
Zápis 
ze 4. schůze Rady města Český Brod konané dne 24.2. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1. Návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2005 - předkládá Bc. 

Nekolný
2. Návrh na schválení výpovědi nájmu z bytu – předkládá p. Fischer
3. Návrh na schválení žádosti o přidělení bytu – předkládá p. Fischer
4. Návrh na schválení přidělení dotace – předkládá p. Jeník
5. Návrh na schválení osvobození od poplatku za odpad – předkládá Ing. Hovorková
6. Návrh na schválení osvobození od poplatku za odpad – předkládá Ing. Hovorková
7. Návrh na schválení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2005/2006 – předkládá p. Fischer
8. Návrh na schválení zpracování zadání změny č. 05 územního plánu sídelního útvaru 

města Český Brod – předkládá p. Fischer
9. Návrh na schválení vyhlášení záměru na směnu pozemků v k.ú. Český Brod – předkládá 

Ing. Čokrtová
10. Návrh na schválení pronájmu části pozemku parc.č. 705/16 – ostatní plocha v k.ú. Český 

Brod – Ing. Čokrtová
11. Návrh na schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím – předkládá p. Brom 
12. Návrh na schválení zanesení další lokality do zpracování zadání změny č. 5 územního 

plánu sídelního útvaru města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
13. Návrh na schválení Uzavření nájemní smlouvy na provedení těžby dřeva v městských 

lesích – předkládá Ing. Vodička
14. Návrh na schválení platu ředitelce příspěvkové organizace ANNA – Penzion a domov 

v Českém Brodě – předkládá p. Brom
15. Návrh na schválení revokace usnesení a změny úhrady v příspěvkové organizaci ANNA – 

Penzion a domov v Českém Brodě – předkládá p. Fischer 
16. Návrh na schválení posouzení nabídky vodohospodářského majetku – předkládá p. 

Fischer
17. Na schválení vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkování v ul. Krále Jiřího, 

Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
18. Návrh na doporučení schválení vyhlášení výběrového řízení na provozovatele nemocnice 

s poliklinikou v Českém Brodě – předkládá Bc. Nekolný

Informace: Zrušení nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Český Brod



Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 4. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník

Bc. Nekolný dal návrh, aby návrh č. 13 byl projednán jako první. 

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 

Přišel Mgr. Janík v 1612 hod.
Návrh na schválení Uzavření nájemní smlouvy na provedení těžby dřeva v městských lesích 
– předkládá Ing. Vodička
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod předkládá na základě 
jednání komise jmenované radou Města Český Brod v usnesení č.13/2005 pro otevírání obálek 
s nabídkami více zájemců na výběr firmy k provedení těžby dřeva, zalesnění holiny vzniklé 
těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu zajištění, ze dne 3.2.2005 a 14.2.2005 ke schválení 
firmu „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“.
Přišel p. Fořt 1625 hod.
Nejedná  se  o  klasickou  nájemní  smlouvu,  ale  o  skrytý  prodej  majetku  a  proto  by  se  měla 
podepsat s Kolínskou lesní společností s.r.o. Smlouva o hospodaření v lesích. O jejím uzavření 
by mělo rozhodnout zastupitelstvo města. 
Ing. Vodička – výběrové řízení proběhlo na třikrát. Přihlášeno bylo 6 firem. Čtyři firmy splnily 
formální požadavky a to:

1) Ing. Tomáš Broukal, Světice 51, 251 01 Říčany
2) Kolínská lesní společnost, s r. o. , Labská 14, Kolín
3) Českomoravské lesy s r.o., Rubešova 56, Kolín I.
4) Les a Forest s.r.o., Bohdaneč 136, 285 22

Tyto čtyři nabídky posuzovala užší pracovní skupina ve složení p. Nechvátal, p. Novák a Ing. 
Karásek a ta konstatovala, že dvě nabídky jsou pro město nevýhodné. Komise rozhodovala mezi 
Kolínskou lesní společností s.r.o. a Les a Forest s.r.o. Bohdaneč 136, a přiklonila se k nabídce 
Kolínské lesní společnosti s.r.o. Výběrové řízení bylo vyhlášeno na limitní těžbu dřeva 2000 m3. 
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek z nabídkami je nedílnou součástí originálu zápisu. 
Bc. Nekolný dal protinávrh na doporučení ZM schválit Smlouvu o hospodaření v lesích.  

USNESENÍ č. 31/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o hospodaření v lesích  na provedení těžby dřeva 
v maximální výši 2000 m3  včetně jeho odprodeje, zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a 
uvedení lesní kultury do stavu zajištění v městských lesích s firmou „Kolínská lesní společnost, 
s.r.o., Labská 14, Kolín V“. 
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                                                                        s c h v á l e n o 5, 0, 1

Návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2005 - předkládá Bc. 
Nekolný
Schválením rozpočtu města na rok 2005 byla schválena i výše celkových příspěvků zřizovatele
příspěvkovým organizacím na rok 2005. Výše jednotlivých příspěvků byly do rozpočtu navrženy
na základě předložených požadavků ředitelů jednotlivých PO. Dále bylo přihlíženo k plnění 
rozpočtů PO v roce 2004. Jednání o výši příspěvku zřizovatele na rok 2005 probíhala s řediteli 
PO za účasti starosty města, vedoucí OSMM a vedoucí FO. Nároky jednotlivých PO byly 
důsledně posuzovány a bylo maximálně přihlíženo k jejich potřebám.
Bc. Nekolný - radě města je vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám zřízeným zastupitelstvem 
města úkoly zřizovatele. Z tohoto důvodu jsou nyní předkládány rozpočty příspěvkových 
organizací  ke schválení radě města.

USNESENÍ č. 32/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
s c h v á l u j e
rozpočty příspěvkových organizací Města Český Brod ve znění dle příloh, které jsou nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

                      s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení výpovědi nájmu z bytu – předkládá p. Fischer
Pan Petr Jílek uzavřel dne 15. 12. 1992 nájemní smlouvu na užívání bytu č. 36, I. kategorie, typu 
1 + kk na adrese Český Brod, Palackého 1256.
Vzhledem k nedoplatkům na nájemném bylo usnesením RM č. 160/2002 rozhodnuto o podání 
návrhu na soudní výpověď z bytu. Po úhradě dlužných částek bylo na žádost pana Jílka usnesení
č. 160/2002 revokováno usnesením č. 1/2004 ze dne 8. 1. 2004.
Vzhledem  k tomu,  že  nebyl  uhrazen  nedoplatek  z vyúčtování  nájemného  a  služeb  za
r. 2003 (výsledek vyúčtování byl znám až v měsíci březnu 2004) a v r. 2004 nebyl nájem uhrazen 
za 4 měsíce, navrhujeme, aby RM rozhodla o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.
Panu Jílkovi byly zaslány dvě upomínky, ale bez výsledku. Celková dlužná částka včetně faktury 
za způsobenou havárii vodoinstalace činí cca 20 000 Kč. 
Vzhledem k tomu, že ze strany pana Jílka není zájem o úhrady nájemného, přiklonili bychom se 
k výpovědi z bytu.

USNESENÍ č. 33/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e
přivolení  k výpovědi  z nájmu  bytu  panu  Petru  Jílkovi,  bytem  Český  Brod,  Palackého  1256 
z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 1), písm. d) občanského zákoníku.

                      s c h v á l e n o 6, 0, 0
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Návrh na schválení žádosti o přidělení bytu – předkládá p. Fischer
Paní  Anna  Jará  předložila  dne  4.  1.  2005 Městu  Český Brod  žádost  o  výměnu  bytu  č.  15,
I. kategorie, typu 1+ kk o podlahové ploše 20,58 m2 na adrese Český Brod, Palackého 1256, za 
byt č.17, I. kategorie, typu 1+1 o podlahové ploše 31,49 m2 na adrese Český Brod, Palackého 
1256, který se uvolnil po smrti paní Heidrichové. Oba byty se nacházejí ve 4. podlaží domu  
čp. 1256. 
Paní Jará byt č. 15 užívá se svým partnerem. Svou žádost odůvodnila tím, že dosavadní byt je pro 
2 osoby malý a uvítala by i z dalších důvodů, uvedených v žádosti,  možnost přestěhování do 
většího bytu.  
Paní Jará patří mezi bezproblémové nájemníky, nedoplatky na nájemném nemá. Z tohoto důvodu 
FO doporučuje schválit přidělení bytu. Žádost paní Jaré o výměnu bytu je přílohou tohoto návrhu 
na usnesení. 
Bc. Nekolný – nejedná se o výměnu bytu, ale o přidělení bytu, a proto by mělo být v komentáři 
uvedeno, že rada města  souhlasí  s přidělením bytu č.  17,  Palackého 1256 paní  Anně Jaré za 
podmínky placení dvojnásobku regulovaného nájemného.  

USNESENÍ č. 34/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 17 paní Jaré, bytem Český Brod, Palackého 1256, za podmínky podpisu dohody 
o ukončení nájmu  bytu  č. 15 na adrese Český Brod, Palackého 1256.

                        s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení přidělení dotace – předkládá p. Jeník
Finanční výbor na svém jednání dne 25.1.2005 projednal žádost TJ Sokol a doporučil předložit 
tento návrh Radě ke schválení. V době jednání finančního výboru nebyl ještě schválen rozpočet a 
proto je tento návrh předkládán až nyní. Kopie žádosti, kopie zápisu z jednání finančního výboru
jsou nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 35/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
vyplacení dotace následující organizaci ve výši 12.000,-Kč.
TJ Sokol, dotace na pořádání Dětské jarní soutěže v Aerobiku ………………. …….   12.000,-Kč

                         s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení osvobození od poplatku za odpad – předkládá Ing. Hovorková
Paní Vlasta Doležalová žádá o zproštění poplatku za odpad za dceru Vladislavu Doležalovou 
bytem  na  Křemínku  1299,  Český  Brod.  Jmenovaná  je  od  roku  1999  v Anglii.  Doloženo 
originálem potvrzení z 31.1.2005. 

USNESENÍ č. 36/2005
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Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  3)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
osvobození od poplatku za odpad za rok 2005 pro Vladislavu Doležalovou narozenou 20.7.1978, 
bytem Na Křemínku 1299, Český Brod (žádost paní Vladislavy Doležalové).

                         s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení osvobození od poplatku za odpad – předkládá Ing. Hovorková
Paní Ludmila Nikodýmová žádá o zproštění poplatku za odpad za vnuka Ondřeje Kolínského 
bytem Palackého 1256 Český Brod. Jmenovaný je od 12.2.2004 do 10.8.2007 ve výkonu trestu. 
Doloženo potvrzením Vězeňské služby.  

USNESENÍ č. 37/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
osvobození od poplatku za odpad za rok 2005 pro Ondřeje Kolínského narozeného 9.1.1980, 
bytem Palackého 1256, Český Brod (žádost paní Ludmily Nikodémové).

                         s c h v á l e n o 5, 1, 0

Návrh  na  schválení  podmínek  pro  podávání  žádostí  o  přijetí  dětí  k  předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2005/2006 – předkládá p. Fischer
Dohody předložené  ředitelkami  MŠ Kolárova,  MŠ Sokolská  a  MŠ Liblice  v Českém Brodě 
zřizovateli,  tj.  Městu Český Brod jsou v souladu s §  34,  odst.  2) zákona č.  561/2004 Sb.,  o 
předškolním,  základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (Školský zákon) v platném znění. 
Ředitelky výše uvedených mateřských škol stanoví podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání.

USNESENÍ č. 38/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s c h v a l u j e
dohody MŠ Kolárova, MŠ Sokolská a MŠ Liblice v Českém Brodě o podmínkách pro podávání 
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2005/2006.

                         s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení zpracování zadání změny č. 05 územního plánu sídelního útvaru města 
Český Brod – předkládá p. Fischer
Návrh  na  zpracování  zadání  změny  č.  05  územního  plánu  sídelního  útvaru  (ÚPnSÚ)  města 
Českého Brodu  podala dne 07.01.2005 firma Cihelna Klíma, s.r.o., Vrátkov, 282 01 Český Brod 
Brod. Žádost o změnu se týká přehodnocení funkčního využití pozemků  parc. č. 402/3, 402/5, 
402/6, 402/7, 402/8, 407, 409/3, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 1680, 
1563/1,  1563/2, 1679, 214/1,  214/2,  1106, 1692, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1895/1, kat. území Český Brod, které jsou schválených územním plánem Českého 
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Brodu určeny jako plocha pro průmyslovou výrobu – Cihelna Klíma a  k využití jako  zóna Spz – 
smíšená – (zemědělská produkce, stabilizovaná přírodní složka).  
Navrhovatelé  navrhují  nové  využití  pozemků  jako  zónu  pro  hromadné  bydlení  a  zástavbu 
bytovými domy. 
Navrhovatel  bude hradit veškeré náklady spojené se zpracováním změny ÚPnSÚ č. 05 města 
Českého Brodu. Náklady na zpracování změny č. 05. ÚPnSÚ  Český Brod byly stanoveny na 
55 930 Kč. Navrhovatel s touto částkou souhlasí.

USNESENÍ č. 39/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Českého Brodu schválit návrh zadání pro zpracování změny č. 05 územního 
plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města  Českého Brodu u v kat.  území Český Brod, pozemky 
parc. Č. 402/3, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 407, 409/3, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 
404/7, 404/8, 1680, 1563/1, 1563/2, 1679, 214/1, 214/2, 1106, 1692, 1969, 1968, 1967, 1966, 
1965, 1970, 1971, 1972, 1973, 1895/1. 

   s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na směnu pozemků v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. 
Čokrtová
Městský úřad v Českém Brodě obdržel od manž.Urbanových Miroslava a Aleny, bytem Český 
Brod, Na Louži 471, žádost o výměnu pozemků jak je výše uvedeno a přesně popsáno 
v přiložené žádosti. Geometrický plán platil žadatel.
Jedná se v podstatě o majetkoprávní pořádek v důsledku geometrického zaměření skutečného 
stavu v terénu, vzniklého v souladu s projednáním této věci se stavebním odborem MěÚ.
• V případě směnné smlouvy se platí pouze jeden kolek k návrhu na vklad směnné smlouvy, dále 
znalecký posudek a po vkladu se platí darovací daň z vyšší částky. Rovným dílem obě smluvní 
strany. (500 : 2 plus faktura za znal.posudek : 2 plus 5% z vyšší částky : 2).
• V případě kupních smluv se platí kolek ke každému návrhu na vklad kupní smlouvy a po 
vkladu každé kupní smlouvy se podává přiznání k dani z převodu nemovitostí samostatně. (500 
plus 3% z ceny dohodnuté-uvedené v kup.smlouvě plus znalecký posudek, přičemž posudek pro 
FÚ by nemusel být, ale aby mohlo dojít k dohodě ceny, pravděpodobně by musel být městem 
objednán). Odbor správy majetku navrhuje žádosti vyhovět. V případě projednání a odsouhlasení 
tohoto usnesení může být objednán znalecký posudek.

USNESENÍ č. 40/2005
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 směnu dílu „b“ o výměře 3m2 pozemku č.919/3 ostatní plocha z vlastnictví města do 
vlastnictví manž.Urbanových za díl „a“ o výměře 3m2 pozemku č.180/1 a díl „c“ o výměře 1m2 

pozemku č.180/2 z vlastnictví manž.Urbanových do vlastnictví města za cenu podle znaleckého 
posudku. Jedná se o pozemky v k.ú.Český Brod.

                      s c h v á l e n o 6, 0, 0
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Návrh na schválení pronájmu části pozemku parc.č. 705/16 – ostatní plocha v k.ú. Český 
Brod – Ing. Čokrtová
Město Český Brod, obdrželo žádost ze dne 14.2.2005 od manželů Ing. Nguyen Thi Kim a Ing. 
Tran Quoc Nam, CSc., o pronájem části pozemku parc.č. 705/16 – ostatní plocha dle KN o 
výměře cca 70 m2 za účelem zřízení vjezdu do domu čp. 95, který je ve vlastnictví žadatelů. 
Tento dům koupili žadatelé od pana Ing. Drahoty a p. Vorlíčkové, kteří měli předmětnou část 
pozemku také v pronájmu. Měli také souhlasné vyjádření Stavebního odboru MěÚ – památkové 
péče v Českém Brodě k ohlášeným stavebním úpravám vjezdu a zřízení vrat a povolení 
dopravního připojení od OkÚ Kolín – referát dopravy a silničního hospodářství
Odbor správy majetku města navrhuje stanovit nájemné ve výši 5,- Kč za 1 m2, to je 350,- Kč 
celkem za rok, plus míru inflace za uplynulý rok. Pronájem navrhujeme na dobu neurčitou, 
s možností vypovězení k 1.1. každého roku. Vzhledem ke specifickému důvodu žádosti o 
pronájem by nebylo vhodné oslovit další zájemce.
Bc. Nekolný – tento pozemek by měl být řešen globálně, a proto dal návrh na stažení tohoto 
bodu  z jednání.

                    s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím – předkládá p. Brom 
Každý povinný subjekt musí vždy do 1.3. zveřejnit výroční zprávu za předcházející 
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím

USNESENÍ č. 41/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
b e r e   n a   v ě d o m í  
Výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím za kalendářní rok 2004. 

                      s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení zanesení další lokality do zpracování zadání změny č. 5 územního plánu 
sídelního útvaru města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Jedná se  propojení  lokality  6  –  Sportovní  –  V Lukách  a  lokality  č.  7  sever  –  Malý  vrch  v 
rozvojových plochách sídla – plochy pro bydlení.

USNESENÍ č. 42/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Český Brod zařadit a schválit do návrhu zadání pro zpracování změny č. 5 
územního plánu sídelního útvaru města Český Brod propojení lokality 6 – Sportovní – V Lukách 
a lokality č. 7 sever – Malý vrch v rozvojových plochách sídla – plochy pro bydlení.

                      s c h v á l e n o 6, 0, 0

7



Návrh na schválení platu ředitelce příspěvkové organizace ANNA – Penzion a domov 
v Českém Brodě – předkládá p. Brom
Platový výměr je pro první měsíc působení paní ředitelky ve funkci navržen bez osobního 
příplatku, neboť osobní příplatek může být přiznán až v následujících měsících. Příplatek 
za vedení je navržen v nezměněné velikosti, základní tarif je navržen v souladu s nařízením 
vlády dle započitatelné praxe.

USNESENÍ č. 43/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném 
znění a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády  ČR  č.  330/2003  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
s ch v a l u j e  
plat ředitelce příspěvkové organizace ANNA – Penzion a domov Český Brod. 
Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků 
tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

   s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení revokace usnesení a změny úhrady v příspěvkové organizaci ANNA – 
Penzion a domov v Českém Brodě – předkládá p. Fischer 
Vyhláškou MPSV č. 34/2005 Sb., ze dne 5.1.2005, kterou se mění vyhláška MPSV č. 82/1993 
Sb.,  o  úhradách  za  pobyt  v zařízeních  sociální  péče,  ve  znění  pozdějších  předpisů,   byly 
stanoveny nové částky nejvyšších možných úhrad za elektřinu, vodné a stočné, a úhrnná částka 
za  úklid,  vytápění  a  osvětlení  spol.  prostor,  užívání  výtahu,  odvoz  popela,  smetí  a  splašků, 
kontrola  a  čištění  komína,  vybavení  obytných  jednotek  společnou  televizní  a  rozhlasovou 
anténou. Proto vzhledem ke skutečným a rostoucím nákladům na provoz zařízení sociální péče, 
navrhujeme stanovit v úhradě za pobyt nejvyšší možné částky.  

S účinností od 1.3.2005 se stanovuje úhrada za pobyt v zařízení sociální péče „ANNA- 
Penzion a domov“ část penzion takto: 
• Sazba za elektřinu v jednolůžkové obytné jednotce se stanovuje na částku 325,- Kč 

měsíčně, ve dvoulůžkové obytné jednotce 190,- Kč pro každého obyvatele. Jestliže na 
vlastní žádost obývá dvoulůžkovou obytnou jednotku jeden obyvatel, činí sazba za 
elektřinu 325,- Kč měsíčně.

• Úhrada za dodávku vody a odvádění odpadních vod pro jednoho obyvatele se stanovuje 
na částku 112,- Kč měsíčně.

• Úhrnná částka úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání výtahu, 
odvoz popela, smetí a splašků, kontrola a čištění komína, vybavení OJ společnou televizní 
a rozhlasovou anténou se stanovuje na částku 310,- Kč měsíčně pro jednoho obyvatele. 

• Úhrada za další vybavení obytné jednotky se zvyšuje o částku 150,-Kč měsíčně.
• Za vytápění obytné jednotky na základě skutečných nákladů za rok 2004 se stanovuje 

měsíční sazba pro jednoho obyvatele za 1m2 ve výši 20,50 Kč.
• Za vyprání, vyžehlení a mandlování záclon se stanovuje úhrada ve výši 5,-Kč měsíčně pro 

jednoho obyvatele.  
• Za úklid obytné jednotky se stanovuje úhrada ve výši 48,-Kč měsíčně. 
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• Za praní a žehlení ložního prádla se stanovuje úhrada pro jednoho obyvatele ve výši 32,-
Kč měsíčně.     

S účinností od 1.3.2005 se stanovuje úhrada za pobyt v zařízení sociální péče „ANNA- 
Penzion a domov“ část domov důchodců pro nové obyvatele takto: 
• Úhrada za bydlení v obytné místnosti se dvěma obyvateli se zvyšuje o 20%, tzn. na částku 

78,-Kč denně pro jednoho obyvatele. 

USNESENÍ č. 44/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
A)  r e v o k u j e 
svoje usnesení č. 29/2005 ze dne 10.2.2005 a
B)  s t a n o v u j e
s účinností od 1.3. 2005 novou výši úhrad za pobyt v zařízení sociální péče „ANNA- Penzion a 
domov“ v Českém Brodě tak, jak je uvedeno v návrhu.

   s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení posouzení nabídky vodohospodářského majetku – předkládá p. Fischer
Smlouva  se  současným  provozovatelem  vodohospodářského  majetku  končí  dne  30.11.2005. 
Termín pro podání nabídek byl do 31.1.2005. Dne 31.1.2005 byla na podatelnu doručena:

• nabídka od 1. SčV, spol s .r.o. (č.j. 1486)
• nabídka od Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. (č.j. 1540)

Obě nabídky byly v zalepených neporušených obálkách. O dokladech, které jsou v obálkách byl 
v průběhu minulé rady učiněn zápis. Rada města pověřila Bc. Nekolného, Ing. Čokrtovou, Ing. 
Ladislava  Forejtka a  p.  Otakara  Jeníka podrobným prostudováním obou nabídek.  Komise po 
podrobném prostudování obou nabídek jako nejvýhodnější vybrala  firmu 1.SčV spol. s r. o.
Posouzení nabídek je nedílnou součástí originálu zápisu. O navržené smlouvě je však nutné ještě 
jednat, v této podobě je pro město nepřijatelná.
p. Jeník – měli bychom ještě jednat s firmou Vodovody a kanalizace Nymburk.
Bc. Nekolný – výběrové řízení je ukončeno, byla vybraná firma 1.SčV a tím nemůžeme jednat 
s firmou VaK Nymburk, to bychom museli vyhlásit nové výběrové řízení.

USNESENÍ č. 45/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102   odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
p o s o u d i l a
nabídky  na  pronájem  vodohospodářského  majetku  města  Český  Brod,  jako  výhodnější 
vyhodnotila nabídku firmy  1. SčV spol. s r.o. , Ke Kablu 971, Praha 10, provozovna Říčany a 
pověřuje  starostu  města  projednáním  návrhu  smlouvy  o  pronájem  a  provozování 
vodohospodářského majetku.

   s c h v á l e n o 5, 0, 1
Odešla MUDr. Forstová v 1800 hod.
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Na schválení vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkování v ul. Krále Jiřího, Český 
Brod – předkládá Bc. Nekolný
Zřízením konkrétně vyhrazených a vyznačených parkovacích míst bude trvale zajištěna dopravní 
dostupnost zdravotnického zařízení pro špatně mobilní pacienty a zdravotnická vozidla.

USNESENÍ č. 46/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102  odst.  3)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s o u h l a s í
se zřízením dvou vyhrazených parkovacích míst pro stání motorových vozidel v levé části místní 
komunikace  ul.  Krále  Jiřího,  které  budou  zajišťovat  potřeby  zdravotnického  zařízení  MUDr. 
Vokrouhlík a MUDr. Hrabálek v čp. 93 Krále Jiřího. Vyhrazení parkovací místa budou povolena 
s ohledem na bezpečnost a plynulost bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 
budou vyznačena příslušných vodorovným a svislým dopravním značením v souladu se zákonem 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  Zřízení  vyhrazených parkovacích míst 
bude zpoplatněno podle čl. 14 vyhlášky města č. 3/2004 o místních poplatcích.  

   s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na doporučení schválení vyhlášení výběrového řízení na provozovatele nemocnice 
s poliklinikou v Českém Brodě – předkládá Bc. Nekolný
Město Český Brod podalo 17.1.2005 návrh na zápis nemovitostí  českobrodské nemocnice do 
listu vlastnictví na katastrální úřad v Kolíně. V současné době je zápis v posledním stadium a 
bude  každým  dnem  proveden.  Od  tohoto  kroku  se  odvíjí  další  záležitosti  s hledáním 
provozovatele, o kterých jste byli informováni v polovině ledna letošního roku. V současné době 
již  byla  vypracována výzva,  zadávací  dokumentace  (přílohy k usnesení),  hodnotící  kriteria  (k 
dispozici  na  městském úřadě)  a  časová posloupnost  jednotlivých  kroků.   Základem je  výběr 
vhodného provozovatele nemocnice s poliklinikou Český Brod a konkrétně se jedná o právní a 
ekonomické  podmínky  převodu  movitého  majetku,  závazků,  pohledávek,  pracovněprávních 
vztahů  zaměstnanců  na  nového  provozovatele  a  zajištění  uzavření  dlouhodobých  smluv  o 
poskytování  zdravotní  péče  mezi  zdravotními  pojišťovnami  a  novým  provozovatelem. 
Z dokumentace  je  patrné,  že  požadujeme  a  dáváme  zřetel  na  garance  zajištění  struktury, 
dostupnosti  a  kvality  zdravotní  péče.  Uvažujeme  totiž  o  převodu  zřizovatelských  pravomocí 
k poskytování zdravotní péče pro českobrodský region v areálu nemocnice na soukromý subjekt 
při  zachování  minimálně  současného rozsahu poskytování  zdravotní  péče a  to všech činností 
zajišťovaných příspěvkovou organizací. Je však jasné, že strukturu bude potřeba změnit a proto 
lpět na zachování i určitého počtu daných lůžek by bylo nereálné. Právě zde se nabízí prostor pro 
efektivnější hospodaření samozřejmě za souhlasu krajského zdravotního rady a po prodloužení a 
aktualizaci smluv se zdravotními pojišťovnami (miniinvazivní chirurgie, multidisciplinární JIP a 
jiné).  Předmětem zadávacího řízení není cena za nájem nemovitého majetku. Tato cena  bude 
stanovena zadavatelem čili vlastníkem nemovitostí, jímž se stane Město Český Brod. Uvažujeme 
o  určení  ceny  za  roční  nájem  ve  výši  kolem  čtyř  miliónů,  tato  výše  vychází  z odhadu, 
vypracovaného okresním úřadem v roce 2001. Město jako vlastník se však zaváže po několik let 
a po dohodě s nájemcem výhradně používat toto nájemné k zhodnocení svých objektů v areálu 
nemocnice.  Celé  výběrové  řízení  by  mělo  trvat  celkem  čtrnáct  týdnů  dle  přiloženého 
harmonogramu. 
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Etapa Popis kroku Výstup Doba 
dokončení

0 Ustavení projektu, vytvoření plánu projektu, 
složení projektového týmu

Kick-off 
meeting

Únor 2005 

0 Příprava zadávací dokumentace a textu výzvy ve 
spolupráci se zadavatelem

Výzva, 
zadávací dok. 

Únor 2005

0 Schválení zadavatelem (po schválení 
zastupitelstvem)

Akceptační 
protokol

Březen 2005

1 Zveřejnění výzvy Tisk, dopisy Březen 2005

1 Uzavření sběru nabídek Nabídky Duben 2005

1 Zpracování nabídek a příprava pro jednání 
výběrové komise

Protokol o 
zpracování 
nabídek

Přelom 
dubna a 
května 2005

1 Jednání výběrové komise Zápis 
z jednání

Květen 2005

1 Příprava závěrečného materiálu dle rozhodnutí 
výběrové komise, informování zájemců.

Závěrečný 
protokol a 
dopisy

Červen 2005

1 Vyhlášení vítězné nabídky (po schválení 
zastupitelstvem)

Dopisy Červen 2005

USNESENÍ č. 47/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  v platném znění
d o p o r u č u j e   
zastupitelstvu města schválit vyhlášení zadávacího řízení na výběr vhodného provozovatele 
Nemocnice s poliklinikou Český Brod p.o. dle Výzvy a Zadávací dokumentace, které jsou 
nedílnou přílohou originálu zápisu. 

       s c h v á l e n o  5, 0, 0
Informace
Odbor správy majetku Města Český Brod předkládá Radě Města Český Brod na vědomí tuto 
informaci:
Obdrželi jsme návrh ze dne 16.2.2005 pana Ing. Jaroslava Drahoty, bytem Prokopa Velikého 
1390, Úvaly a paní Dany Vorlíčkové, bytem Pražská 205, Úvaly, na zrušení nájemní smlouvy č. 
142/2003/OSM k části pozemku parc.č. 705/16 v k.ú. Český Brod. Pozemek byl pronajat za 
účelem vybudování vjezdu k domu čp. 95, který byl ve vlastnictví pronajímatele. Pronajímatel, 
dříve než svůj záměr uskutečnil, nyní svou nemovitost prodal manželům Ing. Nguyen Thi Kim a 
Ing. Tran Quoc Nam, CSc. a nový vlastník má úmysl tento záměr realizovat, což je předmětem 
návrhu usnesení, předloženého současně s touto informací.
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Ve smyslu výše uvedené nájemní smlouvy, uzavřené na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, počne lhůta v tomto případě běžet od 1.3.2005 a skončí ke dni 31.5.2005. Původní 
nájemce je povinen zaplatit nájemné za období leden – květen 2005.

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1820 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Jeník 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
ze 4. schůze Rady města Český Brod konané dne 24.2. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 31/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o hospodaření v lesích  na provedení těžby dřeva 
v maximální výši 2000 m3  včetně jeho odprodeje, zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a 
uvedení lesní kultury do stavu zajištění v městských lesích s firmou „Kolínská lesní společnost, 
s.r.o., Labská 14, Kolín V“. 
USNESENÍ č. 32/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
s c h v á l u j e
rozpočty příspěvkových organizací Města Český Brod ve znění dle příloh, které jsou nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 33/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e
přivolení  k výpovědi  z nájmu  bytu  panu  Petru  Jílkovi,  bytem  Český  Brod,  Palackého  1256 
z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 1), písm. d) občanského zákoníku.

USNESENÍ č. 34/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 17 paní Jaré, bytem Český Brod, Palackého 1256, za podmínky podpisu dohody 
o ukončení nájmu  bytu  č. 15 na adrese Český Brod, Palackého 1256.

USNESENÍ č. 35/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
vyplacení dotace následující organizaci ve výši 12.000,-Kč.
TJ Sokol, dotace na pořádání Dětské jarní soutěže v Aerobiku ………………. …….   12.000,-Kč

USNESENÍ č. 36/2005
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Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  3)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
osvobození od poplatku za odpad za rok 2005 pro Vladislavu Doležalovou narozenou 20.7.1978, 
bytem Na Křemínku 1299, Český Brod (žádost paní Vladislavy Doležalové).

USNESENÍ č. 37/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
osvobození od poplatku za odpad za rok 2005 pro Ondřeje Kolínského narozeného 9.1.1980, 
bytem Palackého 1256, Český Brod (žádost paní Ludmily Nikodémové).

USNESENÍ č. 38/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s c h v a l u j e
dohody MŠ Kolárova, MŠ Sokolská a MŠ Liblice v Českém Brodě o podmínkách pro podávání 
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2005/2006.

USNESENÍ č. 39/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Českého Brodu schválit návrh zadání pro zpracování změny č. 05 územního 
plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města  Českého Brodu u v kat.  území Český Brod, pozemky 
parc. Č. 402/3, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 407, 409/3, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 
404/7, 404/8, 1680, 1563/1, 1563/2, 1679, 214/1, 214/2, 1106, 1692, 1969, 1968, 1967, 1966, 
1965, 1970, 1971, 1972, 1973, 1895/1. 

USNESENÍ č. 40/2005
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 směnu dílu „b“ o výměře 3m2 pozemku č.919/3 ostatní plocha z vlastnictví města do 
vlastnictví manž.Urbanových za díl „a“ o výměře 3m2 pozemku č.180/1 a díl „c“ o výměře 1m2 

pozemku č.180/2 z vlastnictví manž.Urbanových do vlastnictví města za cenu podle znaleckého 
posudku. Jedná se o pozemky v k.ú.Český Brod.

USNESENÍ č. 41/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
b e r e   n a   v ě d o m í  
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Výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím za kalendářní rok 2004. 

USNESENÍ č. 42/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  1)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Český Brod zařadit a schválit do návrhu zadání pro zpracování změny č. 5 
územního plánu sídelního útvaru města Český Brod propojení lokality 6 – Sportovní – V Lukách 
a lokality č. 7 sever – Malý vrch v rozvojových plochách sídla – plochy pro bydlení.

USNESENÍ č. 43/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném 
znění a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády  ČR  č.  330/2003  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
s ch v a l u j e  
plat ředitelce příspěvkové organizace ANNA – Penzion a domov Český Brod. 
Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků 
tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

USNESENÍ č. 44/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
A)  r e v o k u j e 
svoje usnesení č. 29/2005 ze dne 10.2.2005 a
B)  s t a n o v u j e
s účinností od 1.3. 2005 novou výši úhrad za pobyt v zařízení sociální péče „ANNA- Penzion a 
domov“ v Českém Brodě tak, jak je uvedeno v návrhu.

USNESENÍ č. 45/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102   odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
p o s o u d i l a
nabídky  na  pronájem  vodohospodářského  majetku  města  Český  Brod,  jako  výhodnější 
vyhodnotila nabídku firmy  1. SčV spol. s r.o. , Ke Kablu 971, Praha 10, provozovna Říčany a 
pověřuje  starostu  města  projednáním  návrhu  smlouvy  o  pronájem  a  provozování 
vodohospodářského majetku.

USNESENÍ č. 46/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102  odst.  3)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
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s o u h l a s í
se zřízením dvou vyhrazených parkovacích míst pro stání motorových vozidel v levé části místní 
komunikace  ul.  Krále  Jiřího,  které  budou  zajišťovat  potřeby  zdravotnického  zařízení  MUDr. 
Vokrouhlík a MUDr. Hrabálek v čp. 93 Krále Jiřího. Vyhrazení parkovací místa budou povolena 
s ohledem na bezpečnost a plynulost bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 
budou vyznačena příslušných vodorovným a svislým dopravním značením v souladu se zákonem 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  Zřízení  vyhrazených parkovacích míst 
bude zpoplatněno podle čl. 14 vyhlášky města č. 3/2004 o místních poplatcích.  

USNESENÍ č. 47/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  v platném znění
d o p o r u č u j e   
zastupitelstvu města schválit vyhlášení zadávacího řízení na výběr vhodného provozovatele 
Nemocnice s poliklinikou Český Brod p.o. dle Výzvy a Zadávací dokumentace, které jsou 
nedílnou přílohou originálu zápisu. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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