
Zápis 
z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.1. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p.  Brom - tajemník 
města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt, MUDr. Forstová
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení Komise pro komunitní plánování – předkládá p. Fischer 
2. Návrh na schválení  uzavření nájemní smlouvy v čp. 1256, Palackého ulice, Český Brod 
– předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na doporučení ZM schválit prodej sanitního vozidla Citroen Jumper 2,5 TD – 
předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení  vyhlášení  záměru na prodej částí  pozemku č.  613 a 608/4 v k.ú. 
Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na doporučení ZM schválit rozpočet Města Český Brod na rok 2006 – předkládá 
p. Fischer
6. Návrh na schválení platu ředitelům příspěvkových organizací – předkládá p. Brom
7. Návrh na schválení směny částí pozemku parcely č. 158/2  za část pozemku č. 158/4 - 
předkládá Ing. Čokrtová 
8. Návrh  na  doporučení  ZM schválit  uzavření  Smlouvy  o  spolupráci  se  Středočeským 
krajem na investiční akci III/1131 Český Brod – předkládá p. Fischer

Informace
Pronájem rodinného domu v Plaňanech
Volný byt v Masarykově ulici 1197/4
Rozšíření křižovatky Žižkova a Komenského

Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 1. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Bc. Nekolný
Schválení celého programu                                                                       s ch v á l e n o  5, 0, 0 

Návrh na schválení Komise pro komunitní plánování – předkládá p. Fischer 
Rada Města Český Brod na svém jednání  konaném dne 13.10.2005 schválila zapojení regionu 
Český Brod do komunitního plánování sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že předpokladem 
pro řádné komunitní plánování je vytvoření efektivního komunitního plánu, je potřebné, aby byla 
vytvořena komise, která bude komunitní plán vytvářet, shromažďovat data, zpracovávat zjištěné 
údaje a celkově se na vytváření komunitního plánování podílet. 



USNESENÍ č. 1/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zřizuje
komisi  pro  komunitní  plánování  ve  složení,  tak  jak  je  uvedeno  v příloze  návrhu.

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

Návrh na schválení  uzavření nájemní smlouvy v čp. 1256, Palackého ulice, Český Brod  – 
předkládá Ing. Čokrtová
V současné době se eviduje na odboru správy majetku města 54 žádostí o přidělení městského 
bytu. Seznam se zdůvodněním je přiložen k posouzení RM a je součástí originálu zápisu.
Rada  města  pro  projednání  schválila  přidělení  bytu  č.  33  v Palackého  1256  panu  Horstu 
Wildmanovi.

USNESENÍ č. 2/2006
Rada města Český Brod
 po projednání podle § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 33, podlaží 7, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého 
ulice, v Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2  panu Horstu Wildmanovi za nájemné ve 
výši 1 500 Kč na dobu 3 let s platností od 1.2.2006.  

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

Návrh  na  doporučení  ZM  schválit  prodej  sanitního  vozidla  Citroen  Jumper  2,5 TD – 
předkládá Ing. Čokrtová
Sanitní vozidlo měla v pronájmu RZS v Českém Brodě, nájem byl ukončen k 30.9. 2005.
Rada města  rozhodla o prodeji vozidla, zájem projevil pouze  pan Novotný Vladimír.
Pí. Kopfhammerová otevřela obálku s nabídkou č.j. 16243 od pana Vladimíra Novotného, 
Českobrodská 302, 289 14 Poříčany, který nabízí odkoupení vozidla Citroen Jumper za cenu 
37 000 Kč.  

USNESENÍ č. 3/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 35 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej sanitního vozidla RPL Citroen Jumper 2,5 TD, rok výroby 
1995 panu Vladimíru Novotnému, Poříčany  za  cenu 37 000 Kč s podmínkou, že kupující nechá 
vozidlo přestavět odbornou firmou na nákladní automobil.

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej částí pozemku č. 613 a 608/4 v k.ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Městský úřad v Českém Brodě obdržel dne 7.12.2005 od pana Rudolfa Bubly,  bytem Český 
Brod, Tuchorazská 1336, žádost o odkoupení výše uvedených částí pozemků za účelem rozšíření, 
zarovnání  hranice pozemku č.600/1 v Českém Brodě. Odbor správy majetku po prověření  na 
místě samém navrhuje žádosti vyhovět.
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USNESENÍ č. 4/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr   
na prodej částí pozemků č. 613 ostatní plocha o výměře cca 35m2 a č. 608/4 trvalý travní porost o 
výměře cca 45m2 v k.ú. Český Brod. 

              s c h v á l e n o 4, 0, 1
Návrh na doporučení ZM schválit rozpočet Města Český Brod na rok 2006 – předkládá p. 
Fischer
Pí. Sahulová, vedoucí finančního odboru  - rozpočet Města Český Brod na rok 2006 je sestaven 
v členění dle rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby na  příjmy,  výdaje provozní,  výdaje 
investiční a financování.
Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu a z předběžných výsledků plnění rozpočtu roku 
2005.
Příjmy
Daňové příjmy roku 2006 jsou navrženy dle skutečně přijatých daňových příjmů roku 2005 s 
mírnou rezervou. Výše daňových příjmů je odvozena od očekávaných daňových příjmů státního 
rozpočtu na rok 2006.  Příjmy ze správních a místních poplatků jsou navrženy dle skutečnosti 
roku  2005.  V oblasti  nedaňových  příjmů je  nejvýznamnější  položkou  plánovaný  příjem 
z předplaceného nájemného od 1.SčV ve výši 12 mil. Kč. Dle schválené smlouvy může rozpočet 
města čerpat  od 1.Sč.V celkem 20 mil. Kč. V uplynulém roce bylo čerpáno 8 mil. Kč. 
Čerpání této částky je navrženo s tím, že bude použita na financování akce ul. Prokopa Velikého. 
V souvislosti  s touto akcí je požádáno o účelovou dotaci,  která zatím nebyla přiznána.  Pokud 
bude účelová dotace na akci ul. Prokopa Velikého přiznána, nebude nutné čerpat tuto položku 
v plné výši.  Dotace ze státního rozpočtu jsou započítány ve skutečně přiznané výši. Dotace na 
výkon státní správy je navýšena proti roku 2005 a bude plně použita na zvýšené výdaje na výkon
státní  správy.  Dotace  na sociální  dávky je  přísně účelová  a  pokud není  použita,  vrací  se  do 
státního  rozpočtu.  Dotace  na  školství  a  lůžka  domova  důchodců  jsou  započítány  v příjmech 
příslušných příspěvkových organizací. V příjmech s charakterem dotací je uvedena částka plateb 
za žáky od obcí, které nemají vlastní školu  a tito žáci navštěvují školy Města Český Brod. 
Další položkou jsou předpokládané převody z  fondů vlastní hospodářské činnosti. Jsou navrženy 
v minimální výši s tím, že budou upravovány dle skutečného finančního vývoje na jednotlivých 
střediscích  –  Městské  lesy,  Bytové  a  nebytové  pronájmy,  Ostatní  hospodářská  činnost. 
Navrhovaná výše převodu 3 mil. z Vodohospodářského fondu Města souvisí s dofinancováním 
akce Vodovod a kanalizace Liblice. Návrh celkové výše  příjmů činí částku 113 038 700 Kč.
Výdaje
Provozní výdaje
Nejvýznamnější částkou v návrhu provozních výdajů na rok 2006 je financování příspěvkových 
organizací Města Český Brod v celkové výši 27 564 tis. Jednotlivé rozpočty PO budou 
projednávány a jejich návrhy jsou  přílohou tohoto návrhu.
Další významnou položkou v provozních výdajích jsou mzdové náklady zaměstnanců Městského 
úřadu, které jsou navrženy v souvislosti s nařízením vlády č. 537 Sb. z  roku 2005.
Částka 9 990 tis. je rozdělena dle jednotlivých příkazců operací, jejichž členění je uvedeno v 
příloze návrhu rozpočtu.
Provozní výdaje pro rok 2006 jsou navrženy ve výši 79 206 700,-Kč.
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Investiční výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2006 v investičních výdajích zahrnuje akce, s kterými bylo počítáno již 
v předešlých rozpočtech . Jedná se hlavně o dofinancování akce Vodovod a kanalizace Liblice
ve výši 3 290 tis.Kč.,dofinancování předláždění Husova nám. ve výši 3 260tis.Kč., zařazení 
rekonstrukce chodníku ve Sportovní ul. Liblice, která nebyla v roce 2005 uskutečněna.
Hlavní investiční akcí roku 2006 bude rekonstrukce ul. Prokopa Velikého, jejíž 
předpokládaná cena bude 16 000 tis. Kč. Do návrhu investičních akcí jsou zahrnuty ceny 
odhadem, přesné ceny investic vychází z výběrových řízení. V investičních výdajích je zahrnuta i 
položka 500tis. na přípravu dalších investic. Investiční výdaje pro PO budou hrazeny formou 
investičních příspěvků. Dalšími investičními návrhy jsou nákup frankovacího stroje pro chod 
Městského úřadu, nákup investic pro informační techniku, nákup radaru pro Městskou policii.
V rozpočtu na rok 2006 jsou investiční výdaje navrženy v celkové výši  27 450 000,-Kč.       
Financování
V položkách financování se objevují roční splátky jednotlivých úvěrů. Rok 2006 je posledním 
rokem, kdy bude splácen úvěr od  SFŽP ve výši 5 644 tis. Dalším úvěrem, který je splácen je 
úvěr od banky Volksbank s roční splátkou 2 400tis. Dále pokračují splátky úvěru od SFRB 
v roční výši 668 tis. V roce 2006 bude započato splácení bezúročného úvěru na výstavbu 
vodovodu Liblice v roční výši  370 tis. Z tohoto návrhu vyplývá, že celkové roční splátky úvěrů 
v roce 2006 budou činit 9 081 tis. Celkový stav financování mění položka použití prostředků 
z minulého období ve výši 2 700tis. Celkový stav položky financování činí 6 382tis.
Rozpočet Města Český Brod je navržen s přebytkem 6 382 tis., který bude použit na úhradu 
splátek úvěrů. 
MUDr. Blažek - Anna – penzion a domov – příspěvek zřizovatele se zvýšil. 
Bc. Nekolný – byl postaven se státní dotací.
Pí. Sahulová – na provoz Penzionu a domova důchodců jsou velké náklady, byly by potřeba tyto 
náklady snížit např. investovat do měřidel energií do každého bytu v Penzionu.
p. Fischer – ředitelka Penzionu a domova důchodců se snaží tyto náklady snížit.
MUDr. Blažek –  v NsP i v Penzionu a domově důchodců je mandl, mohl by být  používán  jen 
jeden pro obě příspěvkové organizace.  
JUDr. Marková – nemocnice nepředložila návrh na příspěvek zřizovatele. 
Ing. Čokrtová – rekonstrukci Prokopa Velikého projekčně zajišťuje a investuje město.  Kraj 
zajišťuje realizaci projektu rekonstrukce silnice „III/1131 Český Brod“ „III/1131 Český Brod – 
most ev. č.2 “. Město zajišťuje realizaci projektu  „Český Brod – vodovod a výměna kanalizace 
v ulici Prokopa Velikého „Český Brod – Převod odpadních vod z pravého břehu Šembery – ul. 
Prokopa Velikého – 2. etapa vybudování stoky F“. Se zástupci Středočeského kraje bylo 
dohodnuto, že bude provedeno sloučené výběrové řízení, vybraný dodavatel bude provádět obě 
stavby, pravděpodobně se zvýší i cena této investice, která je plánovaná v rozpočtu na 16 mil. Kč. 
Pan Jeník - členové finančního výboru projednali návrh rozpočtu na rok 2006. Navrhují zrušit 
částku příspěvku občanům na fasády v MPZ ve výši 100 000,- Kč. Od odboru dopravy požadují 
podrobnější určení využití částky 210 000,- Kč plánované na dopravní značení. Dále doporučují 
s Městskou  knihovnou  projednat  výši  poplatků  za  poskytované  služby.  Finanční  výbor  po 
projednání doporučuje návrh rozpočtu ke schválení.

USNESENÍ č. 5/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů   
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doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočet Města Český Brod na rok 2006 dle předloženého návrhu 
s celkovými příjmy ve výši 113 038 700 Kč a s celkovými výdaji ve výši 106 656 700 Kč.
Provozní výdaje činí 79 206 700 Kč a investiční výdaje činí 27 450 000 Kč. Přebytek rozpočtu ve 
výši 6 382 000 Kč bude použit na úhradu splátek úvěrů. Závazné ukazatele rozpočtu a rozpis 
k závazným ukazatelům příkazců operací jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení.

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

Návrh na schválení platu ředitelům příspěvkových organizací – předkládá p. Brom 
Vzhledem k vydání nařízení vlády č. 537/2005, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, je nutno nově k lednu 2006 
stanovit platy ředitelů dle nových tabulek. Platové výměry jsou navrženy tak, že je změněn 
základní tarif, popřípadě aby meziroční nárůst platů činil 7%.

USNESENÍ č. 6/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády ČR č. 537/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje 
plat ředitelům příspěvkových organizací. Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ 
v personálních spisech pracovníků tak, jak to ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Návrh na schválení  směny částí  pozemku parcely  č.  158/2   za  část  pozemku č.  158/4 - 
předkládá Ing. Čokrtová 
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 3.11.2005 od pana Lukáše 
Brožka, bytem Český Brod, Šafaříkova 378, o směnu části jeho pozemku parc.č. 158/2 – zahrada 
za část pozemku v majetku Města Český Brod, parc.č. 158/4. Pozemek parc.č. 158/4 byl až dosud 
pronajat – polovinou (dnes již zemřelému) otci pana Brožka, polovinou panu Novákovi. OSM si 
vyžádal stanoviska příslušných orgánů k případnému zřízení přístupu a příjezdu k nově 
vzniklému pozemku z ulice Jana Kouly. SÚS Kutná Hora vyjádřila souhlas, za předpokladu 
kladného vyjádření Policie ČR, DI Kolín a Odboru dopravy MěÚ Český Brod. Tyto dva orgány 
však s napojením pozemku na ul. Jana Kouly nesouhlasí. Konzultací na Stavebním odboru bylo 
zjištěno, že lokalita je dle územního plánu zařazena jako Smíšená centrální zóna s dominantní 
funkcí občanská vybavenost a přípustnou funkcí obytnou. Dle návrhu regulačního plánu se zde 
do budoucna počítá s bytovou výstavbou.

USNESENÍ č. 7/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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doporučuje 
zamítnout Zastupitelstvu Města Český Brod žádost pana Lukáše Brožka o směnu částí pozemků 
parc.č. 158/2 – zahrada a parc.č. 158/4 – zahrada dle KN v k.ú. Český Brod.         

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na doporučení ZM schválit uzavření Smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem 
na investiční akci III/1131 Český Brod – předkládá p. Fischer
Středočeský kraj zajišťuje rekonstrukci silnice III/1131 tj. ulice Prokopa Velikého, jehož součástí 
jsou i stavební objekty, které musí financovat Město - budování chodníků, zeleně, veřejného 
osvětlení, městského rozhlasu a dále součástí rekonstrukce bude i samostatná investiční akce 
výměna kanalizace a vybudování vodovodu v ulici Prokopa Vel., které projekčně zajišťuje a 
investuje město. Členění a realizace projektů je následující: Kraj zajišťuje realizaci projektu 
rekonstrukce silnice „III/1131 Český Brod“ „III/1131 Český Brod – most ev. č.2“ Město zajišťuje 
realizaci projektu  „Český Brod – vodovod a výměna kanalizace v ulici Prokopa Velikého   
„Český Brod – Převod odpadních vod z pravého břehu Šembery – ul. Prokopa Velikého – 2. 
etapa vybudování stoky F“. 
Akce musí být prováděna koordinovaně v časových etapách na sobě navazujících. Se zástupci 
Středočeského  kraje  bylo  dohodnuto,  že  bude  provedeno  sloučené  výběrové  řízení,  vybraný 
dodavatel bude provádět obě stavby, ale s každým investorem uzavře oddělenou smlouvu o dílo, 
fakturace proběhnou na základě smlouvy. Tím bude stavba po kolaudaci majetkem toho, kdo jí 
uhradil. Další důvod uzavření smlouvy o spolupráci a oddělení smluv je možnost žádání dotace 
MZE na vybudování vodovodu. 

USNESENÍ č. 8/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. e)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem na 
investiční akci „ III/1131 Český Brod“.  

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Informace
Pronájem rodinného domku v Plaňanech.
Odbor správy majetku  města  Český Brod obdržel dne 5.1.2006 od pana Pavla Nágla,  bytem 
Plaňany čp.146 žádost o pronájem rodinného domku v Plaňanech, ul. Komenského čp.86. Dle 
sdělení by menší opravy provedli na svoje náklady. Žadatel se táže na možnost po nějaké době 
domek odkoupit formou placení nájmu. Více v žádosti, kterou přikládáme, uvedeno není. Odbor 
správy majetku navrhuje žadatele pozvat k bližšímu projednání. Pro informaci uvádíme, že rada 
města  na svém zasedání  dne 15.12.05 projednávala dvě došlé nabídky na odkoupení,  ale pro 
nízkou nabídkovou  cenu doporučila  zastupitelstvu  města  jejich  zamítnutí.  RM po projednání 
tohoto návrhu rozhodla pozvat pana Pavla Nágla, bytem Plaňany 146 na jednání o výši nájmu.

Volný byt v Masarykově ulici čp. 1197/4.
Telefonickým sdělením bylo dne 10.1.2006 odpoledne OSM oznámeno, že pan Jan Hála od své 
nabídky odstupuje. Následně byl vyrozuměn, aby své odstoupení poslal písemně. Rada města 
Český Brod na svém zasedání dne 15.12.2005 měla k dispozici dvě zalepené a označené obálky, 
z nichž byl vybrán výše uvedený žadatel. Odbor správy majetku navrhuje byt prodat druhému 
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žadateli - paní Lipovské Libuši, bytem Kouřim, Okružní 410 za nabízenou cenu 450 000 Kč 
formou hypotečního úvěru, po obdržení písemného odstoupení prvního žadatele. 

USNESENÍ č. 9/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
A) revokuje
svoje usnesení č. 239/2005 ze dne 14.12.2005 a 
B) doporučuje 
Zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej volného bytu 1+kk číslo 1197/4 v ulici 
Masarykova v Č.Brodě o celkové ploše 22,9m2  a alikvotních částí tj.229/11949-tin společných 
částí budovy a pozemků: stpč.1440, 1439, stpč.505 a ostatní plochy č.179/3 paní Libuši 
Lipovské, bytem Kouřim 410 za celkovou kupní cenu 450 000 Kč s tím, že kupní cena bude 
zaplacena formou hypotéky.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Rozšíření křižovatky Žižkova a Komenského
Na základě jednání se zástupci Středočeského kraje ohledně rozšíření křižovatky  Žižkova a 
Komenského bylo předjednáno, že Středočeský kraj bude investovat prostředky na rozšíření 
křižovatky, pokud město vykoupí objekt a provede demolici, tak aby se uvolnilo prostranství 
křižovatky za účelem zlepšení výhledu a rozšíření možnosti nájezdu. Na tomto základě vstoupilo 
Město do jednání o možnosti odkupu objektu čp. 150 – bývalý Disk s majiteli nemovitosti, kteří 
v současné době tento objekt nabízejí k prodeji. Předběžně byla stanovena prodejní cena na 2 mil. 
Kč plus poplatky cca 100 tisíc Kč. Dále město zadalo projektantovi Ing. Pažoutovi, aby 
vypracoval 3 alternativy. Dále byl požádán projektant Ing. Dobiaš a statistický posudek demolice 
části objektu čp. 150, který je přílohou. Na základě stavebně technického posouzení demolice 
byla firma Svoboda požádána o stanovení orientační ceny demolice části objektu a dozdění nové 
štítové zdi. Předpokládaná cena je cca 500 tis Kč, která bude upřesněna ve výběrovém řízení na 
případnou demolici části objektu. Po demolici a uzavření objektu novou štítovou zdí je 
předpoklad zbylou část objektu nabídnout k prodeji. Současně s rekonstrukcí křižovatky bude 
Středočeský kraj požádán o rekonstrukci i části Žižkovy ulice od výše uvedené křižovatky ke 
křižovatce s ulicí Suvorovova.

Pan Brom – tajemník MěÚ -  informoval RM o složení výběrové komise na  obsazení místa 
ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Český Brod:
Jaromír Fischer – starosta města
Bc. Jakub Nekolný – místostarosta města
Jaroslav Brom – tajemník MěÚ
MUDr. Petr Blažek – zastupitel města
Otakar Jeník – zastupitel města
Milada Marková – ředitelka PO Technické služby
Ing. Rostislav Vodička – vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Rudolf Koudelka – vedoucí odboru dopravy
RM vzala tuto informaci na vědomí.
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Dále pan Brom informoval RM o šetření, které provedl ve Zbuzanech, Jedná se o výměnu bytu 
v Palackého 1256 za byt ve Zbuzanech. Tento dům ve Zbuzanech byl doporučen k demolici 
z důvodu výskytu radonu. Firma Redot provedla protiradonové opatření a tento dům byl 
rekonstruován. Paní Nežádalová podle sousedů v tomto domě bydlí se synem. Firma Redot má 
postavit vedle této bytové jednotky ještě další byty. Při zpáteční cestě jsme navštívili paní 
Nankovou  v Palackého 1256 a pozvali jsme ji k jednání na městský úřad ve věci výměny bytu. 

Jednání bylo ukončeno v 1745 hodin 

Ověřovatel zápisu: Bc. Nekolný                                                                                    

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.1. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 1/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zřizuje
komisi pro komunitní plánování ve složení, tak jak je uvedeno v příloze návrhu.

USNESENÍ č. 2/2006
Rada města Český Brod
 po projednání podle § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 33, podlaží 7, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého 
ulice, v Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2  panu Horstu Wildmanovi za nájemné ve 
výši 1 500 Kč na dobu 3 let s platností od 1.2.2006.  

USNESENÍ č. 3/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 35 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej sanitního vozidla RPL Citroen Jumper 2,5 TD, rok výroby 
1995 panu Vladimíru Novotnému, Poříčany  za  cenu 37 000 Kč s podmínkou, že kupující nechá 
vozidlo přestavit odbornou firmou na nákladní automobil.

USNESENÍ č. 4/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr   
na prodej částí pozemků č. 613 ostatní plocha o výměře cca 35m2 a č. 608/4 trvalý travní porost o 
výměře cca 45m2 v k.ú. Český Brod. 

USNESENÍ č. 5/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů   
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočet Města Český Brod na rok 2006 dle předloženého návrhu 
s celkovými příjmy ve výši 113 038 700 Kč a s celkovými výdaji ve výši 106 656 700 Kč.
Provozní výdaje činí 79 206 700 Kč a investiční výdaje činí 27 450 000 Kč. Přebytek rozpočtu ve 
výši 6 382 000 Kč bude použit na úhradu splátek úvěrů. Závazné ukazatele rozpočtu a rozpis 
k závazným ukazatelům příkazců operací jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení.
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USNESENÍ č. 6/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády ČR č. 537/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje 
plat ředitelům příspěvkových organizací. Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ 
v personálních spisech pracovníků tak, jak to ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů. 

USNESENÍ č. 7/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
doporučuje 
zamítnout Zastupitelstvu Města Český Brod žádost pana Lukáše Brožka o směnu částí pozemků 
parc.č. 158/2 – zahrada a parc.č. 158/4 – zahrada dle KN v k.ú. Český Brod.         

USNESENÍ č. 8/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. e)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem na 
investiční akci „ III/1131 Český Brod“.  

USNESENÍ č. 9/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
A) revokuje
svoje usnesení č. 239/2005 ze dne 14.12.2005 a 
B) doporučuje 
Zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej volného bytu 1+kk číslo 1197/4 v ulici 
Masarykova v Č.Brodě o celkové ploše 22,9m2  a alikvotních částí tj.229/11949-tin společných 
částí budovy a pozemků: stpč.1440, 1439, stpč.505 a ostatní plochy č.179/3 paní Libuši 
Lipovské, bytem Kouřim 410 za celkovou kupní cenu 450 000 Kč s tím, že kupní cena bude 
zaplacena formou hypotéky.

Jaromír Fischer
            starosta města
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