
Zápis 
z 29. mimořádné  schůze Rady města Český Brod konané dne 21.12. 2005 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

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

1) Návrh na vydání  souhlasu se snížením stavu zaměstnanců z důvodu zvýšení efektivity 
práce příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou Český Brod – předkládá MUDr. 
Blažek, Bc. Nekolný 

2) Návrh na odvolání a jmenování  předsedy ústřední inventarizační  komise města Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová

3) Návrh na schválení počtu pracovníků MěÚ v Českém Brodě – předkládá p. Brom
      

Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 29. mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy 
RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek

Schválení celého programu                                                                       s ch v á l e n o  6, 0, 0 

Návrh  na  vydání  souhlasu  se snížením  stavu  zaměstnanců  z důvodu  zvýšení  efektivity 
práce příspěvkové organizace  Nemocnice s  poliklinikou Český Brod – předkládá  MUDr. 
Blažek, Bc. Nekolný 
Důvodem tohoto návrhu jsou ekonomické ukazatele organizace, výsledky jednání se zdravotními 
pojišťovnami a zrušení výběrového řízení na lůžkovou péči v prosinci letošního roku.

USNESENÍ č. 252/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se zřizovací listinou Nemocnice s poliklinikou Český Brod
vydává
souhlas se snížením stavu zaměstnanců z důvodu zvýšení efektivity práce příspěvkové organizace 
Nemocnice s poliklinikou Český Brod.

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



Návrh  na  odvolání  a  jmenování  předsedy  ústřední  inventarizační  komise  města  Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Rada města dne 14.12.2005 usnesením č. 250/2005 odvolala paní Miloslavu Fraňkovou z funkce 
předsedy inventarizační a kontrolní činnosti pokladen města z tohoto důvodu se nyní schvaluje 
tento návrh.

USNESENÍ č. 253/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje 
své usnesení č. 118/2004 ze dne 13.10.2004 a usnesení č. 138/2003 ze dne 20.11.2003 a
jmenuje
1. Ing. Zdeňka Škorpila předsedou Ústřední inventarizační komise.
2. Kontrolní komisi pro kontrolu pokladen v tomto složení: paní Vagová Jindřiška, paní 
Burýšková Hana.

              s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení počtu pracovníků MěÚ v Českém Brodě – předkládá p. Brom
stanovuje
Od posledně stanoveného počtu zaměstnanců (58) ze dne 25.9.2002 došlo k těmto změnám: 
Byl přijat Ing. Ivan Jacko na odbor správy majetku města (investiční technik) a paní Bc. 
Václava Linhartová na stavební odbor. Dále v průběhu počátku roku 2006 bude vyhlášeno 
výběrové řízení na pracovníka odboru dopravy (bodový systém).

USNESENÍ č. 254/2005
Rada města Český Brod
 po projednání podle § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
stanovuje 
celkový  počet  zaměstnanců  Města  Český  Brod  zařazených  do  městského  úřadu  na  61 
k 1.1.2006.

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

Informace

Jednání bylo ukončeno v 1445 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z  29.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  21.12.  2005  v  kanceláři 
tajemníka  MěÚ.

USNESENÍ č. 252/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se zřizovací listinou Nemocnice s poliklinikou Český Brod
vydává
souhlas se snížením stavu zaměstnanců z důvodu zvýšení efektivity práce příspěvkové organizace 
Nemocnice s poliklinikou Český Brod.

USNESENÍ č. 253/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje 
své usnesení č. 118/2004 ze dne 13.10.2004 a usnesení č. 138/2003 ze dne 20.11.2003 a
jmenuje
1. Ing. Zdeňka Škorpila předsedou Ústřední inventarizační komise.
2. Kontrolní komisi pro kontrolu pokladen v tomto složení: paní Vagová Jindřiška, paní 
Burýšková Hana.

USNESENÍ č. 254/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
stanovuje 
celkový počet  zaměstnanců Města  Český Brod zařazených  do městského úřadu na   61 
k 1.1.2006.

Jaromír Fischer
            starosta města
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