
Zápis 
z 27. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 24.11. 2004 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
Kontrola plnění usnesení z minulé rady města
1) Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací a právničce - předkládá p. 

Brom  
   
Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1745 hod.) –  p. Fischer zahájil 27.mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy 
RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Bc. Nekolný 

p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                       s ch v á l e n o   5, 0, 0 

Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací a právničce - předkládá p. 
Brom  
Odměna ředitelům příspěvkových organizací se stanovuje ve výši 25% průměrného stanoveného 
platu.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací jsou navrženy v souladu se zákonem č. 143/1992 
Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích 
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Vyplacení těchto odměn bylo projednáno s řediteli příspěvkových organizací a nemá vliv na 
změnu rozpočtu jednotlivých organizací, neboť s finančními prostředky již příspěvkové 
organizace počítaly při sestavování rozpočtu na rok 2004.

Finanční prostředky na platy ředitelů MŚ a ZŠ jsou po přerozdělení a doúčtování k dispozici a 
byly získány dobrou řídící prací ředitelů.



USNESNÍ č. 138/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

                          s c h v á l en o  5, 0, 0

Informace

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1810 hodin 

Ověřovatel zápisu: Bc. Nekolný

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z  27.mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  24.11.  2004  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESNÍ č. 138/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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