
Zápis 
z 27. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.11. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

1) Návrh na schválení investice do technologické části tlakové kanalizace v Liblicích  – 
předkládá p. Fischer 

2) Návrh na schválení pronájmu pozemku č. 567 v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na doporučení ZM schválit pravidla rozpočtového provizória – předkládá p. 

Fischer 
4) Návrh na doporučení ZM schválit maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro 

podnikatele – předkládá p. Fischer
5) Návrh na doporučení ZM schválit změnu přílohy OZV O místním poplatku  - předkládá 

p. Fischer
6) Návrh na doporučení ZM schválit půjčku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky – 

předkládá p. Fischer
7) Návrh na doporučení ZM schválit půjčku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky – 

předkládá p. Fischer
8) Návrh na schválení Atestu a Systémových požadavků komplexního informačního 
systému MěÚ Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
9) Návrh na uložení povinnosti starostovi města svolat jednání s vítězi výběrového řízení 
na provozovatele nemocnice a projednat zprávu o ekonomické situaci v příspěvkové organizaci 
Nemocnice s poliklinikou Český Brod – předkládá Bc. Nekolný 

       

Informace Situace v NsP Český Brod 
Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 27. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Janík 
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat
p. Fischer – dal návrh, aby body č. 6 a 7 byl projednány na jednání RM po bodu č. 2
Schválení celého programu                                                                       s ch v á l e n o   7, 0, 0 

Návrh na schválení investice do technologické části tlakové kanalizace v Liblicích  – 
předkládá p. Fischer 



V současné  době  je  ukončen  příjem  nových  žadatelů  pro  připojení  k tlakové  kanalizaci, 
zajišťované firmou Zepris s.r.o. a financované částečně Městem, které hradilo podružný výtlak a 
technologickou  část  tlakové  kanalizace,  tj.  čerpadlo  včetně  ovládacích  prvků  zabudovaných 
v ovládací skříňce. V současné době není připojeno v Liblicích cca 20 nemovitostí a po jejich 
připojení bude nutné zajistit provozování čerpadel. Investiční náklady jsou předpokládané cca 35 
tis. na jedno čerpadlo, čerpadla musí být stejného typu jako stávající z důvodu zajištění servisu. 
Investiční náklady budou hrazeny z vodohospodářského fondu. 
Ing. Čokrtová – totéž se týká nově zbudovaných nemovitostí
Ing. Jacko – technologie zůstává majetkem Města, které ji pořizuje jako svou investici 

USNESENÍ č. 229/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
schvaluje
že technologická část tlakové kanalizace v Českém Brodě v Liblicích pro majitelé nemovitostí, 
které  budou  žádat  o  připojení  své  nemovitosti  samostatně,  nad  rámec  stavby  Český Brod  – 
Liblice- taková kanalizace, bude ve vlastnictví města Český Brod a bude pořízena z prostředků 
vodohospodářského fondu. 

              s c h v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení pronájmu pozemku č. 567 v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. Čokrtová

Město Český Brod, OSMS, obdrželo žádost ze dne 24.10.2005 od p. Ing. Marka Strnada, bytem 
Štolmíř 118, Český Brod, o pronájem výše uvedeného pozemku dle přiložené situace za účelem 
zemědělské  činnosti.  Záměr  na  tento  pronájem  byl  Radou  města  vyhlášen  dne  3.11.2005  a 
zveřejněn od 4.11.2005 do 21.11.2005. Žádný další  zájemce se nepřihlásil. Z pozemku má být 
v budoucnu  vytvořeno  biocentrum,  než  se  tak  stane,  Pozemkový  úřad  souhlasí  s pronájmem 
pozemku za účelem zemědělské činnosti. Nájemné bylo navrženo ve výši 1.300,- Kč za 1 ha za 
rok. Žadatel bude hradit daň z nemovitosti (cca 700,- Kč za ha), tato částka bude převedena do 
rozpočtu města.

USNESENÍ č. 230/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem pozemku parc.  č.  567 –  ostatní  plocha  o  výměře  22.506 m2  dle  KN,  v kat.  území 
Štolmíř, který je v majetku Města Český Brod,  panu Ing. Marku Strnadovi za cenu 1.300,- Kč za 
1  ha  za  rok,  a  to  na  dobu  neurčitou,  s výpovědní  lhůtou  dle  platných  právních  předpisů. 
K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé v roce 2006 za rok 2005.

              s c h v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválit půjčku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky – 
předkládá p. Fischer 
Manželé  Gorbatyjovi  žádají  město  o  půjčku,  jelikož  nemají  dostatečný  finanční  obnos  na 
zaplacení vodovodní a kanalizační přípojky. Půjčka bude účelová na uhrazení faktury za práce 
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spojené s výstavbou kanalizační a vodovodní přípojky zhotoviteli. Pan a paní Gorbatyjovi budou 
hradit půjčku ve splátkách v souladu se smlouvou o půjčce s ročním úrokem 2,5%p.a..

USNESENÍ č. 231/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu schválit půjčku pro manžele Gorbatyjovi, bytem K Vysílači čp. 161, Český Brod – 
Liblice,  na  zřízení  kanalizační  a  vodovodní  přípojky  ve  výši  15.000,-  Kč  za  podmínek 
stanovených ve Smlouvě o půjčce, jejíž návrh je přílohou originálu usnesení.

              s c h v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválit půjčku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky – 
předkládá p. Fischer 
Pan Ivo Kempný žádá Město o půjčku, jelikož nemá dostatečný finanční obnos na zaplacení 
podílu  kanalizační  přípojky,  která  je  budována pro  nemovitost  Cukrovarská  čp.  50 z důvodu 
změny  zaměstnání.  Půjčka  bude  účelová  na  uhrazení  faktury  za  práce  spojené  s výstavbou 
kanalizační  a vodovodní  přípojky zhotoviteli.  Pan Kempný budou hradit  půjčku ve splátkách 
v souladu se smlouvou o půjčce s ročním úrokem 2,5%p.a..

USNESENÍ č. 232/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu schválit půjčku na uhrazení podílu zřízení kanalizační přípojky ve výši 5.500,- Kč 
pro spoluvlastníka nemovitosti Cukrovarská čp. 50 Český Brod – Liblice, pana Iva Kempného, 
trvalé bydliště Tupolevova 465, 199 00 Praha 9 – Letňany, za podmínek stanovených ve Smlouvě 
o půjčce, jejíž návrh je návrh přílohou originálu usnesení.

              s c h v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválit půjčku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky – 
předkládá p. Fischer 
Vzhledem k tomu, že není známa výše přijatých dotací ze státního rozpočtu  na rok 2006, je 
nutné schválit rozpočtové provizórium na období od 1.1.2006 do data schválení rozpočtu na rok 
2006, kde budou již dotace zahrnuty ve skutečné potvrzené výši.

USNESENÍ č. 233/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2 písm. a)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit tato pravidla rozpočtového  provizória na období 1.1.2006 do data 
schválení rozpočtu na rok 2006:

1. bude  pozastaveno  sjednávání  nových  investičních  akcí,nebudou  hrazeny  investiční 
výdaje, s výjimkou již smluvně podložených investic z roku 2005  
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2. provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši,  nákup drobného dlouhodobého 
majetku bude pozastaven 

3. financování příspěvkových organizací bude zajištěno ve výši 1/12 příspěvku zřizovatele 
roku 2005 

              s c h v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválit maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro 
podnikatele – předkládá p. Fischer

V navýšení cen proti roku 2005 je zohledněna výše nákladů na odvoz a uložení komunálního 
odpadu. Ceny jsou navýšeny o 6% dle návrhu vedení TS.
Bc. Nekolný – pro Zastupitelstvo města je třeba doplnit cenovou kalkulaci

USNESENÍ č. 234/2005
Rada města Český Brod po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů  a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit maximální ceny  maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro 
podnikatele s platností od 1.1.2006 ve výši:
- nádoba 110l – 52 svozů …………. 1840,-Kč
- nádoba 120l – 52 svozů …………. 2030,-Kč
- nádoba  140l – 52 svozů ………… 2420,-Kč
- nádoba 240l – 52 svozů …………  3350,-Kč
- kontejner 1100l – 52 svozů …….. 12680,-Kč 
- nádoba 110l – 26 svozů……………1290,-Kč
- nádoba 120l – 26 svozů……………1440,-Kč
- nádoba 240l – 26 svozů……………2280,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

              s c h v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválit změnu přílohy OZV O místním poplatku – předkládá p. 
Fischer 
Poplatek byl vypočten ze skutečných nákladů za odvoz a uložení odpadu za rok 2004 a z počtu 
trvale hlášených obyvatel Města Český Brod. Přílohou je cenová kalkulace zpracovaná TS.

USNESENÍ č. 235/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu  města  schválit  změnu  přílohy  OZV  O  místním  poplatku  za  provoz  systému 
nakládání s komunálním odpadem na rok 2006 ,ve které je stanovena sazba poplatku. 
Sazba poplatku na období 1.1. 2006 až 31.12.2006 se stanovuje na  492 ,-Kč na osobu a rok.

              s c h v á l e n o 7, 0, 0
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Návrh na schválení Atestu a Systémových požadavků komplexního informačního systému 
MěÚ Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o odbornou záležitost,  která je nutná pro činnost informačního systému MěÚ Český 
Brod. Hlavním cílem je trvalé a kvalitní zajištění dostupnosti, důvěry a integrity informací, které 
jsou zpracovávány v prostředí informačního systému MěÚ Český Brod, o zajištění odpovědnosti 
uživatele za jeho činnost v informačním systému. Dále se jedná o ochranu dat a prostředků IS a 
zajištění bezpečné komunikace s okolím. 

 USNESENÍ č. 236/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
Systémové požadavky a Atest komplexního informačního systému MěÚ Český Brod

              s c h v á l e n o 7, 0, 0
Návrh na uložení povinnosti starostovi města svolat jednání s vítězi výběrového řízení na 
provozovatele  nemocnice  a  projednat  zprávu  o  ekonomické  situaci  v příspěvkové 
organizaci Nemocnice s poliklinikou Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Na  základě  manažerské  smlouvy  byli  vítězové  výběrového  řízení  pověřeni  některými 
pravomocemi  při  řízení  organizace  a  po  pěti  měsících  došli  k závěrům  a  návrhům  řešení 
uvedeným  ve  zprávě  o  ekonomické  situaci.  Jelikož  Ministerstvo  zdravotnictví  zrušilo 
projednávání  rámcových  smluv  na  lůžková  oddělení,  nemůže  nemocnice  přejít  od  začátku 
příštího roku na nového provozovatele a i nadále bude fungovat v režimu příspěvkové organizace 
se všemi náležitostmi včetně zadlužení. Zadlužení organizace vzroste přibližně o 7 miliónů korun 
a tento trend by bez potřebných zásahů pokračoval i v příštím roce a během několika měsíců by 
vedl ke krachu organizace.

MUDr. Blažek – přikládá k věci Analýzu stavu Nemocnice s poliklinikou Český Brod, se sídlem 
Žižkova 282, Český Brod, ke dni 30.11.2005

USNESENÍ č. 237/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
ukládá 
povinnost starostovi města svolat jednání s vítězi výběrového řízení na provozovatele nemocnice 
a  projednat  zprávu o  ekonomické  situaci  v příspěvkové organizaci  Nemocnice  s poliklinikou 
Český Brod

              s c h v á l e n o 7, 0, 0
 

Jednání bylo ukončeno v 1715 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Jeník
Jaromír Fischer

                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 27. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.11. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 229/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
schvaluje
že technologická část tlakové kanalizace v Českém Brodě v Liblicích pro majitelé nemovitostí, 
které  budou  žádat  o  připojení  své  nemovitosti  samostatně,  nad  rámec  stavby  Český Brod  – 
Liblice- taková kanalizace, bude ve vlastnictví města Český Brod a bude pořízena z prostředků 
vodohospodářského fondu. 

USNESENÍ č. 230/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem pozemku parc.  č.  567 –  ostatní  plocha  o  výměře  22.506 m2  dle  KN,  v kat.  území 
Štolmíř, který je v majetku Města Český Brod, panu Ing. Marku Strnadovi za cenu 1.300,- Kč za 
1  ha  za  rok,  a  to  na  dobu  neurčitou,  s výpovědní  lhůtou  dle  platných  právních  předpisů. 
K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé v roce 2006 za rok 2005.

USNESENÍ č. 231/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu schválit půjčku pro manžele Gorbatyjovi, bytem K Vysílači čp. 161, Český Brod – 
Liblice,  na  zřízení  kanalizační  a  vodovodní  přípojky  ve  výši  15.000,-  Kč  za  podmínek 
stanovených ve Smlouvě o půjčce, jejíž návrh je přílohou originálu usnesení.

USNESENÍ č. 232/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu schválit půjčku na uhrazení podílu zřízení kanalizační přípojky ve výši 5.500,- Kč 
pro spoluvlastníka nemovitosti Cukrovarská čp. 50 Český Brod – Liblice, pana Iva Kempného, 
trvalé bydliště Tupolevova 465, 199 00 Praha 9 – Letňany, za podmínek stanovených ve Smlouvě 
o půjčce, jejíž návrh je návrh přílohou originálu usnesení.

USNESENÍ č. 233/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2 písm. a)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit tato pravidla rozpočtového  provizória na období 1.1.2006 do data 
schválení rozpočtu na rok 2006:
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1. bude  pozastaveno  sjednávání  nových  investičních  akcí,nebudou  hrazeny  investiční 
výdaje, s výjimkou již smluvně podložených investic z roku 2005  

2. provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši,  nákup drobného dlouhodobého 
majetku bude pozastaven 

3. financování příspěvkových organizací bude zajištěno ve výši 1/12 příspěvku zřizovatele 
roku 2005 

USNESENÍ č. 234/2005
Rada města Český Brod po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a zákona  č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit maximální ceny  maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro 
podnikatele s platností od 1.1.2006 ve výši:

- nádoba 110l – 52 svozů …………. 1840,-Kč
- nádoba 120l – 52 svozů …………. 2030,-Kč
- nádoba  140l – 52 svozů ………… 2420,-Kč
- nádoba 240l – 52 svozů …………  3350,-Kč
- kontejner 1100l – 52 svozů …….. 12680,-Kč      
- nádoba 110l – 26 svozů……………1290,-Kč
- nádoba 120l – 26 svozů……………1440,-Kč
- nádoba 240l – 26 svozů……………2280,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

USNESENÍ č. 235/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu  města  schválit  změnu  přílohy  OZV  O  místním  poplatku  za  provoz  systému 
nakládání s komunálním odpadem na rok 2006 ,ve které je stanovena sazba poplatku. 
Sazba poplatku na období 1.1. 2006 až 31.12.2006 se stanovuje na  492 ,-Kč na osobu a rok.

USNESENÍ č. 236/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
Systémové požadavky a Atest komplexního informačního systému MěÚ Český Brod

USNESENÍ č. 237/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
ukládá 
povinnost starostovi města svolat jednání s vítězi výběrového řízení na provozovatele nemocnice 
a  projednat  zprávu o  ekonomické  situaci  v příspěvkové organizaci  Nemocnice  s poliklinikou 
Český Brod
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Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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