
Zápis 
z 3. mimořádné  schůze Rady města Český Brod konané dne 7.2. 2006 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

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

1. Návrh na udělení předchozího souhlasu pro NsP Český Brod p.o. s rozvázáním smluv se 
zdravotními pojišťovnami na zajištění poskytování zdravotní péče  – předkládá Bc. Nekolný 

     
Informace
Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1500 hod.) –  p. Fischer zahájil 3. 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  4, 0, 0 

Návrh na udělení předchozího souhlasu pro NsP Český Brod p.o. s rozvázáním smluv 
se zdravotními pojišťovnami na zajištění poskytování zdravotní péče – předkládá Bc. 
Nekolný
Toto usnesení je nutné pro výběrová řízení na ambulantní zdravotnickou péči na krajském 
úřadě a lůžkovou zdravotní péči na ministerstvu zdravotnictví. Jestliže vítězové výběrového 
řízení na provozovatele nemocnice budou úspěšní a dostanou doporučující stanovisko 
k podepsání smluv z pojišťovnami, naplní tím nutnou podmínku výběrového řízení. V tom 
případě budou moci uzavřít smlouvy na poskytování zdravotní péče v českobrodské 
nemocnici a příspěvková organizace již tyto služby nebude provádět. Proto také bude moci 
rozvázat smlouvy s pojišťovnami. Avšak v případě, že výběrová řízení dopadnou špatně, 
bude pokračovat smluvní vztah mezi příspěvkovou organizací NsP a pojišťovnami na 
základě dosavadních uzavřených smluv, které jsou platné do konce prvního pololetí 
letošního roku. 

USNESENÍ č. 14/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102, odstavce 2, písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů 



souhlasí 
s rozvázáním smluv se zdravotními pojišťovnami na zajištění poskytování zdravotní péče 
na ambulantní a lůžkovou část v dosavadním rozsahu za předpokladu uzavření smluv mezi 
zdravotními  pojišťovnami  a  vítězi  výběrového  řízení  na  provozovatele  nemocnice  a  to 
Beskydským rehabilitačním centrem s.r.o., společností TALEGA Nemocnice Český Brod 
s.r.o. a ANESAN s.r.o..

              s c h v á l e n o 4, 0, 0

Informace
Jednání bylo ukončeno v 1520 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z  3.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  7.2.  2006  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 14/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102, odstavce 2, písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů 
s o u h l a s í 
s rozvázáním smluv se zdravotními pojišťovnami na zajištění poskytování zdravotní péče 
na ambulantní a lůžkovou část v dosavadním rozsahu za předpokladu uzavření smluv mezi 
zdravotními  pojišťovnami  a  vítězi  výběrového  řízení  na  provozovatele  nemocnice  a  to 
Beskydským rehabilitačním centrem s.r.o., společností TALEGA Nemocnice Český Brod 
s.r.o. a ANESAN s.r.o..

Jaromír Fischer
            starosta města
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