
Zápis 
z 2. schůze Rady města Český Brod konané dne 25.1. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

1. Návrh na schválení stanovení částek úhrady za ubytování v zařízení sociální péče“ Anna 
penzion a domov“ v Českém Brodě – předkládá p. Fischer 
2. Návrh  na  schválení   finančních  norem u  dietního  stravování  na  jednotlivá  hlavní  a 
vedlejší jídla v zařízení sociální péče „Anna penzion a domov“ v Českém Brodě  – předkládá p. 
Fischer
3. Návrh na schválení užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování 
prodeje a služeb na Husově náměstí – předkládá pí. Sahulová
4. Návrh na schválení pronájmu pozemků č. 1008/2, 1008/3 dle PK v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová

     
Informace
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 2. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Fořt
Schválení celého programu                                                                       s ch v á l e n o  5, 0, 0 

Návrh na schválení stanovení částek úhrady za ubytování v zařízení sociální péče“ Anna 
penzion a domov“ v Českém Brodě – předkládá p. Fischer 
Penzion -  vyhláškou MPSV č. 7/2006 Sb., ze dne 22.12.2005, kterou se mění vyhláška MPSV č. 
82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů,  byly 
stanoveny nové částky nejvyšších možných úhrad za elektřinu, vodné a stočné, a úhrnná částka 
za  úklid,  vytápění  a  osvětlení  spol.  prostor,  užívání  výtahu,  odvoz  popela,  smetí  a  splašků, 
kontrola  a  čištění  komína,  vybavení  obytných  jednotek  společnou  televizní  a  rozhlasovou 
anténou. Proto vzhledem ke skutečným a rostoucím nákladům na provoz zařízení sociální péče, 
navrhujeme stanovit v úhradě za pobyt   nejvyšší možné částky.  
     Zároveň navrhujeme schválení těchto částek: 

• Dle  §  19  odst.  2  vyhlášky  MPSV č.  82/1993  Sb.,  o  úhradách  za  pobyt  v zařízeních 
sociální  péče,  ve znění pozdějších předpisů, navrhujeme pro obyvatele,  kterým nebylo 
přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost stanovit úhradu za poskytovanou pomoc při 
některých úkonech.  



• Dle § 19 a) vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální 
péče, ve znění pozdějších předpisů, navrhujeme stanovit úhradu za další placené služby 
poskytované podle možností penzionu a požadavků obyvatel. 

Domov důchodců -  vyhláškou MPSV č. 7/2006 Sb., ze dne 22.12.2005, kterou se mění vyhláška 
MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších 
předpisů,  byla zvýšena úhrada za bydlení v obytné místnosti se dvěma obyvateli.  Proto na 
základě § 1 odst. 2) vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální 
péče, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady č.44/2005 se mění s účinností od 
1.2.2006 úhrada u nově příchozích obyvatel za bydlení v obytné místnosti se dvěma obyvateli.  

USNESENÍ č. 10/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
stanovuje
s účinností od 1.2. 2006 novou výši úhrad za pobyt v zařízení sociální péče „ANNA penzion a 
domov“ v Českém Brodě tak,  jak je uvedeno v návrhu.

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

Návrh na schválení  finančních norem u dietního stravování na jednotlivá hlavní a vedlejší 
jídla v zařízení  sociální  péče „Anna penzion a domov“ v Českém Brodě  –  předkládá p. 
Fischer
Vzhledem ke  skutečným nákladům na dietní  stravování  a  dle  § 8 odst.2  vyhlášky MPSV č. 
83/1993 Sb.,  o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších právních předpisů, kdy 
má být vedle stravovací jednotky také určena finanční norma průměrných nákladů na potraviny 
připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla u dietního stravování, navrhujeme s účinností od 
1.2.2006 schválení nových stravovacích jednotek  u dietního stravování  v zařízení sociální péče 
„ANNA penzion a domov“ a to tak,  u diety č. 4 na částku 60,-Kč na den a u diabetické diety na 
částku 66,-Kč na den.   

USNESENÍ č. 11/2006
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  právních 
předpisů a v souladu s vyhláškou MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, 
ve znění pozdějších právních předpisů 
stanovuje
s účinností  od  1.  2.  2006  nové finanční  normy u  dietního  stravování  na  jednotlivá  hlavní  a 
vedlejší jídla v zařízení sociální péče „ANNA- Penzion a domov“  tak, jak je uvedeno v návrhu.

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

Návrh na schválení  užívání  veřejného prostranství  k umístění  zařízení  pro poskytování 
prodeje a služeb na Husově náměstí – předkládá pí. Sahulová
FO - doporučuje schválení  žádosti  pana Čeňka Berouska „Zprostředkovatelská činnost“ Praha 9,  IČO 
14995891 z 23.12.2005 na pořádání pravidelných měsíčních trhů s tím, že dle Obecně závazné vyhlášky o 
místních poplatcích 10 odd. III. je poplatek stanoven na denní pronájem náměstí á 2,50 Kč/m 2. Plocha 
Husova náměstí  je 7623 m2 (parcela čís. 923/1), to znamená denní nájem   19 057,50 Kč = 19 000,-. 
Částka bude stanovena a uhrazena vždy v den konání trhu podle obsazené plochy. Konání trhů musí být 
dojednáno předem s OD.
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Úklid Husova nám. provedený Technickými službami je vyčíslen na cca 2000,- Kč. V případě schválení 
pravidelného pořádání trhů doporučujeme složení kauce 2000,- Kč na celou dobu, po kterou budou trhy 
pořádány – použití v případě špatného úklidu nebo poškození nové dlažby. 
Bc. Nekolný – dal  protinávrh na neschválení užívání veřejného prostranství pro poskytování služeb a 
prodeje na Husově náměstí

USNESENÍ č. 12/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
neschvaluje
užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb na Husově 
nám. a nám. Arnošta z Pardubic pro pořádání pravidelných měsíčních trhů v termínech dle 
dohody

                          s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh  na  schválení  pronájmu pozemků č.  1008/2,  1008/3  dle  PK v k.ú.  Český  Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Usnesením Rady Města Český Brod ze dne 13.10.2005 bylo schváleno uzavření nájemní 
smlouvy na pozemky parc.č. 1008/2 a 1008/3 dle PK v k.ú. Český Brod s panem Ing. Oldřichem 
Drahorádem, bytem Český Brod, Jungmannova 1162, za účelem skládky stavebního materiálu. 
Smlouva ev.č. 185/OSM/2005 byla podepsána 2.11.2005. Dne 18.1.2005 OSM obdržel žádost od 
pana Ing. Drahoráda o posunutí nájemní doby z důvodu dočasné nepřístupnosti pozemku. 
Nájemné bude poprvé uhrazeno za leden 2005.
Bc. Nekolný – oznamuje střet zájmu – jedná se o zájemce, který je rodinným příslušníkem Bc. 
Nekolného.
JUDr. Marková – upozornila radní, že usnesení č. 181/2005 se musí revokovat a následně 
schválit pronájem pozemků s určením nájemní doby.

USNESENÍ č. 13/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
revokuje
svoje usnesení č. 181/2005 a
schvaluje
pronájem částí pozemků parc.č. 1008/2 a 1008/3 dle PK v k.ú. Český Brod o výměře cca 1 000 
m2 za účelem skládky stavebního materiálu za cenu 1 500 Kč/měsíčně, které jsou v majetku 
Města Český Brod, panu Ing. Oldřichu Drahorádovi na dobu určitou od 1.1.2006 do 31.12.2007.

                          s c h v á l e n o 4, 0, 1
Informace
Jednání bylo ukončeno v 1745 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Fořt 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 2. schůze Rady města Český Brod konané dne 25.1. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 10/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
stanovuje
s účinností od 1.2. 2006 novou výši úhrad za pobyt v zařízení sociální péče „ANNA penzion a 
domov“ v Českém Brodě tak,  jak je uvedeno v návrhu.

USNESENÍ č. 11/2006
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  právních 
předpisů a v souladu s vyhláškou MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, 
ve znění pozdějších právních předpisů 
stanovuje
s účinností  od  1.  2.  2006  nové finanční  normy u  dietního  stravování  na  jednotlivá  hlavní  a 
vedlejší jídla v zařízení sociální péče „ANNA- Penzion a domov“  tak, jak je uvedeno v návrhu.

USNESENÍ č. 12/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
neschvaluje
užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb na Husově 
nám./ nám. Arnošta z Pardubic pro pořádání pravidelných měsíčních trhů v termínech dle dohody

USNESENÍ č. 13/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
revokuje
svoje usnesení č. 181/2005 a
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 1008/2 a 1008/3 dle PK v k.ú. Český Brod, které jsou v majetku Města 
Český Brod, panu Ing. Oldřichu Drahorádovi od 1.1.2006 do 31.12.2007.

Jaromír Fischer
            starosta města
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