
Město Český Brod 

Zápis 

12. řádné jednání rady města, konané dne 

4. 6. 2008 v 16:00 hod. 

Kancelář tajemníka MěÚ 

 

Přítomni:  p. Fischer, MUDr. Blažek, MUDr. Forstová, p. Raková, Mgr. Janík, Bc. 

Nekolný, p. Vlasák 

Dále přítomni: p. Brom – tajemník MěÚ, JUDr. Marková – právnička města, Ing. Kašpar – 

předseda KV, Mgr. Plíva – předseda FV 

Hosté:  

Omluveni:  

Ověřovatelé:  Mgr. Janík 

Zapsal:  sl. Vomáčková  

 

Zahájení (16:05 hod.) – pan Fischer zahájil 12. 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  7, 0, 0 

Schválení celého programu  

s ch v á l e n o  7, 0, 0 

 

Schválený program 

1) Prodej pozemků k. ú. Český Brod – za školou v Žitomířské  

2) Prodej domu v Liblicích  

3) Rozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2007 

4) Investiční příspěvek ZŠ Žitomířská Český Brod 

5) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 59, ul. Suvorovova, 

Český Brod 

6) Souhlas se změnou linky PID č. 491 

7) Výpůjčka budovy č. p. 171, Želivského ul. v Českém Brodě 

8) Prodej uvolněného bytu v č. p. 1256, Palackého ul. v Českém Brodě 

9) Prodloužení nájemní smlouvy  

10) Pronájem nebytového prostoru v č. p. 59, ul. Suvorovova v Českém Brodě 



11) Výpověď z nájmu bytu č. p. 1256, Palackého ul. v Českém Brodě 

12) Prodej dalšího uvolněného bytu v č. p. 1256, Palackého ul. v Českém Brodě 

13) Schválení platu ředitelům ZŠ a MŠ 

K jednotlivým bodům jednání:  

1) Prodej pozemků k. ú. Český Brod – za školou v Žitomířské  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

Rada města vyhlásila usnesením č. 102/2008 ze dne 17. 4. 2008 záměr na prodej pozemků 

OBÁLKOVOU METODOU za MINIMÁLNÍ cenu 650 Kč/m2.  

Jedná se o pozemky v k. ú. Český Brod: 

Čísla parcel/výměra v m2/ druh pozemku 

PK 96/6  - 1.316 m2 
PK 97/1 – 5.823 m2 
PK 98/13 – 788 m2 
PK 98/14 – 1.312 m2 
PK 99/1 – 7.777 m2 
Celkem 17.016 m2 

Záměr byl od 21. 4. do 29. 4. 2008 zveřejněn na úřední desce a ve stanoveném termínu byly 

doručeny dvě obálky – č. j. 9643 a 9704.  

OSM navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválení prodeje výše uvedených 

pozemků ALFA realitní agentura, Pavel Malina, Václavské náměstí 253/16, 284 01 Kutná 

Hora,  za kupní cenu ……650…..Kč/m2. Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na 

katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (500 Kč) hradí kupující. 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 138/2008 

 

2) Prodej domu v Liblicích  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

Rada města vyhlásila již druhy záměr na prodej domu a pozemku v Liblicích. Jedná se o 

pozemek a objekt, který využívali střelci. Na uvedený záměr se přihlásili dva zájemci.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 139/2008 



3) Rozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2007 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Na základě předložených Výkazů ročních uzávěrek za rok 2007 příspěvkových organizací je 

navrženo následující rozdělení hospodářských výsledků pro rok 2007. V Návrhu je 

přihlédnuto k žádostem jednotlivých ředitelů příspěvkových organizací.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 140/2008 

4) Investiční příspěvek ZŠ Žitomířská Český Brod.  

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Tento návrh je předkládán na základě žádosti ZŠ Žitomířská ze dne 13. 5. 2008. 

Příspěvkové organizaci byla schválena účelová dotace z Fondu sportu a volného času 

Středočeského kraje ve výši 72.000 Kč, dále je na tento účel přislíben finanční dar. Investiční 

příspěvek bude použit jako spoluúčast k poskytnuté účelové dotaci. V případě neschválení 

investičního příspěvku bude dotace vrácena do fondu Středočeského kraje. Celkový 

rozpočet umělé horolezecké stěny je podle posledních návrhů 250 tisíc Kč. Od kraje a 

sponzorů ZŠ získala celkem cca 150 tisíc Kč. Tato stěna by nesloužila jen pro potřeby ZŠ, 

ale bude otevřená pro veřejnost v týdnu i o víkendech.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 141/2008 

5) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 59, ul. 

Suvorovova, Český Brod 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

Jedná se o byt č. 5, 1+KK v ul. Suvorovova č. p. 59, po panu Janičovi, o výměře 28,40 m2. 

V bytě proběhly úpravy – malování, oprava elektroinstalace a je připraven k nastěhování. Na 

tento konkrétní byt evidujeme dvě žádosti. Paní Knížková, pracovnice Technických služeb, 

nenabízí výši nájemného a byt požaduje na 6 měsíců až 1 rok. Druhá žádost je od paní 

Buřičové, obyvatelky věžáků č. p. 1256, které vyprší nájemní smlouva na dobu určitou k 30. 

6. 2009. Nabízí nájem ve výši 3.000 Kč a výměnu oken v pokoji a koupelně za plastová na 

vlastní náklady. Je na zvážení RM, zda paní Buřičové vyhovět, protože při přidělení bytu v ul. 

Suvorovova, vy vyklidila byt ve věžáku a umožnila tak jeho komerční prodej s ročním 

předstihem. Na odboru správy majetku města je v současné době evidováno 16 žádostí na 

přidělení bytu v Českém Brodě. Záměr na pronájem zveřejněn nebyl. K úvaze RM 

předkládáme návrh, zda byt po p. Janičovi nepřidělit jinému nájemci z věžáku, který má 

smlouvu na dobu určitou. Nájemné je navrženo (po projednání s finančním odborem a 

vedením města) ve výši 2.000 Kč, téměř trojnásobek předchozího nájmu.  



Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 142/2008 

 

6) Souhlas se změnou linky PID č. 491 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Změna trasy je nutná z důvodu rekonstrukce ulice Palackého a vyžádá si vícenáklady kvůli 
navíc ujetým km linkou 491 (dočasná záležitost) a na převedení linky 491 do Kollárovy ulice 
natrvalo kvůli odlehčení náměstí. Linka je zajišťována dvěma dopravci – OAD má cenu 30,20 
Kč za km, ČSAD POLKOST 29,61 Kč za km.  
Pro účely výpočtu porovnávám trasu přes Kollárovu a Bulánku oproti trase přes Kollárovu a 
Wolkerovou. Dle připravených jízdních řádů dojde v pracovní den k nárůstu cca 10,5 km (z 
hlediska dopravců je to „půl na půl“), v sobotu cca 3,5 km (ČSAD POLKOST) a v neděli cca 
2,5 km (ČSAD POLKOST).  
Nárůst nákladů za jeden den je v pracovní den cca 311 Kč, v sobotu cca 98 Kč a v neděli 
cca 74 Kč. Pokud počítáme, že měsíc má 21 pracovních dní, 4 soboty a 5 nedělí nebo 
svátků, tak vícenáklady za měsíc představují cca 7.300 Kč.  
Převedení linky 491 natrvalo do trasy přes zastávku Kollárova znamená též nárůst (0,3 km 
na spoj).  
Pro účely výpočtu porovnávám trasu přes Kollárovu a Bulánku oproti trase přes Husovo 
náměstí a Bulánku.  
Dle počtu spojů ve stávajícím jízdním řádu (pracovní den 14, sobota 5, neděle 5) dojde 
k nárůstu km v pracovní den cca 4,2 km, v sobotu 1,5 km a neděli 1,5 km.  
Nárůst nákladů za jeden den je v pracovní den cca 126 Kč, v sobotu cca 45 Kč a v neděli 
cca 45 Kč. Pokud počítáme, že měsíc má 21 pracovních dní, 4 soboty a 5 nedělí nebo 
svátků, tak vícenáklady za měsíc představují cca 3.050 Kč, ročně 36.600 Kč.  
 
Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 143/2008 

 

7) Výpůjčka budovy č. p. 171, Želivského ul. v Českém Brodě 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

V nejbližších dnech proběhne předání dokončené stavby „Rekonstrukce bývalé moštárny na 

školní družinu“. Z důvodu provedení topné zkoušky v objektu je nutno osadit plynoměr. Je 

vhodné, aby smlouva s STP byla uzavřena na ZŠ Tyršova (jinak by se musel složitě 

převádět z města Český Brod na ZŠ Tyršova) a k tomu je nutné mít uzavřenou smlouvu o 

výpůjčce. Zároveň bude škola mít možnost vybavovat budovu nábytkem po dobu, než 

proběhne kolaudace.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  



Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 144/2008 

 

8) Prodej uvolněného bytu v č. p. 1256, Palackého ul. v Českém Brodě 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Rada města vyhlásila na svém jednání 12. 5. 2008 záměr na prodej 5 uvolněných bytů 

prostřednictvím realitní kanceláře. Tento záměr byl sejmut dne 2. 6. 2008 a nikdo k němu 

neměl žádné připomínky. Realitní kancelář sehnala zájemce o prodej bytu 1+KK, č. 18 o 

výměře 26,83 m2, č. p. 1256 v ulici Palackého. Kupujícím by byla paní Jana Růžičková, 

Kounice č. p. 51, která složila zálohu ve výši 50.000 Kč v realitní kanceláři. Platit bude 

v hotovosti do 10. 6. 2008. Celková cena pro kupujícího je 1.050.000 Kč. 1.000.000 Kč pro 

město a 50.000 Kč provize realitní kanceláři za zprostředkování prodeje.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 145/2008 

 

9) Prodloužení nájemní smlouvy  

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Paní Helena Sobíšková má uzavřenou nájemní smlouvu č. 135/2002/FO na užívání bytu č. 
10 na dobu určitou do 31. 10. 2004. Dodatky č. 1 a 2 bylo užívání bytu prodlouženo do 31. 
10. 2008 za nájemné 1.500 Kč.  
Dne 28. 5. 2008 předložila městu paní Sobíšková žádost o prodloužení užívání bytu do 31. 
12. 2009, kdy bude mít zajištěno vlastní bydlení. Podle „Zásad pro prodej bytů“ by měla byt 
vyklidit 30. 4. 2009. Žádost paní Sobíškové je přílohou tohoto návrhu na usnesení.  
 
Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

V diskuzi byl vyjádřen návrh na stažení bodu z jednání RM. 

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o stažení bodu.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

 

10) Pronájem nebytového prostoru v č. p. 59, ul. Suvorovova v Českém Brodě 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 



Pan Petr Hozman, provozovatel prodeje a služeb v oblasti foto, který sídlí v ul. Suvorovova 

59, zaslal žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2008. Výše nájemného 

činí 3.751 Kč/měsíc, tj. 45.015 Kč/rok.  

Odbor správy majetku města doporučuje žádosti vyhovět. O tuto provozovnu projevila zájem 

paní Vidrnová Iva, Funkeho 911, Kolín, která na základě smlouvy o spolupráci z 8. 6. 1998 

s panem Hozmanem v uvedeném prostoru spolupracuje a zajišťuje celý provoz prodejny a 

dlouhodobě spolupracuje s městem – focení svateb, vítání občánků, slavnosti města. Paní 

Vidrnová nabízí nájemné ve výši 5.000 Kč/měsíc, tj. 60.000 Kč/rok. Odbor správy majetku 

doporučuje vyhlásit záměr předem určenému zájemci a následně uzavřít nájemní smlouvu.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 146/2008 

 

11) Výpověď z nájmu bytu č. p. 1256, Palackého ul. v Českém Brodě 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Pan Petr Jílek užívá od r. 1992 byt v č. 36 v domě na adrese Český Brod, Palackého 1256. 

Nájemné bylo hrazeno nepravidelně, ale vždy tak, aby nevznikla možnost výpovědi z bytu. 

V letošním roce nebyl uhrazen nájem za měsíce březen, duben a květen 2008 v celkové výši 

8.533 Kč. Vzhledem k tomu, že jsou splněny zákonné podmínky pro výpověď z nájmu a 

navíc se pan Jílek dopustil neoprávnění manipulace s vedením elektrické energie v domě č. 

p. 1256 a způsobil škodu ve výši 6.000 Kč, navrhujeme výpověď z bytu. Odbor správy 

majetku města výpověď z nájmu bytu rovněž doporučuje.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 147/2008 

12) Prodej dalšího uvolněného bytu v č. p. 1256, Palackého ul. v Českém Brodě 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Rada města vyhlásila na svém jednání 112. 5. 2008 záměr na prodej 5 uvolněných bytů 

prostřednictvím realitní kanceláře. Tento záměr byl sejmut dne 2. 6. 2008 a nikdo k němu 

neměl žádné připomínky. Realitní kancelář sehnala zájemce o prodej bytu 1+KK, č. 6 o 

výměře 26,83 m2, č. p. 1256 v ulici Palackého. Kupujícím by byl pan Pavel Martínek, Na 

Cihelně 1334, Český Brod, který složil zálohu 20.000 Kč v realitní kanceláři. Platit bude 

v hotovosti do 15. 7. 2008. Celková cena pro kupujícího je 1.098.000 Kč. 1.016.000 Kč pro 

město a 82.000 Kč provize realitní kanceláři za zprostředkování prodeje.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  



Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 148/2008 

13) Schválení platu ředitelům ZŠ a MŠ 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Zvýšení platu ředitelům se navrhuje na základě absolvování programu celoživotního 

vzdělávání, které úspěšně dokončili Mgr. Martin Dušek – ředitel ZŠ Tyršova, Jaroslava 

Jelínková – ředitelka MŠ Sokolská a Bc. Jitka Majerová – ředitelka MŠ Liblice. Na základě 

těchto osvědčení je možno ředitelům škol přiznávat třináctou platovou třídu u základních škol 

a jedenáctou třídu u mateřských škol.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

       Usnesení č. 149/2008 

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hod.  

 

 

 

 

-----------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
 Jaromír Fischer     Mgr. František Janík 
  starosta města       ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

 


