
Město Český Brod 

Zápis 

18. řádné jednání rady města, konané dne 

14. 8. 2008 v 16:00 hod. 

Kancelář tajemníka MěÚ 

 

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

Dále přítomni: p. Brom – tajemník MěÚ, JUDr. Marková – právnička města, Mgr. Plíva – předseda 

FV 

Hosté:  

Omluveni:  MUDr. Forstová, Ing. Kašpar – předseda KV 

Ověřovatelé:  MUDr. Blažek  

Zapsal:  sl. Vomáčková  

Zahájení (16:03 hod.) – pan Fischer zahájil 18. 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, 0 

Schválení celého programu  

s ch v á l e n o  6, 0, 0 

Schválený program 

1) Pronájem nebytových prostor v č. p. 6, nám. Arnošta z Pardubic 

2) Koupě nemovitosti č. p. 150 v k. ú. Český Brod 

3) Příspěvek TJ Slavoj – oddíl tenisu – kanalizační přípojka  

4) Prodej bytu č. 1256/19 – Palackého ul., Český Brod 

5) Ulice Palackého - vícepráce 

6) Rozšířením lůžek následné péče v Nemocnici Český Brod 

7) Fasáda + oplocení budovy školní družiny v Českém Brodě, ul. Želivského č. p. 171 

8) Zvonice u kostela sv. Gotharda 

9) Přijetí sponzorského daru 

10) Zajištění poradenských služeb pro financování plánovaného projektu – stavební úpravy okolo 

nádraží v Českém Brodě 

11) Fotovoltaická elektrárna 

Informace  

- Úpravy v domě č. p. 47 + informace o bytě 

- Dům č. p. 56 v Neškaredicích 



K jednotlivým bodům jednání:  

1) Pronájem nebytových prostor v č. p. 6, nám. Arnošta z Pardubic 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

Jedná se o nebytové prostory v č. p. 6 nám. Arnošta z Pardubice Český Brod o celkové výměře 73 mě 

(prodejna domácích potřeb). Rada města stanovila ukončení nájemní smlouvy se současným 

nájemcem dohodou k 31. 8. 2008. Záměr byl vyvěšen v období od 14. – 30. 7. 2008. V termínu se 

přihlásili dva zájemci.  

V případě, že by rada města vybrala nabídku GE Money Bank, je nutno usnesení rozšířit o podání 

výpovědi paní Miloslavě Fraňkové, bytem Žižkova 522, Český Brod. Paní Fraňková je obchodním 

zástupcem České podnikatelské pojišťovny a má v pronájmu místnost o rozměrech 12,5 m2. Zde je 

výpovědní lhůta tříměsíční.  

 

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 195/2008 

2) Koupě nemovitosti č. p. 150 v k. ú. Český Brod 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný  

Na OSM je rozpracována záležitost odkoupení nemovitosti do majetku města Český Brod za cenu 

2.000.000 Kč. Jedná se o nemovitost č. p. 150 v k. ú. Český Brod včetně pozemku par. č. st. 183 – 

zastavěná plocha o výměře 263 m2.  

Koupě nemovitostí byla předjednána již v dubnu 2006, ale bylo nemožné koupi realizovat z důvodů 

probíhajícího dědického řízení.  

Nyní je vše připraveno k realizaci koupě, kupní smlouvy vyhotoví město Český Brod. Daň 

z nemovitosti (60.000 Kč) dle zápisu ze dne 12. 4. 2006 zaplatí kupující (město Český Brod).  

OSM doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti č. p. 150, včetně pozemku par. č. st. 

183 – zastavěná plocha o výměře 263 m2 v k. ú. Český Brod za cenu dohodou ve výši 2.000.000 Kč.  

Kupní cena bude uhrazena prodávajícím po vkladu práv k nemovitosti do katastru nemovitostí.  

 

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 196/2008 

3) Příspěvek TJ Slavoj – oddíl tenisu – kanalizační přípojka 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Tento návrh je předkládán na základě žádosti o příspěvek na vybudování kanalizační přípojky 

v tenisovém areálu TJ Slavoj ve výši 100.000 Kč. TJ Slavoj se podařilo potřebné prostředky získat 

půjčkou. Po dohodě se zástupcem oddílu tenisu finanční odbor navrhuje poskytnutí investičního 

příspěvku ve třech částkách. V roce 2008 – 35.000 Kč, v roce 2009 – 35.000 Kč a v roce 2010 – 

30.000 Kč.  



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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 197/2008 

4) Prodej bytu č. 1256/19 – Palackého ul., Český Brod 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Ve schválených Zásadách pro prodej bytů v č. p. 1ě56 byl určen byt č. 1256/19 (1+1, 44,46 m2) jako 

TYP II = prodej stávajícím nájemníkům s nájemní smlouvou na dobu neurčitou.  

Nájemce – paní Kovárníková zemřela 27. 7. 2008, pozůstalí byt předali OSM, a tak lze prodat byt 

v režimu TYP I – volný byt – obálkovou metodou. Úhrada schválené kupní ceny se bude řídit 

„Zásadami pro prodej bytů“ – článek 6 – 7.  

OSM doporučuje radě města vyhlásit záměr na prodej volného bytu č. 1256/19 o velikosti 41,46 m2 

1+1 v č. p. 1256, ul. Palackého, Český Brod, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 

na společných částech domu č. p. 1256 na pozemku par. č. st. 1580 a pozemku par. č. st. 1580 o 

výměře 279 m2 za minimální cenu 1.200.000 Kč.  

Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT, byt č. 1256/19 VĚŽÁK“. 

Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště žadatele, nabízenou kupní cenu, způsob a termín 

její úhrady. Na nabídky zájemců, kteří nemají vůči Městu Český Brod uhrazeny pohledávky, nebude 

brán zřetel.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 198/2008 

5) Ulice Palackého - vícepráce 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

V ul. Palackého probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Při realizaci akce byly zjištěny některé 

skutečnosti, které mají vliv na cenu díla:  

a) Při schvalování dopravního značení bylo opomenuto umístit na příčné uzávěry výstražná 

blikající světla z obou stran ulice. Pronájem tohoto značení je do 15. 10. 2008 – 51.352 Kč bez 

DPH.  

b) Při kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že výměra výměn obrub řeší pouze pravou část 

vozovky směrem ven z města. Levá část byla doceněna firmou Zepris, s.r.o. na 464.760,63 Kč 

bez DPH.  

c) Při provádění prací byly objeveny podzemní hydranty, o kterých se ve fázi projektu nevědělo. 

Jeden byl zaasfaltován pod komunikací a na druhém rostl strom. V této fázi je nutno tyto 

vodovodní uzle rekonstruovat. Jedná se o uzle H, I. Cena za tuto rekonstrukci je 90.500 Kč 

bez DPH.  



d) Vzhledem ke skutečnosti, že rozvody VN, NN, VO a optiky se budou pravděpodobně 

provádět až po provedení povrchu komunikace, bylo by vhodné, aby do vozovky byly 

položeny chráničky pro tyto rozvody. Chráničky pro VO a optiku jsou oceněny na 129.977 Kč 

bez DPH. Chráničky VN, NN jsou oceněny na 191.658 Kč bez DPH a je jednáno z ČEZ o 

proplacení této částky našemu zhotoviteli.  

e) V ul. Palackého naproti Technickým službám byla objevena místo kanalizační přípojky 

vedlejší stoka, kterou nemá provozovatel 1. SčV zakreslenou v kanalizačním pasportu. Tato 

stoka musí být napojena na hlavní stoku v ul. Palackého pomocí ŘS. Tyto práce jsou oceněny 

na 61.000 Kč bez DPH.  

f) Před č. p. 158 je v projektu uvedena vodovodní přípojka jako plně hrazena majitelem přípojky. 

Při stavbě se zjistilo, že výše uvedená nemovitost je napojena na vodovodní řád. S majitelem 

bylo dohodnuto, že si přípojku uhradí sám a město Český Brod uhradí navrtávací pás v ceně 

5.000 Kč bez DPH.  

Rekapitulace:  

Dopravní značení  51.352 Kč 

Obruby   464.760,63 Kč 

Vodovodní uzle  90.500 Kč 

Chráničky    129.977 Kč 

RŠ    61.000 Kč 

Navrtávací pás  5.000 Kč 

 

Celkem 802.589,63 Kč bez DPH.  

Financování: Tato částka je krytá rozpočtem města – položka Palackého vodovod a kanalizace.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 199/2008 

6) Rozšířením lůžek následné péče v Nemocnici Český Brod  

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Dne 5. 8. 2008 přišel dopis od firmy PP Hospitals, ve které oznamují změnu vlastníka. Vlastníkem je 

nyní akciová společnost Medigroup, a.s., která chce dále rozvíjet poskytování zdravotní péče a 

rekonstruovat stávající pavilon infekčního oddělení, kde by mělo vzniknout až 60 lůžek následné péče. 

Společnost PP Hospitals nás žádá o podporu jejich záměru – rozšíření o 30 lůžek následné péče 

v Nemocnici Český Brod. Dle PP Hospitals potvrzuje jejich rozhodnutí přistoupit k dluhu vůči VZP, 

který činí 3.827.154 Kč.  

 

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 200/2008 

7) Fasáda + oplocení budovy školní družiny v Českém Brodě, ul. Želivského č. p. 171 



Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Dne 2. 9. 2008 proběhne otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Fasáda + oplocení budovy 

školní družiny v Českém Brodě, ul. Želivského č. p. 171.“. 

Výběrové řízení je vypsáno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. dle §38.  

Do komise jsou navrženi: p. Jaromír Fischer, Ing. Eva Čokrtová, pí. Jaroslava Sahulová, pí. Renata 

Krulišová, radní.  

Náhradníci: Bc. Václava Linhartová, p. Martin Červený, Ing. Jiří Šimek, pí. Alena Endrychová, pí. 

Jitka Kocourková.  

 

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

Mgr. Janík vyjádřil, že by se rád VŘ zúčastnil. Byl navržen jako další účastník.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o doplnění usnesení.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 201/2008 

8) Zvonice u kostela sv. Gotharda 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Bylo požádáno o dotaci na ROP Středočeského kraje – tato nebyla přidělena. Navrhuje další postup 

dle přílohy.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 202/2008 

9) Přijetí sponzorského daru  

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Dle žádosti příspěvkové organizace ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín se jedná o 

sponzorský dar od firmy Elektrizace železnic Praha a.s., ve výši 70.000 Kč, který by byl použit na 

částečné financování nové lezecké stěny v tělocvičně budovy Chanos.  

 

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 203/2008 

10) Zajištění poradenských služeb pro financování plánovaného projektu – stavební úpravy 

okolo nádraží v Českém Brodě 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Dle 12. 8. 2008 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Zajištění poradenských služeb 

pro financování plánovaného projektu – stavební úpravy okolí nádraží v Českém Brodě“. V příloze 



přikládáme „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“. Hodnotící komise doporučuje jako cenově 

nejvýhodnější vybrat firmu EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, 280 02 Kolín.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 204/2008 

11) Fotovoltaická elektrárna 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Jedná se o pozemky, které jsou ve vlastnictví města a k. ú. Klučov, v celkové výměře přes 107 ha. 

Pozemky jsou v současnosti pronajaté zemědělskému družstvu JF TAKO za přibližně 2.500 Kč 

ha/rok, což je celkem přes 260.000 Kč za rok.  

Při realizaci záměru na vybudování sluneční elektrárny bychom mohli získat ročně více než 

desetinásobek současných příjmů, V územním plánu Klučova jsou však pozemky určené jako orná 

půda a toto využití je pak nepřípustné. Proto by bylo nutné nejprve změnit tento územní plán. Již 

proběhla jednání se starostou i radou obce Klučov a ti se záměrem vybudovat fotovoltaickou 

elektrárnu již předběžně souhlasili.  

Elektrárnu by budovala soukromá společnost a město se na tom může podílet několika způsoby a 

všechny by byly výnosnější než současné využití. Je možné pozemky prodat, pronajmout, či je vložit 

do společného podniku a podílet se na zisku.  

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          6, 0, 0 

 

Informace – Úpravy v domě č. p. 47  

RM byla informována o odhadu nákladů na rekonstrukci, pokud by se byt změnil na nebytové 

prostory, cena dle kalkulace p. Svobodové je 660 – 700 tisíc Kč, kde by náklad města činil 733.000 

Kč. Dále p. Svobodová nabídla nájemné ve výši 9.000 Kč. Vložený náklad by se městu vrátil za 

necelých 7 let.  

Pokud by zůstal zachován byt, byly by náklady na rekonstrukci cca 690.000 Kč, nájemné bylo 

stanoveno ve výši 9 – 10 tisíc Kč měsíčně.  

Informace – byt č. 5 v domě č. p. 47 

RM byla informována, že se byt se podařilo převzít od neplatícího nájemce. Je možné několik variant, 

jak dále s bytem naložit. Lze jej pronajmout za tržní nájemné nebo přidělit rodině p. Kovářové, která 

bydlí v kině.  



Informace – Dům č. p. 56 Neškaredice 

RM byla informována schválení prodeje domu č. p. 56. Jelikož se kupujícím nepodařilo složit 

požadovanou částku, bylo usnesení o prodeji domu zrušeno ZM. Následně kupující navrhuje novou 

možnost, jak koupi domu financovat. O koupi domu projevil zájem další kupující, který nabízí i vyšší 

kupní cenu, kterou chce splácet v měsíčních splátkách městu cca 7 let. Pro další kroky je nutné 

vyjádření RM.  

Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan starosta 

poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 

 

Jednání bylo ukončeno 17:50 hod.  

 

 

 

 

-----------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

 Jaromír Fischer      Mgr. Petr Blažek 

  starosta města                ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 


