
Město Český Brod 

Zápis 

19. řádné jednání rady města, konané dne 

28. 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, Ing. Kašpar – předseda KV 

Hosté:  

Omluveni:  MUDr. Forstová 

Ověřovatelé:  p. Vlasák  

Zapsal:  sl. Vomáčková  

Zahájení (16:02 hod.) – pan Fischer zahájil 19. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM. Jmenování 

zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková. Jmenování ověřovatele zápisu 

– ověřovatelem dnešního zápisu je pan Martin Vlasák.  

s ch v á l e n o  6, 0, 0 

Starosta p. Fischer navrhl úpravu bodů k projednání:  

bod č. 3 - > k projednání jako bod č. 4, 

bod č. 4 - > k projednání jako bod č. 5, 

bod č. 5 - > k projednání jako bod č. 3. 

Hlasování o upraveném programu:  

s ch v á l e n o  6, 0, 0 

Schválený upravený program 

1) Návrh a odpis pohledávky 

2) Příspěvek na fasádu č. p. 10 a č. p. 18 Český Brod 

3) Návrhy na změnu č. 06 územního plánu sídelního útvaru Český Brod 

4) Konec nájemní smlouvy – Pozemky za školou, Český Brod  

5) Bezúplatná směna pozemků – k. ú. Štolmíř 

6) Pronájem nebytového prostoru č. p. 6, nám. Arnošta z Pardubic 

7) Výpověď z nájmu nebytového prostoru v č. p. 6 

8) Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 5 v č. p. 47, nám. Arnošta z Pardubic 

9) Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 2 v č. p. 47, nám. Arnošta z Pardubic  



Informace: 

- Fotovoltaická elektrárna 

- Situace v zásobování pitnou vodou 

- Nemocnice  

K jednotlivým bodům jednání:  

1) Návrh a odpis pohledávky 

Předkladatel: Jaromír Fischer  

Paní Ludmile Neméthové, která užívala byt na adrese Český Brod, Komenského 352, byly za 

poškození elektrické instalace a kovového zábradlí v tomto domě, vystaveny faktury č. 210181 a 

210245.  

Dlužná částka 13.611,60 Kč byla předmětem exekuce na movité věci, ale pro nedostatek majetku bylo 

řízení čj. 42 Ex 684/200327 OS Kolín zastaveno.  

Předchozí exekuce na plat byla rovněž neúspěšná, neboť ze zaměstnání od firmy SLEDGE Praha 9 

odešla a zřejmě do žádného dalšího zaměstnání nenastoupila. Exekuční řízení bylo vedeno od roku 

2000.  

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. 205/2008 

2) Příspěvek na fasádu č. p. 10 a č. p. 18 Český Brod 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný, Jaromír Fischer 

Město Český Brod vyčlenilo ve schváleném rozpočtu na rok 2008 částku 100.000 Kč na příspěvky za 

provedené opravy fasád domů, které se nacházejí v městské památkové zóně. Z toho bylo použito 

37.000 Kč, zbývá tedy 63.000 Kč.  

Na domech č. p. 10 a č. p. 18 byly provedeny stavební úpravy v souladu se závazným stanoviskem, 

které bylo vydáno dne 21. 9. 1998 pod č. j. 20083/1998/Št, které vydal orgán ochrany památkové péče 

OKÚ Kolín, referát regionálního rozvoje. Příspěvek bude vyplacen na základě předložení faktury 

stavebníkem. 

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. 206/2008 

3) Návrhy na změnu č. 06 územního plánu sídelního útvaru Český Brod  

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Územní plán sídelního útvaru Český Brod byl schválen dne 26. 11. 1997 (dále jen „územní plán“). Od 

roku 1995 byly projednány a schváleny celkem 3 změny územního plánu, které byly ukončeny k 31. 

12. 2006. Dne 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který umožňuje pořizování dalších 

změn územního plánu. Úřad územního plánování Městského úřadu Český Brod, obdržel do 23. 5. 

2008 celkem 25 žádostí o změnu územního plánu.  



Dne 10. 12. 2007 byla 1. Část návrhů na změny územního plánu projednaná v komisi pro územní 

rozvoj a stavebnictví (komise).  

Komise po projednání souhlasila s návrhy na změny územního plánu:   

 pro pozemky parc. č. 700, 701, 465 v k. ú. Štolmíř, 

 pro pozemky parc. č. PK 263/78, 79, 80, 81, 64, 87, 34, 261/1, 226, 772/1 v k. ú. Český Brod 

a s návrhem vymístění VTL plynovodu DN 300PK 40 v z intravilánu obce.  

Komise doporučuje řešit v novém územním plánu tyto návrhy:  

 pozemky parc. č. 409/3, 409/1, 408/2 v k. ú. Český Brod (Zahrady), 

 pozemky parc. č. 53/3, 57/2 v k. ú. Liblice, 

 pozemek parc. č. PK 732 v k. ú. Štolmíř.  

 

Dne 16. 6. 2008 byla 2. část návrhů na změny územního plánu projednána v komisi, která po 

projednání souhlasila s návrhy na změny územního plánu:  

 pozemky parc. č. PK 598, KN 589/3, 1105/4, doporučuje při respektování koridoru budoucí 

komunikace, pozemky parc. č. 402/3, 402/5, 402/6, 402/7, 407, 409/3, 404/4, 404/6, 887, 255, 

256/2, 453 v k. ú. Český Brod a pozemky v areálu bývalého cukrovaru po pozemky firmy 

Ferona, a.s. a pozemky za Feronou, a.s. ponechat pro řešení do nového územního plánu,  

 pozemky v bývalém areálu živočišné výroby ve Štolmíři,  

 pozemek parc. č. 625 v k. ú. Štolmíř.  

 

Komise doporučuje řešit v novém územním plánu tyto návrhy:  

 pozemek parc. č. 679/9 v k. ú. Český Brod – problematická lokalita (obchvat města z ulice 

Prokopa Velikého u jatek),  

 pozemky mimo areál živočišné výroby od navrhovatelů změn č. 3-10/2008 (viz přílohy) v k. 

ú. Štolmíř,  

 pozemky v areálu bývalého cukrovaru za Feronou, a.s. z důvodů případného řešení dopravy 

(objezd města).  

 

Náklady na pořízení změn územního plánu budou hrazeny z prostředků jednotlivých žadatelů a budou 

rozděleny dle výměry pozemků.  

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. 207/2008 

4) Konec nájemní smlouvy – Pozemky za školou, Český Brod  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

V březnu 2008 byla doručena OSM žádost Realitní Alfa agentury Kutná Hora o koupi pozemků 

evidovaných ve zjednodušené evidenci (PK) za školou v Žitomířské ul. za účelem výstavby rodinných 

domů.  

Jedná se o pozemky města Český Brod:  

PK 996/6 – 1.316 m
2
,  

PK 997/1 – 5.823 m
2
,  

PK 998/13 – 788 m
2
,  

PK 998/14 – 1.312 m
2
,  

PK 999/1 – 7.777 m
2
. 

Celkem 17.016 m
2
.  



Rada města vyhlásila záměr na pronájem pozemků a usnesením RM č. 138/2008 doporučen zájemce 

na koupi – Realitní Alfa agentura Kutná Hora. Začaly se vyjednávat detaily prodeje – zadalo se 

zhotovení geometrického plánu na určení hranic a výměry pozemků, oddělení a určení výměry 

pozemků zastavitelných – v části dle územního plánu v „zóně bydlení individuální“ a částí 

pozemků v „zóně zemědělské“.  

Dne 12. 8. 2008 byl doručen dopis s objasněním záměru Realitní Alfa agentury – je součástí originálu 

usnesení.  

Doporučujeme následovný postup:  

a) Po vypracování geometrického plánu požádáme RM o zrušení záměru dle usnesení č. 

102/2008 a RM vyhlásí nový záměr prodeje pozemků s přesnou specifikací = parcelních čísel, 

výměr pozemků a zastavitelností.  

b) V návaznosti na tento zamýšlený prodej je třeba dát výpověď (roční výpovědní lhůta) 

stávajícímu nájemci, panu Ing. Janu Královi, Břežany II/23, který od roku 2005 

obhospodařuje část předmětných pozemků – PK 997/1 – 5.823 m
2
 a PK 999/1 – 7.777 m

2
 = 

celkem 13.600 m
2
. Za celkové roční nájemné 1.753 Kč (včetně inflačního navýšení). Dle OZ 

§677, odst. 2, končí nájem dne 30. 9. 2009.  

OSM doporučuje RM souhlasit s ukončením nájemní smlouvy na pozemky PK 997/1 a PK 

999/1 v k. ú. Český Brod s Ing. Janem Králem, Břežany II/23, Český Brod. Nájem končí dne 

30. 9. 2009 – výpověď dle OZ § 677, odst. 2. 

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. 208/2008 

5) Bezúplatná směna pozemků – k. ú. Štolmíř  

Předkladatel: Jaromír Fischer  

OMS byla doporučena žádost manželů Vlasty a Václava Josífkových, bytem Štolmíř 102, o 

bezúplatnou směnu pozemků v k. ú. Štolmíř.  

Z geometrického plánu č. 848-63/2008 předloženého žadateli je parné oddělení částí pozemků tak, aby 

byla vytvořena rovná linie hranice mezi pozemkem města Český Brod a pozemkem žadatelů.  

Jedná se o směnu pozemků dle GP č. 848-63/2008: 

Od Josífků celkem 62 m
2
 – pacr. č. 75 – díl „k“ – 62 m

2
.  

Od města Český Brod celkem 61 m
2
 – parc. č. 64/1 – díl „f“ – 2 m

2
, parc. č. 64/1 – díl „c“ – 15 m

2
, 

parc. č. 64/7 – 44 m
2
.  

OSM doporučuje vyhlásit záměr bezúplatné směny pozemků v k. ú. Štolmíř dle vyhotoveného 

geometrického plánu č. 848-64/2008:  

z majetku manželů Vlasty a Václava Josífkových, bytem Štolmíř 102 do majetku města Český Brod 

celkem 62 m
2
 – pozemek pacr. č. 75 – díl „k“ – 62 m

2
, 

z majetku města Český Brod do majetku Vlasty a Josefa Josífkových celkem 61 m
2
 – pozemky parc. 

č. 64/1 – díl „f“ – 2 m
2
, parc. č. 64/1 – díl „c“ – 15 m

2
, parc. č. 64/7 – 44 m

2
.  

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. 209/2008 

6) Pronájem nebytového prostoru č. p. 6, nám. Arnošta z Pardubic 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Město Český Brod je vlastníkem budovy č. p. 6 na náměstí Arnošta z Pardubic, kde se nachází dva 

nebytové prostory. Pan Svoboda nájemce prodejny – 73 m
2
, končí dohodou k 31. 8. 2008 (usnesení č. 

173/2008 ze dne 10. 7. 2008).  

Paní Fraňková je nájemce jedné místnosti – 12,5 m
2
. Na nebytový prostor po panu Svobodovi byl 

vyhlášen záměr 10. 7. 2008 a přihlásili se dva zájemci. Firma Poli s nabídkou 2.100 Kč/m
2
 za rok a 

GE Money Bank s nabídkou 3.000 Kč za m
2
 za rok.  

Banka zaslala upřesňující dopis s tím, že má zájem o nebytové prostory od 1. 9. 2008. 

Z bezpečnostních důvodů má banka záměr získat nemovitost celou.  

Banka v upřesňujícím dopise, který je přílohou tohoto materiálu, navrhuje převzetí prostoru po p. 

Svobodovi od 1. 9. 2008 a navrhuje placení nájmu od 1. 11. 2008. V září a říjnu budou probíhat 

potřebné úkony ke stavebním úpravám (stavební povolení, atd.). Dle informací zástupce GE Money 

Bank, a.s. se předpokládá ukončení nájmu v č. p. 56 k 31. 1. 2009 dohodou.  

Po přestěhování GE Money Bank do nových prostor získá město Český Brod nemalé prostory v 1. 

patře č. p. 56 – radnice.  

 

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. 210/2008 

7) Výpověď z nájmu nebytového prostoru v č. p. 6 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Paní Miloslava Fraňková, bytem Žižkova 522, Český Brod, jako obchodní zástupce České 

podnikatelské pojišťovny, a.s. je nájemcem nebytového prostoru o velikosti 12,5 m
2
 – jedna místnost 

v č. p. 6 nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod.  

O výše jmenovaný prostor projevila zájem GE Money Bank, a.s. v souvislosti s pronájmem 

nebytového prostoru po p. Svobodovi. Vzhledem k charakteru činnosti a z bezpečnostních důvodů pro 

provoz banky je třeba, aby v objektu nebyl jiný nájemce. Proto je podáván návrh na ukončení nájemní 

smlouvy s p. Fraňkovou výpovědí. Na ukončení nájemního vztahu dohodou nepřistoupila.  

Paní Fraňková má nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne plynout 

měsícem následujícím po doručení výpovědi.  

 

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. 211/2008 

8) Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 5 v č. p. 47, nám. Arnošta z Pardubic 

Předkladatel: Jaromír Fischer 



Nájemce bytu č. 5, paní Helena Neupauerová, ukončila nájemní smlouvu dohodou ke dni 1. 8. 2008. 

Jedná se o byt o velikosti 2+1 o celkové výměře 58,24 m
2
.  

Byt je umístěn ve 2. patře (podkroví) č. p. 47. Byt byl nabízen rodině p. Kovářové (KINO), která do 

dnešního dne své stanovisko nesdělila. Odbor správy majetku navrhuje vyhlásit záměr na pronájem a 

byt pronajmout za tržní nájemné. Navrhujeme minimální částku ve výši 6.500 Kč měsíčně bez služeb. 

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

Byl podán návrh na stažení bodu z jednání.  

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

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

9) Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 2 v č. p. 47, nám. Arnošta z Pardubic   

Předkladatel: Jaromír Fischer 

 V domě č. p. 47 se v přízemí nachází byt č. 2, který užívali do konce roku 2007 manželé Sýkorovi. 

Jedná se o byt 2+1 o celkové výměře 83,15 m
2
. Po vrácení bytu nájemcem byl zjištěn velice neutěšený 

stav. Byt je velmi vlhký, ve stavu v jakém se nachází je neobyvatelný. Nájemci sousední provozovny 

oční optiky požádali RM, aby tento prostor mohli přiřadit ke své provozovně a zřídit zde ordinaci 

očního lékaře. Usnesením RM č. 8/2008 ze dne 10. 1. 2008 bylo OSMM uloženo zpracovat odhady 

nákladů ve variantách zachování bytu nebo zřízení nebytového prostoru pro ordinaci. RM na svém 

jednání dne 14. 8. 2008 rozhodla, že byt zůstane zachován.  

Vybraný nájemce by měl byt zrekonstruovat na vlastní náklady a vložené investice mu budou 

postupně odečítány z nájmu.  

 

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

Bylo navrženo, aby nájemné činilo minimální 7.000 Kč/měsíc bez služeb. Nabídky lze podat na 

podatelně města obálkovou metodou do 24. 9. 2008 do 16:00 hod  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

       Usnesení č. 212/2008 

Informace - Fotovoltaická elektrárna  

RM města byla informována o záměru vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Na pozemcích, 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.  

 

Informace - Situace v zásobování pitnou vodou 

RM byla informována o haváriích na vodovodních sítí města Český Brod v období 1. 7. – 27. 8. 2008.  

Informace – Nemocnice 

RM byla informována, že dne 11. 8. 2008 předala příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou 

společnosti PP Hospitals s.r.o. výzvu k zaplacení dlužných částek, u kterých již uplynula splatnost. 

Výzva byla předána 3. 6. 2008 a doposud nebyly částky uhrazeny.  

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 18:05 hod.  

 

 

 

 

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

 Jaromír Fischer       Martin Vlasák 

  starosta města                ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 


