
Zápis
z 23. schůze Rady města Český Brod konané dne 9.10.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek,  
JUDr. Marková - právnička města, p. Brom - tajemník města, Ing. Kokeš - předseda kontrolního 
výboru 
Omluveni: Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 

Program jednání:
1) Situace v MKIC Český Brod - hostem jednání je pí. Miroslava Bočková
2) Návrh na schválení pronájmu pozemku č. 74 - vodní plocha v k.ú. Štolmíř - předkládá Ing. 

Čokrtová
3) Návrh na schválení prodeje pozemku č. 164/54 v k.ú. Doubravčice - předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení platu ředitelek mateřských škol a statutárního zástupce MKIC Český 

Brod - předkládá p. Brom

Informace Prodej společenského sálu Lidového domu v Českém Brodě 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) – p. Fischer zahájil 23. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová       
Kontrola zápisu z 22. schůze RM  - MUDr. Blažek  -  bez připomínek

MUDr. Blažek - dal protinávrh na nové znění bodu č. 1 - sdělení důvodů odvolání z funkce 
ředitelky MKIC pí. M. Bočkové
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

Sdělení důvodů  odvolání z funkce ředitelky MKIC pí. Miroslavy Bočkové
Bc. Nekolný - pí. Bočková byla pozvána dnes na jednání RM z důvodu sdělení odvolání z funkce 
ředitelky MKIC.
p. Fischer - pí. Bočková byla odvolána z několika  důvodů:
Paní M. Bočková je ve věku, kdy se odchází do starobního důchodu a článek, který napsala do 
tisku celou záležitost urychlil.
Příspěvek do novin měl být názorem pí. Bočkové jako soukromé osoby a ne zaměstnankyně 
Města Českého Brodu. Své výhrady měla pí. Bočková projednat s vedením městského úřadu 
nebo oslovit zastupitele města na svém jednání a to se nestalo. 
Bc. Nekolný -  připomněl zápis z jednání RM, kdy se RM na svém jednání dne 24.4.2003 
přiklání doporučit zaměstnanci ukončit pracovní poměr při získání nároku na starobní důchod. 



Pí. M. Bočková - já jsem požádala o sdělení důvodů a chci tyto důvody uvést do zápisu
Nejde mi o místo, do důchodu jsem chtěla odejít, ale budu se bránit a vystupovat proti tomu 
jestliže někdo napíše svůj názor do oficiálních novin a dále si budu stěžovat na zastupitelstvu 
města.
MUDr. Blažek - 1.1.2003 jste byla na jednání rady města odvolána z funkce ředitelky MKIC, 
předkladatelem tohoto návrhu jsem byl já. Jednání RM je neveřejné, RM má právo důvody 
nesdělit. Jestliže jste měla nápady a rady bylo by vhodné je přednést na radě města nebo 
zastupitelstvu. Volila jste nestandartní postup. 
Poděkoval pí. Bočkové za práci, kterou odvedla jako ředitelka MKIC pro město Český Brod.

Návrh na schválení pronájmu pozemku č. 74 - vodní plocha v k.ú. Štolmíř - předkládá Ing. 
Čokrtová
MěÚ Český Brod obdrželo žádost od Českého rybářského svazu, místní organizace Český Brod o 
pronájem rybníku ve Štolmíři na návsi. Předmětný rybník měla výše uvedená organizace již v 
pronájmu, nájemní smlouva skončila ke dni 30.6.2001. Nájemné bylo stanoveno ve výši 50,-Kč 
ročně. Rybník nebude nájemci sloužit k podnikání. Vzhledem k tomu, že nájemce se v nájemní 
smlouvě zaváže udržovat na pronajatém pozemku pořádek, tj. sekat porost kolem rybníka, čistit 
rybník,  likvidovat  černé skládky v jeho těsné blízkosti,  navrhujeme snížit  výši nájemného na 
přibližně jednu desetinu, tj. 500,-Kč celkem za rok, plus míru inflace za uplynulý rok. Pronájem 
navrhujeme na dobu neurčitou s možností vypovězení k 1.1. každého roku.  

USNESENÍ č. 114/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v y h l a š u j e    z á m ě r
na pronájem pozemku č. 74 - vodní plocha dle KN o výměře 7.813 m2 v k.ú. Štolmíř, který je v 
majetku Města Český Brod.

 s ch v á l e n o  4, 0, 0
      
Návrh na schválení prodeje pozemku č. 164/54 v k.ú. Doubravčice - předkládá Ing. Čokrtová
OSM obdrželo žádost od pana JUDr. Miloslava Baudyse, který zastupuje paní Gabrielu 
Hyrmanovou, bytem Praha 3, Lupáčova 849/16 o odkoupení parcely č. 164/54 - zahrada o 
výměře 1876 m2 v kat. ú. Doubravčice, za cenu v místě obvyklou. Bylo zjištěno, že obvyklá cena 
pozemků se pohybuje v rozmezí 200,-  až 320,-Kč za 1 m2.  
Bc. Nekolný - dal protinávrh : doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyhlášení záměru na 
prodej pozemku č. 164/54 v k.ú. Doubravčice a ponechat pozemek v majetku města Český Brod 

USNESENÍ č. 115/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města 
n e s c h v á l i t 
vyhlášení  záměru  na  prodej  pozemku  č.  164/54  v  k.ú.  Doubravčice  a  ponechat  pozemek  v 
majetku města Český Brod.

s c h v á l e n o  4, 0, 0
Návrh na schválení platu ředitelek mateřských škol a statutárního zástupce MKIC Český 
Brod - předkládá p. Brom
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Paní ředitelce Braunerové se mění základní plat z důvodu postupu do vyššího platového stupně. 
Všem  ředitelkám  MŠ  se  zvyšuje  osobní  příplatek  z  důvodu  péče  o  děti  s  mentálním  popř. 
tělesným postižením.
Paní  Zdence  Bočkové  se  stanovuje  plat  po  pověření  řízením příspěvkové  organizace  MKIC 
Český Brod

USNESENÍ č. 116/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
s c h v a l u j e 
plat ředitelek mateřských škol a statutárnímu zástupci MKIC Český Brod. Originály platových 
výměrů jsou uloženy u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon 
č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 

 s ch v á l e n o  4, 0, 0
Informace:
Pan Fischer informoval o prodeji společenského sálu Lidového domu v Českém Brodě.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14.8.2003 po projednání vyhlásilo záměr na prodej 
společenského sálu Lidového domu s příslušným pozemkem. V zákonné lhůtě 15-ti dnů tj. od 
25.8.2003 do 9.9. 2003 se nikdo nepřihlásil.
Restaurace LD v Českém Brodě s pozemkem stpč. 126/2 o výměře 336 m2 byla prodána kupní 
smlouvou ze dne 18.10.2001 vloženou do katastru nemovitostí.
Společenský sál se stpč. 126/1 o výměře 1681 m2 zůstal ve vlastnictví města. Stavební parcela č. 
126/1 zahrnuje společenský sál, parkoviště a dvůr včetně drobných staveb (kůlny).  
OSM nechal  zpracovat  návrh na rekonstrukci  společenského sálu.  Tato rekonstrukce by byla 
rozsáhlá a finančně nákladná. Vzhledem k tomu, že v současné době město nemůže přistoupit  k 
takto  rozsáhlé  rekonstrukci  zbývajícího  objektu,  který  je  velmi  zchátralý  je  předkládán tento 
návrh usnesení.
Majitelé restaurace a obytné části LD uvažují o prodeji tohoto majetku prostřednictvím realitní 
kanceláře. 
MUDr. Blažek - tento prodej by se měl projednat na zastupitelstvu města
právnička města - měl by se nechat udělat tržní odhad této nemovitosti 
MUDr. Blažek informoval RM o špatné finanční situaci v Nemocnici s poliklinikou v Českém 
Brodě, která nastala z důvodu platební neschopnosti VZP. 
Bc. Nekolný - obdrželi jsme žádost Římskokatolické farnosti Český Brod, která žádá o finanční 
příspěvek na odstranění havarijní vady. Po projednání s Ing. Dvořáčkovou, vedoucí finančního 
odboru bychom pomohli částkou 30.000,-Kč, která by byla vyčleněna z výběru automatů.     

Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1720 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová  
Jaromír Fischer

                                                                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 23. schůze Rady města Český Brod konané dne 9.10. 2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 114/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v y h l a š u j e    z á m ě r
na pronájem pozemku č. 74 - vodní plocha dle KN o výměře 7.813 m2 v k.ú. Štolmíř, který je v 
majetku Města Český Brod.

USNESENÍ č. 115/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje zastupitelstvu města 
n e s c h v á l i t 
vyhlášení  záměru  na  prodej  pozemku  č.  164/54  v  k.ú.  Doubravčice  a  ponechat  pozemek  v 
majetku města Český Brod.

USNESENÍ č. 116/2003
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
s c h v a l u j e 
plat ředitelek mateřských škol a statutárnímu zástupci MKIC Český Brod. Originály platových 
výměrů jsou uloženy u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon 
č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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