
Zápis 
z 6. schůze Rady města Český Brod konané dne 1. 3. 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, 
MUDr. Blažek
Nepřítomni: 
Omluveni: Ing. Rahmová – předsedkyně výboru pro strategické a komunitní plánování, 
                   p. Vlasák                   
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:

1. Návrh na jmenování nového člena inventarizační likvidační komise Města Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
2. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18 v domě č. p. 1256 Palackého ulice 
Český Brod -  předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na doporučení zastupitelstvu města schválit převod dílů pozemku PK parc. č. 
514/1 v k. ú. Český Brod – předkládá Ing Čokrtová
4. Návrh na doporučení zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem části 
pozemku do majetku firmy DOBIÁŠ spol. s r.o. – předkládá p. Fischer
5. Návrh na revokaci usnesení a na ukončení pronájmu pozemků v kat. území Liblice u 
Českého Brodu – předkládá Ing. Čokrtová
6. Návrh na souhlas s přijetím sponzorského daru – předkládá Bc. Nekolný

Informace
Situace s nájemní smlouvou s panem Janičem
Dopis paní Píšové

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  Bc. Nekolný zahájil 6. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0
Schválení celého programu                                              
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 
Kontrolu usnesení z minulého jednání RM provedl tajemník MěÚ pan Brom.

Návrh na jmenování nového člena inventarizační likvidační komise Města Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Bc. Nekolný – měli bychom pohovořit s paní Dvořákovou, zda chce být nadále členkou 
inventarizační likvidační komise. Pokud ne, musíme paní Dvořákovou odvolat z této funkce. 
Ukončením pracovního poměru nezaniká členství v komisi.



USNESENÍ č. 42/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
jmenuje     
od 1.3.2007 p. Červeného Martina členem inventarizační likvidační komise.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18 v domě č. p. 1256 Palackého ulice 
Český Brod -  předkládá Ing. Čokrtová
V současné době se eviduje na odboru správy majetku města 38 žádostí o přidělení bytu. Seznam 
uchazečů je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Na jednání přišla paní Šlapalová požádat Radu města, aby ji město byt č. 18 pronajalo. Paní 
Šlapalová uvedla, že šestým rokem žádá o byt, hovořila s paní Hollasovou – odbor sociálních 
věcí a ta jí řekla, že nemusí sepisovat žádost, že stačí přednést její žádost na tomto zasedání. Bc. 
Nekolný podotkl, že žádost není zařazena v seznamu uchazečů, a že žádosti se musí každým 
rokem obnovovat. Dále paní Šlapalová pohovořila o jejím zdravotním stavu a o dřívějším 
bydlení.

USNESENÍ č. 43/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění  
vyhlašuje 
záměr  na  pronájem bytu  č.18  v  domě č.  p.  1256,  Palackého  ul.,  Český Brod,  4  podlaží,  
kategorie 1, typ 1+kk o celkové výměře 27,83 m2 , formou obálkové metody na dobu určitou 
2 let, minimálně za cenu 2 500Kč/měsíčně bez záloh na služby. Kauce ve výši trojnásobku 
nájmu a záloh na služby musí být složena na účet města před podpisem smlouvy. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh na doporučení zastupitelstvu města schválit převod dílů pozemku PK parc. č. 514/1 
v k. ú. Český Brod – předkládá Ing Čokrtová
Město Český Brod obdrželo od Pozemkového fondu České republiky geometrický plán č. 1269-
321/2006 ze dne 11. ledna 2007 ve věci rozdělení PK pozemku č. 514/1, který tímto plánem byl  
přečíslován  na  dva  nové  pozemky,  s čísly,  jak  výše  uvedeno.  Pozemek  č.  517/30  je  podle 
územního plánu určen k vytvoření systému ekologické stability - veřejná zeleň. Pozemek č. 510/2 
je zbytkovou parcelou z pozemku původního a od pozemku č. 517/30 je oddělen komunikací – 
silnicí  E 12,  směr  Praha – Kolín.  Vzhledem k tomu,  že je reálná šance pozemky bezúplatně 
získat, je tento návrh Radě města předkládán. Příloha: situační plánek.
Přišel v 1645 hodin p. Fischer.

USNESENÍ č. 44/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odstavec (1) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů
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doporučuje  
Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dílů PK pozemku č. 514/1 o výměře 5767m2 

a 450 m2 v k. ú. Český Brod, které se geometrickým plánem č. 1269-321/2006  ze dne 11. 1. 
2007  stanou pozemky KN  č. 517/30 a 510/2, od Pozemkového fondu České republiky do 
vlastnictví Města Český Brod. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na doporučení zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem části 
pozemku do majetku firmy DOBIÁŠ spol. s r.o. – předkládá p. Fischer
Po schválení  výše uvedeného usnesení budou vypracovány smlouvy o smlouvě budoucí, vlastní 
darovací smlouvy budou podepsány po dokončení povrchových úprav komunikací, dle skutečného 
stavu. Jedná se o zarovnání pozemku podél komunikace. Bližší informace viz. Předchozí jednání 
zastupitelstva. Záměr byl zveřejněn od 25. 1. do 12. 2. 2007. 

USNESENÍ č. 45/2007
Rada města Český Brod
po projednání dle § 102, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem části pozemku č. 177/1 o výměře 
cca 140 m2 v k. ú. Český Brod z majetku Města Český Brod, Husovo nám. 70, Český Brod 
do majetku firmy DOBIÁŠ spol. s r. o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost po dokončení 
povrchových úprav komunikací dle situace.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na revokaci usnesení a na ukončení pronájmu pozemků v kat. území 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 
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. 
JUDr. Marková – důvodem pro revokaci je chyba v označení pozemků.

USNESENÍ č. 46/2007
Rada města Český Brod
po projednání dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů
revokuje
svoje usnesení č. 32/2007 ze dne 14. 2. 2007 a
schvaluje
ukončení pronájmu pozemků parc. č. 273 o výměře 615 m2 a stp. č. 272 o výměře 192 m2 dle 
KN v k. ú. Liblice u Českého Brodu výpovědí a zároveň 
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souhlasí
s vyklizením neoprávněně užívaných prostor budovy na stp. č. 272.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na souhlas s přijetím sponzorského daru – předkládá Bc. Nekolný

USNESENÍ č. 47/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s přijetím sponzorského daru ve výši 70.000 Kč, od firmy Elektrizace železnic Praha a.s., pro 
příspěvkovou organizaci města Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Odešel v 1700 hodin MUDr. Blažek.

Informace
Situace s nájemní smlouvou s panem Janičem
Rada města na svém zasedání dne 1.2. 2007 usnesením č. 28/2007 schválila uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 5 na adrese Český Brod, Suvorovova 59 s panem Josefem Janičem pod 
podmínkou složení kauce ve výši 3.021 Kč před podpisem nové nájemní smlouvy. Platnost 
nájemní smlouvy na dobu neurčitou skončila dne 31. 12. 2006. S podmínkami, za kterých je 
možno dál užívat byt v Suvorovově ul. čp. 59, byl pan Janič seznámen na zasedání RM dne 17. 1. 
2007. Kauce zatím nebyla složena a nebylo uhrazeno nájemné za únor  2007. Dne 28. 2. 2007 
odpoledne se dostavil pan Janič na MěÚ a sdělil, že požadované částky uhradí v měsíci březnu 
2007. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem žádáme Radu o zvážení celé situace a doporučení 
dalšího postupu v této věci.
MUDr. Forstová – pokud do této doby nezaplatil, neměli bychom se o tom dále bavit a pana 
Janiče vystěhovat z bytu.
JUDr. Marková – uzavírání zpětného nájemného není jednoduchou záležitostí.
p. Fischer – pan Janič slíbil, že by do 14 dnů zaplatil, pokud nezaplatí do příští RM, vystěhujeme 
ho z bytu.
Rada města bere na vědomí tuto informaci o panu Janičovi.

Dopis paní Píšové
Dopis od paní Píšové je nedílnou součástí tohoto zápisu.   
MUDr. Forstová – materiály, které procházely Radou obsahovaly mnoho chyb, toto ale není věcí 
Rady města, ale vedení.
p. Fischer – paní Píšová se x krát ptá na jednu a tu samou věc.
p. Brom – vedoucí odboru OSMM Ing. Čokrtová provedla vnitřní kontrolu, ve které zjistila, že 
paní Píšová má své práci mnoho chyb, dostala čas k vyjádření a jejich napravení. 28. února 2007 
dostala paní Píšová oznámení o odejmutí osobního příplatku, a že své chyby, které udělala, musí 
napravit do 25. května 2007. Při opakování chyb bude uplatněna výpověď dle zákoníku.
JUDr.  Marková  –  důvody  pro  výpověď  musí  být  konkrétně  vyjmenovaný  i  v dopise 
od tajemníka.
Mgr. Janík – mělo by být vše podložené, perfektně připravené, na každý nedostatek paní Píšovou 
upozornit a zaznamenat.
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Bc. Nekolný – při jednáních, kterých se paní Píšová zúčastňuje, si nedělá žádné poznámky, poté 
chodí a ptá se všech. Konečná odpovědnost padá na někoho jiného, přeřadil bych ji na jiné místo.
Mgr. Janík – nechal bych ještě nějakou dobu paní Píšovou na OSMM a až poté bych ji nechal 
přeložit.
V 1720 hodin přišel MUDr. Blažek.
JUDr. Marková – paní Dvořáková z OSMM se přišla se mnou rozloučit a řekla mi, že čekala na 
oslovení z vedení, myslí si, že tu nebyla žádaná.
Mgr. Janík – byla chyba neoslovit paní Dvořákovou a požádat, zda by nedocházela na MěÚ jako 
poradce. Tato chyba by se měla napravit.
Bc. Nekolný - část agendy přebrala po paní Dvořákové Ing. Čokrtová, paní Píšová menší část než 
pan Hájek. Měli bychom opravdu oslovit paní Dvořákovou.
Ing. Šmíd – paní Píšová psala RM a měla by ji odpovědět. 
Bc. Nekolný – RM by měla někoho pověřit, nejspíše pana tajemníka.
MUDr. Blažek – zajímalo by mně, kdo vnukl myšlenku paní Píšové ať napíše RM. 
V 1740 hodin odešla MUDr. Forstová.

Bc. Nekolný – kdybychom vypsali výběrové řízení na vedoucího OSMM je tu šance, že by to 
tentokrát mohlo vyjít. Nyní je pouze vypsáno výběrové řízení na referenta odboru správy majetku 
města. Dále jsem slíbil vypracovat rozpočet pro mimoškolské organizace, pracuji na tom. 

Informace o  NsP - stále se jedná o registracích.

Jednání bylo ukončeno v 1745 hodin

Ověřovatel zápisu:  MUDr. Forstová

Jaromír Fischer
                                                                        starosta města
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