
Zápis 
z 12. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 8.6. 2005 v obřadní síni 

českobrodské radnice

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení provozovatele Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě – předkládá Bc. 

Nekolný

Informace:
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (2000 hod.) –  p. Fischer zahájil 12.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   6, 0, 0 

Návrh na schválení vítěze zadávacího řízení na  provozovatele Nemocnice s poliklinikou 
v Českém Brodě – předkládá Bc. Nekolný
Po jednání ZM dne 8.6.2005, kde zástupci  společností Nemocnice sv. Alžběty s.r.o., 
Beskydského rehabilitačního centra s.r.o. spolu se společností ANESAN s.r.o. předvedli 
prezentaci podnikatelského záměru na dlouhodobý pronájem NsP Český Brod zasedla hodnotící 
komise nabídek zadávacího řízení „Výběr provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český Brod 
p.o.“ a  doporučila RM ke schválení společnou nabídku Beskydského rehabilitačního centra 
s.r.o.  a TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. a ANESAN s.r.o. 

USNESENÍ č. 108/2005
Rada města v Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
vítěze zadávacího řízení „Výběr provozovatele NsP Český Brod p.o.“ společnou nabídku, kterou 
padali Beskydské rehabilitační centrum s.r.o. TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. a 
ANESAN s.r.o. 

s c h v á l e n o 6, 0, 0



Informace 
Diskuse
Různé

Jednání bylo ukončeno v 2045 hodin 

Ověřovatel zápisu: Bc. Nekolný

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z  12.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  8.6.  2005  v obřadní  síni 
českobrodské radnice.

USNESENÍ č. 108/2005
Rada města v Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
vítěze zadávacího řízení „Výběr provozovatele NsP Český Brod p.o.“ společnou nabídku, kterou 
padali Beskydské rehabilitační centrum s.r.o. TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. a 
ANESAN s.r.o. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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