
Zápis
z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný  
p. Brom - tajemník MěÚ
Hosté: JUDr. Marková, 
Omluveni: MUDr. Forstová, Mgr. Janík. p. Fořt 
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 
Program jednání:
Zahájení

Zahájení
1) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v nové výstavbě na adrese Český Brod, 

Arnošta z Pardubic 1384 - předkládá p. Fischer 
2) Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací - předkládá p. Fischer
3) Návrh na zřízení zařízení pečovatelské služby pro denní pobyt starých občanů (domovinky) v 

rámci Pečovatelské služby v Českém Brodě - předkládá p. Fischer

Informace Řešení úpravy přechodu od restaurace Modrá Hvězda k čp. 56
                 O dlužném nájemném v nových bytech, které byly v r. 2002 přiděleny bývalým 
                 nájemníkům čp. 25 nám. Arnošta z Pardubic

Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) – p. Fischer  zahájil 11. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník    
Kontrola zápisu z 10. schůze RM  - MUDr. Blažek - bez připomínek
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                         s ch v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v nové výstavbě na adrese Český 
Brod, Arnošta z Pardubic 1384 -předkládá p. Fischer
Jedná se o schválení  nájemní  smlouvy s panem Tomášem Křížem na užívání  bytu  v novém 
bytovém domě na nám. Arnošta z Pardubic    čp. 1384

USNESENÍ č. 36/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů   



s ch v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s panem Tomášem Křížem na užívání bytu č. 1 v bytovém domě na 
nám. Arnošta z Pardubic čp. 1384 v Českém Brodě za částku ve výši 1428 Kč měsíčně, počínaje 
dnem 1.5. 2003, na dobu neurčitou.

s ch v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací - předkládá p. Fischer
Zlepšený  hospodářský  výsledek  se  dle  zákona  o  rozpočtových  pravidlech  používá  k  tvorbě 
rezervního fondu odměn. Rezervní fond používá příspěvková organizace k dalšímu rozvoji své 
činnosti, časovému překlenutí rozdílu mezi náklady a výnosy, úhradě své ztráty za předchozí léta 
nebo posílení investičního fondu.
Ing. Dvořáčková - TS mají mimořádné příjmy za separaci od firmy EkoKom v rozpočtu nebyly 
tyto příjmy zahrnuty.  TS splatily městu 300.000,- Kč ze zisku splátku na čistící  vůz z těchto 
příjmů. Účetní  odpisy čistícího vozu jsou stanoveny podle jeho skutečné životnosti.  
Bc. Nekolný - jaký je stav  932 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
Ing. Dvořáčková - tyto ztráty jsou z minulých let a podám vysvětlení na příští radě města.    

USNESENÍ č. 37/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a § 30 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění  
s ch v a l u j e
následující způsob rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací:
1. Základní škola Žitomířská - přidělení zisku 6.018,-Kč do rezervního fondu
2. Základní škola Tyršova - přidělení zisku 73. 710,-Kč do rezervního fondu
3. Městské kulturní a informační centrum - převedení ztráty 1.962,-Kč na účet 932 - 

nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
4. Mateřská škola Sokolská - přidělení zisku 15.711,-Kč do rezervního fondu
5. Anna - Penzion a domov - přidělení části zisku 38.941,-Kč do rezervního fondu a části zisku 

9.735,-Kč do fondu odměn.
6. Městská knihovna - převedení ztráty 519,-Kč na účet 932 - nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta z minulých let
7. Technické služby - převedení zisku 439.603,-Kč na účet 932 - nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta z minulých let
   s ch v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na zřízení pečovatelské služby pro denní pobyt starých občanů (domovinky) v rámci 
Pečovatelské služby v Českém Brodě - předkládá p. Fischer
Dle § 45 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a dle § 106 
vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o 
sociálním zabezpečení a zákon o působnosti  orgánů ČR v sociálním zabezpečení  může být v 
rámci pečovatelské služby zřízeno zařízení pro denní pobyt starých občanů (domovinka). Souhlas 
se zřízením vzala Rada města Český Brod na vědomí na svém jednání dne 19.12.2002.
Tato služba starým občanům by byla vykonávána v zařízení Anna - Penzion a domov v Českém 
Brodě v nevyužitých volných prostorách v přízemí, které umožňují zároveň pobyt až 5 klientů. V 
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rámci  domovinky  bude  poskytnuta  strava  a  péče  s  možností  využití  lůžek  k  odpočinku.  K 
dispozici bude personál, který v případě potřeby pomůže občanům se složitějšími úkony.
Tato služba bude dle zákona provozována Pečovatelskou službou v Českém Brodě.   

USNESENÍ č. 38/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
dle § 45 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a dle § 106 
vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o 
působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení   
s ch v a l u j e 
s účinností od 1.5. 2003 zřízení zařízení pečovatelské služby pro denní pobyt starých občanů 
(domovinky) v rámci Pečovatelské služby v Českém Brodě.

                                                      s ch v á l e n o  4, 0, 0

Informace: p. Fischer informoval, že na  RM přišel návrh, aby město řešilo úpravu přechodu od 
Restaurace Modrá hvězda k čp. 56 od p. Hájka předsedy komise bezpečnosti a dopravy. Rada 
města  Český  Brod  bere  tuto  informaci  na  vědomí  a  zadá  odboru  správy města  tuto  úpravu 
přechodu k vyřízení.
Dále  p.  Fischer  informoval  o  dlužném nájemném v  nových bytech,  které  byly  v  roce  2002 
přiděleny bývalým nájemníkům čp. 25 na nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě, za období 
zbytek r. 2002 a leden + únor 2003. 
Rada města rozhodla podat návrhy na úhrady dlužných částek k soudu.
Soupis dlužných částek je nedílnou součástí originálu zápisu.

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1650 hod.

Ověřovatel zápisu:  p. Jeník

                                                                                                                                  Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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Usnesení
  z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 36/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů   
s ch v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s panem Tomášem Křížem na užívání bytu č. 1 v bytovém domě na 
nám. Arnošta z Pardubic čp. 1384 v Českém Brodě za částku ve výši 1428 Kč měsíčně, počínaje 
dnem 1.5. 2003, na dobu neurčitou.

USNESENÍ č. 37/2003
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a § 30 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění  
s ch v a l u j e
následující způsob rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací:
8. Základní škola Žitomířská - přidělení zisku 6.018,-Kč do rezervního fondu
9. Základní škola Tyršova - přidělení zisku 73. 710,-Kč do rezervního fondu
10. Městské kulturní a informační centrum - převedení ztráty 1.962,-Kč na účet 932 - 

nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
11. Mateřská škola Sokolská - přidělení zisku 15.711,-Kč do rezervního fondu
12. Anna - Penzion a domov - přidělení části zisku 38.941,-Kč do rezervního fondu a části zisku 

9.735,-Kč do fondu odměn.
13. Městská knihovna - převedení ztráty 519,-Kč na účet 932 - nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta z minulých let
14. Technické služby - převedení zisku 439.603,-Kč na účet 932 - nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta z minulých let

USNESENÍ č. 38/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
dle § čř zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a dle § 106 
vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o 
působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení   
s ch v a l u j e 
s účinností od 1.5. 2003 zřízení zařízení pečovatelské služby pro denní pobyt starých občanů 
(domovinky) v rámci Pečovatelské služby v Českém Brodě.
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Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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