedílnou součástí originálu tohoto usnesení, v k.ú. Český Brod, Liblice , 
Kostelec n/Č.lesy, které jsou v majetku Města Český Brod, předem určenému zájemci 
JF TAKO, s.r.o na dobu určitou, do 31.10.2007. 

USNESENÍ č. 36/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemků dle přílohy, která bude nedílnou součástí originálu tohoto usnesení, 
v k.ú. Český Brod, Liblice , Kostelec n/Č.lesy, které jsou v majetku Města Český Brod, 
předem určenému zájemci JF TAKO, s.r.o na dobu určitou, do 31.10.2007. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na pronájem části pozemku stp. č. 1225 v k. ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
Předmětná část pozemku stpč. 1225 byla pronajata na základě nájemní smlouvy ev. č. 
160/2006/OSM ze dne 17.7.2006 manželům Radce a Marcelu Kolářovým, bytem Sokolská 1398, 
Český Brod, na dobu určitou do konce roku 2006. Jedná se o dvůr kolem domu čp. 1127 v ulici 
k Dolánkám, kde dříve měl nájemce pan Krucký umístěn plechový přístřešek pro auto, v místě, 
které zasahuje do pozemku parc. č. 243/20 – zahrada, který je v majetku manželů Kolářových. 
Manželé Kolářovi mají požádáno o odkoupení uvedené části pozemku, který však je předmětem 
jednání o zániku a zřízení zástavního práva tak, aby bylo možno s pozemkem a byty v domě na 
něm stojícím volně nakládat v souladu s pravidly privatizace bytového fondu v majetku města. 
Poté bude možno jednat o odprodeji. Geometrický plán již byl vyhotoven, bude zapsán do 
katastru nemovitostí teprve s kupní smlouvou. Záměr na pronájem byl vyhlášen na jednání Rady 
města dne 13.12.2006 a zveřejněn od 23.1. do 8.2.2007. Příloha: kopie geom. plánu, situace.

USNESENÍ č. 37/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje 
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pronájem části pozemku stp.č.č. 1225 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 dle KN, 
v kat. území Český Brod, které jsou v majetku Města Český Brod, manželům Radce a 
Marcelu Kolářovým za cenu 600 Kč za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři 
měsíce. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé v roce 2008 za 
rok 2007.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií s obcí Doubravčice – předkládá p. Ficher
Obec Doubravčice rovněž  požádala o uzavření veřejnoprávní smlouvy žádostí doručenou 
městu  Český Brod dne  12.2.2007 pod č.j.  2614/VED.  Návrh je  připraven za stejných 
podmínek, jaké jsou  u předchozích smluv na tomto úseku. Usnesení zastupitelstva obce 
Doubravčice o souhlasu s uzavřením smlouvy bylo přijato dne 15.12.2006 pod č. 37/06. 
p. Vlasák – kdo počítal kalkulaci?
Bc.  Nekolný  –  je  to  průměrná  cena,  obvyklá,  která  vychází  z jiných  měst,  není  to 
kalkulovaná cena.

USNESENÍ č. 38/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod 
a obcí Doubravčice na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na udělení souhlasu se zakoupením staršího vozu na dovoz velkoobjemových 
kontejnerů – předkládá Bc. Nekolný
Žádáme radu města o povolení zakoupení staršího vozu na odvoz velkoobjemových kontejnerů. 
Značka vozu Liaz 1829 NK, ramenový nosič hydraulický s teleskopickými rameními, s předním 
náhonem. Najetých km přibližně 100 000tis, rok výroby 1999. Na tento podvozek lze po úpravě 
nainstalovat radlici na sníh a případně sypač solí pokud nebude nutné mít k dispozici jak sypač, 
tak kontejner. Cena vozu je smluvní 270 000,- Kč bez DPH. Celková cena činí 321 300,- Kč. Za 
těchto podmínek je možné vůz získat do konce února. Cena takového nového vozu se pohybuje 
řádově  v milionech.  Vzhledem  k situaci,  která  nastala  v Technických  službách  je  urychlený 
nákup  víc  než  nutností.  Stáří  stávajícího  nosiče  kontejnerů  je  22  let  rok  výroby  1985.  Od 
23.1.2007 je v opravě a není možné zabezpečit svoz 7m3 kontejnerů např. z nemocnice, hřbitova, 
sběrného dvoru atd. Oprava se týká sedačky řidiče, která ho katapultovala na přední sklo. Při 
opravě se zjistilo, že je prorezlý chladič a další součástky. Tato situace není jen u tohoto vozu. 
Dne 25.1.2007 po napadnutí sněhu a používání sypacího vozu 20 hod se utrhla sahara. Vlítla do 
vrtule. Další poškození je na kompresoru a  potrubí. Rok výroby je 1984. Oprava bude asi 2 dny. 
Nelze  udržovat  vozovky  sypáním.  Shrnování  sněhu  se  snažíme  zajistit  půjčením  radlice  za 
traktor.  Rovněž  dne  25.1.2007  při  svozu  komunálního  odpadu  u  Mercedesu  Press  se  utrhly 
řemeny  a  zadní  náprava.  S tím  souvisí  poškození  dalších  částí.  Nehledě  na  ohrožení  zdraví 
zaměstnanců. Rok výroby tohoto vozu je 1996. Musíme však vzít v úvahu, že tento kuka vůz 
pracuje 5 dnů v týdnu 8 hod. Svoz musíme zajistit 2směnným provozem starým kuka vozem, 
který měl jít do opravy dne 26.1.2007. Netěsní zadní stěna, takže se popel sype ven na ulici. Stáří 
tohoto vozu je od r. 1987. Z těchto důvodů je třeba rychle jednat a zamyslet se nad urychleným 
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řešením situace,  neboť Technické  služby za tohoto technického stavu nejsou schopny zajistit 
svou hlavní činnost. 
p. Vlasák – TS jsou v dezolátním stavu, rozpadá se jejich mechanika. Nákup tohoto vozu 
technickým službám vytrhne trn z paty. Čekají je velké nákupy.
Bc. Nekolný – toto je aktuální nabídka, která nebude dlouho trvat.

USNESENÍ č. 39/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se svým usnesením č. 228/2006
souhlasí
se zakoupením staršího vozu na odvoz velkoobjemových kontejnerů, značka vozu Liaz 
1829 NK, ramenový nosič hydraulický s předním náhonem. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na schválení přidělení zakázky ,,Venkovní úpravy v čp. 12“ firmě JMZET s.r.o. – 
předkládá Bc. Nekolný
Dne 14.2.2007 bylo  provedeno výběrové řízení  na venkovní  úpravy v č.p.12.  Toto  výběrové 
řízení bylo vypsáno standardně dle směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého 
rozsahu.  Písemně  byly  vyzvány  3  firmy:  Václav  Novák,  Arnošt  s.r.o.  a  JMZET  s.r.o..  Do 
výběrového  řízení  přišla  pouze  jedna  nabídka  od  firmy  JMZET  s.r.o.  za  586 418,91  Kč. 
V rozpočtu města je položka na úpravy v č.p. 12: 550 000,- Kč.
Bc. Nekolný – jestliže toto dnes odhlasujeme, můžeme pokračovat v úpravách čp. 12.

USNESENÍ č. 40/2007
Rada města Český Brod 
dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a 
doplnění pro jednání 
souhlasí
s přidělením zakázky „Venkovní úpravy v č.p.12“ firmě JMZET s.r.o. a s navýšením položky 
rozpočtu Husovo nám. 12 na 586 418,91Kč
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Informace
Odbor správy majetku Města Český Brod předkládá Radě Města Český Brod na vědomí tuto 
informaci: Obdrželi jsme dopis ze dne 4.12.2006, kterým pan Jan Hošek, předseda MO ČZS 
Český Brod oznamuje, že ke dni 31.12.2006 MO ČZS zanikla. Tím zaniká i nájemní vztah 
k pozemku v lokalitě u hřbitova na základě nájemní smlouvy ze dne 27.10.1997. Nájemné za rok 
2006 bylo uhrazeno. Pozemek užívá 6 uživatelů jednotlivých zahrádek. Ing. Haubertová požádala 
o odprodej dílu, na němž stojí zděný zahradní domek v jejím vlastnictví, ale vzhledem k tomu, že 
podle Územního plánu má pozemkem vést komunikace, Zastupitelstvo Města Český Brod tuto 
žádost 4.10.2006 zamítlo. OSMM navrhuje jednat s jednotlivými uživateli o dalším pronájmu, 
případně o vyklizení a předání pozemku. Přílohy: kopie dopisu předsedy MO ČZS, kopie části 
Územního plánu, situace.

Městská garda požádala o bezplatnou výpůjčku pozemku pro nacvičování vystoupení. Jedná se 
o pozemek za skálou, který nikdo nevyužívá. V žádosti je i vydání parkovacích karet, které by 
garda prodávala a výtěžek by sloužil na zajištění její činnosti, s tím však RM nesouhlasí.
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Bc. Nekolný – návrh na znění usnesení: RM po projednání vyhlašuje záměr na bezplatnou 
výpůjčku pozemku parc. č. 143/2 o výměře 1.106 m2 předem určenému zájemci Ing. Petru 
Brožkovi, pro potřeby městské gardy.

USNESENÍ č. 41/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje záměr
na  bezplatnou  výpůjčku  části  pozemku  parc.  č.  143/2  o  výměře  cca  1.106  m2 předem 
určenému zájemci Ing. Petru Brožkovi, pro potřeby městské gardy.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 
   

Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík

Jaromír Fischer
                                                                        starosta města
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