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 Usnesení rady města ze dne 7. 7. 2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 18. řádného jednání rady města, která se konala v úterý 7. 7. 2020  
od 17:00 hod v: Kancelář starosty, nám. Husovo 70  

  
 
291/2020 Záměr na změnu rozsahu nájmu Nemocnice Český Brod 
 
Rada města  
 
I. revokuje 
usnesení č. 269/2020 ze dne 17. 6. 2020. 
  
 
II. vyhlašuje záměr 
na změnu rozsahu pronájmu prostor sloužících k podnikání - nebytové prostory v areálu 
nemocnice Český Brod, Žižkova ulice, Český Brod. Změna se týká vynětí prostor kuchyně v 
přízemí budovy č. p. 1099 a to celkem 18 místností, v suterénu budovy 6 místností o celkové 
výměře 61,33 m2 a v přízemí 12 místností o celkové výměře 222,9 m2 a zahrnuta v nájemní 
smlouvě bude nově kuchyně v části přízemí budovy č. p. 507 a to celkem 17 místností o 
celkové výměře 188 m2 za stávajících podmínek. 
Předmětem pronájmu jsou prostory v budově č. p. 282, která je součástí pozemku p. č. 341/1 
(hlavní budova A) o celkové výměře 1 792,55 m2 + společné chodby a sociálních zařízení 
pro veřejnost poměrnou částí, v suterénu (1. p.p.): 10 místností, to vše o celkové výměře 
211,81 m2 , v přízemí (1. n.p.): 2 místnosti: telefonní ústředna a rozvodna, to vše o celkové 
výměře 10,57 m2 , v 1. patro (2. n.p.): 33 místností v pravém křídle budovy, to vše o celkové 
výměře 502,38 m2, 2. patro (3. n.p.): všechny místnosti, to vše o celkové výměře 815,83 m23. 
patro (4. n.p.): všechny místnosti, to vše o celkové výměře 251,96 m2 , celá budova č. p. 297, 
která je součástí pozemku p. č. 353/1 (budova G) o celkové výměře 1 549,30 m2všechny 
místnosti včetně chodeb, nalézající se v suterénu (1. p.p.): o celkové výměře 207,00 
m2všechny místnosti včetně chodeb, nalézající se v přízemí (1. n.p.): o celkové výměře 
401,41 m2 všechny místnosti včetně chodeb, nalézající se v 1. patře (2. n.p.):  o celkové 
výměře 413,63 m2všechny místnosti včetně chodeb, nalézající se v 2. patře (3. n.p.):  o 
celkové výměře 290,50 m2všechny místnosti včetně chodeb, nalézající se v 3. patře (4. n.p.):  
o celkové výměře 236,76 m2 . Prostory v části přízemí budovy č. p. 507, která je součástí 
pozemku p. č. 341/2 (administrativní budova C) o celkové výměře 188 m2, v přízemí (1. n.p.): 
17 místností o celkové výměře 188 m2. Prostory v budově č. p. 1311, která je součástí 
pozemku p. č. 1623 (pavilon F) celkem 110,91 m2 vstup druhým vchodem vlevo + společné 
chodby poměrnou částí, přízemí: 14 místností, to vše o celkové výměře 110,91 m2, prostory 
v budově bez č. p., která je součástí pozemku p. č. 1628 – garáž č. 10 o celkové výměře 
49,3 m2. Cena za pronájem činí 1.807.078 ročně.  Nájemné se každoročně upraví o 
průměrnou míru inflace.  
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starosta města       místostarosta města 


