
Zápis 
z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 7.9. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p.  Fischer,  Bc.  Nekolný,  MUDr.  Blažek, Mgr.  Janík,   p.  Fořt,  p.  Jeník,  MUDr. 
Forstová, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1) Návrh na schválení výjimky v počtu zapsaných dětí do MŠ Kollárova 71, Český Brod 
- předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení výjimky z počtu zapsaných dětí do MŠ Sokolská 1313, Český 
Brod - předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení poskytnutí dotace pro dětský pěvecký sbor VOX Bohemicalis – 
předkládá p. Jeník
4) Návrh na schválení  poskytnutí dotací – předkládá p. Jeník

Informace Žádost firmy Noveta s.r.o. o odkoupení pozemku.
       O uvolnění 2 bytů v hájovně ve Vrátkově.

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1610 hod.) –  p. Fischer zahájil 19. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

p. Fischer dal návrh,  aby bod č. 3 byl sloučen s bodem č. 4 ( dle zákona 128/2000 Sb., RM 
schvaluje poskytnutí dotace do 50 000 Kč a tím tento návrh nemusí schvalovat ZM.) 
Bc. Nekolný – dal návrh na projednání a doporučení zastupitelstvu města schválit rozpočtové 
opatření č. 03/05.      

Schválení celého programu                                                                         s ch v á l e n o  7, 0, 0 

Návrh na schválení výjimky v počtu zapsaných dětí do MŠ Kollárova 71, Český Brod - 
předkládá p. Fischer
Pro školní rok 2005-6 bylo podáno více přihlášek dětí do MŠ z důvodu jejich kladného vyřízení 
je třeba povolit výjimku. Na základě zákona O školství lze povolit výjimku do čtyř dětí.

USNESENÍ č. 158/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Kollárova 71 pro školní rok 2005 – 2006. 



Z 24 zapsaných dětí se počet zvýší na 28 dětí s tím, že bude dodržena hygienická kapacita. 
              s c h v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení výjimky z počtu zapsaných dětí do MŠ Sokolská 1313, Český Brod - 
předkládá p. Fischer
Pro školní rok 2005-6 bylo podáno více přihlášek dětí do MŠ z důvodu jejich kladného vyřízení 
je třeba povolit výjimku. Na základě zákona O školství lze povolit výjimku do čtyř dětí.

USNESENÍ č. 159/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Sokolská 1313 pro školná rok 2005 – 2006. 
Z 24 zapsaných dětí se počet zvýší na 28 dětí s tím, že bude dodržena hygienická kapacita třídy. 

             s c h v á l e n o 7, 0, 0
Návrh na doporučení ZM schválení rozpočtového opatření č. 03/05  – předkládá p. Fischer
Pan Jeník – předložený návrh rozpočtového opatření byl projednán na finančním výboru dne 
6.9.2005. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit tento návrh rozpočtového opatření. 
Paní Sahulová vysvětlila radním jednotlivé položky a navýšení investičních výdajů.  
Příjmy

1. Navýšení příjmové položky 1111 o 300 tis.na základě skutečných příjmů k 31.7.2005 
2. Navýšení příjmové položky 1112 o 300 tis. na základě skutečných příjmů k 31.7.2005 
3. Navýšení příjmové položky 1121 o 200 tis. na základě skutečných příjmů k 31.7.2005 
4. Snížení daně z příjmů za obce o 700 tis.položka 1122 – úprava dle skutečné výše dle 

daňového  přiznání 
5. Navýšení  příjmové  položky  správní  poplatky  1361  o  1 500  tis.  –  dle  skutečnosti 

k 31.7.2005 
6. Snížení položky místní poplatky o 200 tis.– nižší skutečnost na položce 1343 – poplatek 

za užívání  veřejného prostranství 
7. Navýšení položky 2141 příjmy z úroků  o 20 tis.– dle skutečnosti k 31.7.2005 
8. Navýšení  dotace  na výkon státní  správy – působnost  matričního  úřadu – o 6,4tis  dle 

oznámení  KÚ 
9. Navýšení příjmové položky 4121 o 39 tis. - příspěvek na neinvestiční náklady na žáky od 

okolních  obcí – úprava konsolidační položky dle pokynu KÚ 
10. Snížení příjmové položky 4121o 8 tis.– platby od obcí za projednání  přestupků – dle 

pokynu KÚ upraveno na skutečnost 
11. Navýšení příjmů z  převodů z hospodářské činnosti o 775 tis. – zvýšení tržeb v Městských 

lesích, prodeje majetku 
12. Příjem účelové dotace z  KÚ ve výši 14,4tis na náklady spojené s evidencí zemědělských 

podnikatelů 
13. Příjem  účelové dotace Sdružení Leccos – na rekonstrukci domu č.12 ve výši 300 tis. 
14. Příjem účelové  dotace  na  tlakovou  kanalizaci  Liblice  od  Středočeského kraje  ve  výši 

1 500 tis.
Provozní výdaje
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15. Navýšení rozpočtové rezervy  o 69,2tis.– dorovnání rozpočtu 
16. Navýšení příspěvku zřizovatele  pro MKIC o 60 tis.  – dle žádosti  o navýšení  položky 

opravy a údržba Kina 
17. Navýšení příspěvku zřizovatele  pro Technické služby o 1mil. – dle žádosti 100 tis na 

opravu ulice Ruská – schváleno usnesením Zastupitelstva č. 59/2005, 400 tis. na položku 
služby – odvoz odpadu,220 tis. na položku pohonné hmoty,280 tis. na úhradu elektrické 
energie – veřejné osvětlení. 

18. Navýšení  příspěvku na realizaci protidrogového programu o 45 tis. – na základě žádosti 
Sociálního odboru a Občanského sdružení Prostor 

19. Navýšení  provozních  výdajů  na  výpočetní  techniku  o  750  tis.  ORJ  21  –  100tis.  je 
požadavek na položku opravy a údržba – havárie,650 tis. přesun z investičních prostředků 
- nákup licencí dle postupů účtování patří do neinv. výdajů 

20. Snížení provozních výdajů ORJ 22 Správce budov o 200 tis – úspora v úhradách za vodu 
– deštné 

21. Navýšení provozních výdajů v ORJ 55 – Odbor životního prostředí  o 137 tis.- evidence a 
posouzení stromů,zpracování povodňového plánu pro správní obvod,zpracování lesních 
hospodářských osnov pro lesy do 50ha ve správním obvodu 

Investiční výdaje
22. Navýšení  inv.  výdajů  –  rekonstrukce   pohřební  síně  o  150  tis.  –  schváleno 

usn.Zastupitelstva č.58/2005 
23. Navýšení  inv.výdajů -  rekonstrukce  chodníků ulice  Sportovní,  Liblice  o 218 tis.,bude 

zpevněna  komunikace  v souvislosti  s výstavbou  kanalizace,  příprava  na  rekonstrukci 
veřejného osvětlení 

24. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce příjezdové komunikace k fotbalovému stadionu o 
100tis. – schváleno usn.Zastupitelstva č.  57/2005 

25. Navýšení  inv.  výdajů  –  rekonstrukce  dvora  domu  č.56  o  234  tis.,dokončení  celkové 
rek.domu č.56 

26. Navýšení  inv.  výdajů  –  rekonstrukce  vodojemu  Na  Vrabčici  –  o  200tis.,  projektová 
dokumentace 

27. Navýšení  inv.výdajů – rekonstrukce  povrchu vozovky K Lukám ,  Štolmíř  o  12  tis.  – 
dokončovací práce 

28. Snížení inv. výdajů - kanalizace K Dolánkám o 20 tis.- úprava vpustí byla hrazena TS 
29. Navýšení inv.výdajů – rekonstrukce Husovo nám. o 134tis.– přípojka čp.82,přechod pro 

chodce Suvorovova 
30. Navýšení inv.výdajů – vodovodní řady Klučovská a Vítězná o 65 tis. – použití dotace 
31. Investiční  příspěvek  na  vybudování  rampy  na  skateboard–  200tis.–  schváleno 

usn.Zastupitelstva č.60/2005 
32. Navýšení  inv.výdajů  –  plynofikace  ul  Průmyslová  Liblice  o  20  tis.-dle  skutečné 

nabídkové ceny z výběrového řízení 
33. Navýšení  inv.výdajů – vodovod a kanalizace  Liblice o 538 tis.  – prodloužení  tlakové 

kanalizace schváleno usn.Zastupitelstva č.56/2005, měrná a chlorovací stanice – vybavení 
dle požadavků provozovatele 

34. Navýšení  inv.výdajů – bourání  zadního traktu  č.  25 – o 84 tis.,  dokončovací  práce – 
obvodové zdi 

35. Navýšení  inv.  výdajů – rekonstrukce koryta  Šembery – opěrná zeď ,o 200tis.  – silně 
narušena 
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36. Navýšení  inv.  výdajů  –  rekonstrukce  domu  č.  12  o  700  tis  –  400  tis.  schváleno 
usn.Zastupitelstva č. 55/2005, spoluúčast dotace Leccos ve výši 300 tis. 

37. Snížení  inv.výdajů  na  ORJ  21Výpočetní  technika  o  650  tis.  –  přesun  do  provozních 
výdajů, nákup licencí. 

USNESENÍ č. 160/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje 
zastupitelstvu   města Český Brod schválit  rozpočtové opatření   č.  03/05 dle přílohy,  která  je 
součástí  originálu  zápisu  k tomuto  usnesení.  Příjmy  rozpočtu  se  zvyšují  o  4 046 800  Kč  ze 
128 103 200Kč na 132 150 000 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se zvyšují o 1 861 200 Kč   z 
75 438 800 Kč na  77 300 000 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 2 185 000 Kč z  
52 780 000   Kč  na   54 965 000 Kč. Částka financování zůstává nezměněna.

  s c h v á l e n o  7, 0, 0

Návrh na schválení  poskytnutí dotací – předkládá p. Jeník
p. Jeník - finanční výbor projednal žádosti o poskytnutí dotací na svém jednání dne 6.9.2005.  U 
organizací TJ Slavoj, oddíl nohejbalu a TJ Sokol, dotace na činnost se jedná o navýšení dotace 
k žádostem došlým do 31. 3. 2005.
MUDr. Forstová – do protialkoholní záchytné stanice v Kolíně se vozí tak 1 člověk ročně z naší 
nemocnice a obdrží příspěvky z Krajského úřadu
Mgr.  Janík  –  záchytných  stanic  je  málo  a  jsou  zřizovaný  obcemi.  Navrhuji  tento  příspěvek 
schválit. 
p. Fořt – dotace pro mentálně postiženou mládež a protialkoholní záchytnou stanici by se mělo 
řešit v rozpočtu samostatnou kapitolou a  dotace tohoto typu by se měly dát pod odbor sociálních 
věcí.

USNESENÍ č. 161/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
schvaluje
poskytnutí dotací dle následujícího seznamu v celkové výši 139 000 Kč.
TJ Sokol,dotace na činnost…………………….…………….20 000 Kč
TJ Sokol, šachový oddíl ……………………………………   5 000 Kč
TJ Slavoj, nohejbal…………………………………………..20 000 Kč
Občanské sdružení LECCOS………………………………. 18 000 Kč
Domov Dana………………………………………………….5 000 Kč
TJ Liblice, fotbalový klub…………………………………..10 000 Kč
Sdružení hasičů ČMS OSH Kolín……………………………1 000 Kč
Protialkoholní záchytná stanice Kolín……………………...10 000  Kč
Ústav pro ment. postiženou mládež Suchomasty……………5 000  Kč
VOX Bohemicalis ………………………………………….45 000 Kč 

                        s c h v á l e n o 7, 0, 0
Informace
Ing.  Čokrtová  –  OSMM  předkládá  radě  města  následující  informaci.
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Od firmy NOVETA s.r.o.,  Tuchorazská  17,  28201 Český Brod obdrželo  město  Český Brod 
žádost o odkoupení pozemku PK č. 616/1 o výměře 10 028 m2 v k.ú.Český Brod. 

Pozemek  je  situován  nad  skálou  v Tuchorazské  ulici  a  není  k němu  přístupová  komunikace.
Do  vlastnictví  města  přešel  pozemek  bezúplatně  od  Pozemkového  fondu  ČR  v roce  2002 
smlouvou vloženou do katastru nemovitostí pod č. V-1866/02 a to proto, že je v územním plánu 
určen  k zastavění  veřejně  prospěšnou  stavbou  nebo  stavbou  pro  bydlení.  
Ve smlouvě je m.j. uvedeno, že pokud by došlo ke změně územního plánu nebo bylo vydáno 
rozhodnutí o umístění stavby, kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou 
nebo  stavbou  pro  bydlení,  je  obec  povinna  tento  pozemek  převést   zpět  bezúplatně  na 
převádějícího do 90 dnů od nabytí  účinnosti obecně závazné vyhlášky obce o změně závazné 
části  územně plánovací  dokumentace  nebo nabytí  právní  moci  rozhodnutí  o umístění  stavby.
Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na převádějícího, protože bude ve vlastnictví třetí 
osoby,  obec se zavázala k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne převádějícímu  náhradu za tento 
pozemek  v penězích  podle  cenového  předpisu  ke  dni  převodu.
Odbor správy majetku navrhuje pozvat zástupce firmy NOVETA s.r.o. k jednání ohledně shora 
uvedené věci.  

Dále Ing. Čokrtová informovala radní o uvolnění  dvou bytů v hájovně ve Vrátkově. Město 
obdrželo 2 žádosti o přidělení těchto bytů. 1) od  sl. Synkové, která pracuje na odboru sociálních 
věcí, 2) od pana Ing. Drobného. Při projednávání této informace oznámili radní Ing. Čokrtové 
aby o uvolnění těchto bytů byla informována veřejnost (na vývěsce MěÚ, webových stránkách 
města). 

Různé:

Jednání bylo ukončeno v 1655 hodin 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 7.9.2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 158/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Kollárova 71 pro školní rok 2005 – 2006. 
Z 24 zapsaných dětí  se počet zvýší na 28 dětí  s tím,  že bude dodržena hygienická kapacita. 

USNESENÍ č. 159/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Sokolská 1313 pro školná rok 2005 – 2006. 
Z 24 zapsaných dětí se počet zvýší na 28 dětí s tím, že bude dodržena hygienická kapacita třídy. 

USNESENÍ č. 160/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje 
zastupitelstvu   města Český Brod schválit  rozpočtové opatření   č.  03/05 dle přílohy,  která  je 
součástí  originálu  zápisu  k tomuto  usnesení.  Příjmy  rozpočtu  se  zvyšují  o  4 046 800  Kč  ze 
128 103 200Kč na 132 150 000 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se zvyšují o 1 861 200 Kč   z 
75 438 800 Kč na  77 300 000 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 2 185 000 Kč z  
52 780 000   Kč  na   54 965 000 Kč. Částka financování zůstává nezměněna.

USNESENÍ č. 161/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
schvaluje
poskytnutí dotací dle následujícího seznamu v celkové výši 139 000 Kč.
TJ Sokol,dotace na činnost…………………….…………….20 000  Kč
TJ Sokol, šachový oddíl ……………………………………   5 000  Kč
TJ Slavoj, nohejbal…………………………………………..20 000  Kč
Občanské sdružení LECCOS………………………………. 18 000  Kč
Domov Dana………………………………………………….5 000  Kč
TJ Liblice, fotbalový klub…………………………………..10 000  Kč
Sdružení hasičů ČMS OSH Kolín……………………………1 000  Kč
Protialkoholní záchytná stanice Kolín……………………...10 000   Kč
Ústav pro ment. postiženou mládež Suchomasty……………5 000  Kč
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VOX Bohemicalis ………………………………………….45 000  Kč 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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