
Zápis 
z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer, Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt,  p.  Brom - tajemník 
města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: MUDr. Forstová
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh  na  doporučení  ZM schválit  rozpočtové  opatření  č.  1  na  rok  2006 –  předkládá  p. 
Fischer  
2. Návrh na schválení renovace usnesení a schválení počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod – 
Liblice  - předkládá pí. Sahulová
3. Návrh na schválení  žádosti o výměnu bytu v Palackého ulici 1256  – předkládá p. Fischer
4. Návrh  na  schválení  vyhlášení  záměru  na  prodej  dřevní  hmoty  vytěžené  v porostech  ve 
vlastnictví Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
5. Návrh  na  schválení  zprávy,  která  se  vydává  v souladu  se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím – předkládá p. Brom
Informace    Havárie kanalizace v ulici Pod Malým vrchem 
                      2. ZŠ řešení problému s družinou
                      Parkovací místa na sídlišti
                      Odstranění přehoustlé skupiny stromů v parku mezi ulicí Tuchorazská a                
                      pravým břehem Šembery 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 5. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je pan Fořt 

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o  5, 0, 0 

Návrh na doporučení  ZM schválit  rozpočtové opatření  č.  1  na rok 2006 –  předkládá p. 
Fischer  
V rozpočtovém opatření č. 1 je upřesněna položka daně z příjmu právnických osob za obce dle 
výkazu zisku a ztrát za rok 2005 na výši 2 527 000,-Kč a položka převod z hospodářské činnosti 
na  výši  7 900 000,-Kč.  Tímto  krokem se  nezmění  plánované  příjmy  rozpočtu  z hospodářské 
činnosti, pouze se přesunou. Tyto částky odpovídají návrhu rozpočtu pro hospodářská střediska. 
Další úpravou je navýšení předpokládaných příjmů na položce daň z příjmu právnických osob o 
200 000,-Kč.  O  tyto  prostředky  je  v návrhu  provozních  výdajů  navýšena  položka  dopravní 
obslužnost na 1 300 000,-.  Tato částka odpovídá výši  záloh v návrzích smluv s poskytovateli 
dopravní obslužnosti POLKOST a OAD Kolín. Současně je také navýšena položka  rozpočtové 
rezervy o 27 000,-Kč, čímž je rozpočet vyrovnán.   



USNESENÍ č. 27/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
zastupitelstvu Města Český Brod schválit rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2006 ve 
znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se 
zvyšují  o  227 000 Kč ze  113 113 700 Kč na  113 340 700 Kč.  Provozní  výdaje  se  zvyšují  o 
227 000 Kč ze 79 281 700 Kč na 79 508 700  Kč. Investiční výdaje a částka financování 
se nemění.

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

Návrh na schválení renovace usnesení a schválení počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod 
– Liblice  - předkládá pí. Sahulová
Na základě žádosti p. ředitelky Majerové je navržena revokace usnesení, je možno navýšit pouze 
o 1 dítě v MŠ Liblice na celkový počet 25 dětí

USNESENÍ č. 28/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů                                                     
revokuje
své usnesení č. 162/2005 a
schvaluje 
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Liblice pro školní rok 2005/2006. Z 24 
zapsaných dětí se počet zvýší na 25 dětí s tím, že bude dodržena hygienická kapacita školy.

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

Návrh na schválení   žádosti  o výměnu bytu v Palackého ulici   čp.  1256  – předkládá p. 
Fischer
Manželé  Michal  a  Simona Nankovi  předložili  Městu  Č.  Brod dne 8.  2.  2006 další  žádost  o 
výměnu bytu č. 29, I. kategorie, typu 1+1 na adrese Český Brod, Palackého 1256, za byt typu 
3+1/L na adrese Zbuzany čp. 3, který obývá paní Michaela Nežádalová.
Manželé Nankovi zdůvodňují svou žádost potřebou většího bytu pro sebe a lepší dostupností 
speciální školy pro syna paní Nežádalové. 
Žádost manželů Nankových a kopie vysvědčení syna paní Nežádalové s adresou speciální školy 
jsou přílohou tohoto návrhu na usnesení. Byty v domě čp. 1256 jsou určeny pro řešení sociální 
potřeby občanů Českého Brodu.
MUDr. Blažek – paní Nežádalová předložila RM kopii vysvědčení syna, toto vysvědčení není 
aktuální je z roku 2004. Měla by doložit doklady např. doporučení sociálního odboru z místa 
bydliště, aktuálním vysvědčením. Z tohoto důvodu dal MUDr. Blažek návrh na stažení tohoto 
návrhu.   

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

Návrh na schválení  vyhlášení  záměru na prodej  dřevní  hmoty vytěžené  v porostech ve 
vlastnictví Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
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Rada Města Český Brod jmenovala na svém jednání  dne 9.  2.  2006 komisi  pro výběr firmy 
k provedení  pěstební  a  těžební  činnosti  v lesích  Města  Český Brod v souladu se zákonem č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů pozdějších.
Jak vyplývá z výše uvedeného textu, budou dne 23.2.2006 komisí posouzeny nabídky a případně 
vybrána  firma  k  provedení  nejen  pěstební  činnost,  ale  i   těžby  dřeva  v lesních  porostech  a 
přibližování dřevní hmoty na odvozní místo, a to ve výši cca 25 000 m3.
Z těchto důvodů předkládáme radě návrh na vyhlášení záměru na prodej dřevní hmoty, vytěžené 
v lesních porostech a přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu cca 25 000 m3.  Uvedený 
záměr bude zveřejněn na úřední desce a oficiálních stránkách města Český Brod  po dobu 15ti 
dnů. 

USNESENÍ č. 29/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  a § 39 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje záměr
na prodej dřevní hmoty, vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a 
přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu přibližně 25 000 m3. Termín zahájení plnění 
záměru bude stanoven dnem podpisu kupní smlouvy a ukončen 31.12.2010. Nabídka bude 
obsahovat kupní cenu bez DPH za 1 m3, pro jednotlivé dřeviny a jednotlivé sortimenty a způsob 
úhrady kupní ceny. Nabídky budou přijímány v zalepené a označené obálce nejpozději do 
13.3.2006.

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

Návrh  na  schválení  zprávy,  která  se  vydává  v souladu  se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím – předkládá p. Brom
Každý povinný subjekt musí vždy do 1.3. zveřejnit výroční zprávu za předcházející 
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím

USNESENÍ č. 30/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
bere  na  vědomí  
Výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím za kalendářní rok 2005. 

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

Informace  
Havárie kanalizace v ulici Pod Malým vrchem 
Ing. Čokrtová - v minulém týdnu došlo k havárii na kanalizaci v ul. Pod Malým vrchem. Jedno 
z míst bylo otevřeno a zjištěno, že kanalizační řad je popraskán (beton stáří přes 80 let), nedá se 
odpovědně opravit. Na řad je napojen i Ústav sociální péče. Předpokládané náklady na celkovou 
výměnu ( včetně veřejných částí přípojek) cca  800 – 900 tis. Kč. Výměnu lze uhradit 
z vodohospodářského fondu. Pokud by došlo i k výměně povrchu chodníku a celkové opravě 
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vozovky náklady by byly vyšší o cca 700 tis.. Veškeré částky jsou odhady. Cena bude upřesněna 
nabídkami. 
p. Fischer – přikláním se k tomu, aby s výměnou kanalizace byla provedena i generální oprava 
povrchů. Rada města vzala tuto informaci na vědomí. 

Bc.  Nekolný  -  2.  ZŠ  Český  Brod,  Tyršova  68 poslala  žádost  o  pomoc  při  řešení  problému 
neúnosné situace  ve školní  družině.  Škola má zapsáno 115 dětí  v pěti  odděleních.  Pro účely 
školní  družiny  je  pouze  jedna  místnost  o  rozměrech  4x6  m,  ostatní  oddělení  jsou  během 
odpoledne  v klasických  třídách,  ve  kterých  se  dopoledne  učí.  To  je  v  porovnání  s ostatními 
školami výjimečné a bylo na to poukazováno i Českou školní inspekcí, která činnost družiny 
v loňském roce kontrolovala.    
Bc.  Nekolný  –   tato  situace  by  se  měla  řešit  např.  využitím  půdní  vestavby  ve  škole. 
Přestěhováním nájemníka z domu čp. 12 na Husově nám. do uvolněného bytu na nám. Arnošta 
z Pardubic – promluvit s panem Mixou, zda by souhlasil s výměnou bytu.  

OSM obdržel žádost ze dne 31.10.2005 od Komise bezpečnosti a dopravy Města Český Brod, 
zastoupené panem Václavem Hájkem, o zjištění, zda lze pozemky parc.č. 226/9, 226/12 a 226/13 
odkoupit do majetku Města za účelem umístění zatravňovacích dlaždic pro zvýšení počtu 
parkovacích míst v prolukách v ul. 28. října. Žádost neobsahovala situační plánek s upřesněním 
záměru. Pan Hájek za Komisi dále žádal o zapracování požadavku částky cca 250.000,- Kč do 
rozpočtu na rok 2006. OSMM zjistil, že pozemek parc.č. 226/9 je ve vlastnictví Pozemkového 
fondu ČR, a protože se jedná o ornou půdu, muselo by se požádat o vynětí ze zemědělského 
půdního fondu. Pozemek parc.č. 226/12 je ve vlastnictví Města Český Brod. Pozemek parc.č. 
226/13 je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a v současnosti je 
jednáno o jeho bezúplatném převodu do majetku Města.
Vytvoření parkovacích míst podléhá ohlášení Stavebnímu úřadu a je ho také třeba posoudit 
z hlediska dopravního. Územní plán řadí tuto lokalitu do zóny hromadného bydlení, přičemž 
parkoviště není uvedeno ani v přípustných funkcích.

Park mezi ulicí Tuchorazská a pravým břehem vodního toku Šembera (parc. č. 605/2 a 602/2 – 
majetek Města Český Brod) je v současné době poměrně zanedbaným územím. V roce 2004 jsme 
s pomocí techniky odstranili převážnou část náletových keřů , v současné době je třeba již pouze 
odstranit přehoustlé skupiny stromů (většinou se jedná o náletové dřeviny, nebo přestárlé jedince, 
cca 40 ks). Tento zásah by měl přispět ke zlepšení světelných podmínek a tím nejen k možnosti 
pěstování kvalitnějšího trávníku, ale i stávající dřeviny budou mít lepší podmínky pro svůj další 
růst  .  Samozřejmě  je  třeba  ještě  za  pomoci  pracovníků  na  VPP  odstranit  drobný  odpad  a 
technikou technických služeb travní porost udržovat v kulturním stavu.
Veškeré  výše popsané  kroky směřují  ke  zkultivování  zmíněného  prostoru,  který by následně 
mohl sloužit jako „park pro psy“.
Smyslem parku pro psy není vytvořit velké psí WC, nýbrž se pokusit chovatelům psů, resp. jejich 
miláčkům nabídnout oddělený, dostatečně velký prostor, který by mohli  volně užívat  aniž by 
omezovali  „nepejskaře“.  Vybavení  parku  pro  psy  představuje  jeho  oplocení  nevýrazným 
oplocením  skrytým  ve  vegetačním  krytu,  které  by  zabraňovalo  úniku  psů  mimo  vymezený 
prostor,   umístění  košů  na  psí  exkrementy,  samozřejmě  umístění  několika  laviček.  Instalace 
„psích záchodků“ je diskutabilní, neboť není vždy záruka, že psi je budou akceptovat, rovněž tak 
svádějí majitele psů ponechat psí výkaly v tomto zařízení (on se někdo postará). Režim udržování 
pořádku je stejný jako na jakémkoliv veřejném prostranství – majitel psa má povinnost po svém 
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psu uklízet jeho výkaly. Finanční náročnost celé akce je v první fázi (do vybudování oplocení) 
minimální,  jedná  se  o  běžnou  údržbu  svěřeného  majetku.  Fázi  vybavování  oplocením  a 
mobiliářem  odhaduji  na  cca  60  tis.  Kč.  Vzhledem  k tomu,  že  se  jedná  o  krok  podléhající 
koncepčnímu rozhodování, byl jsem požádán panem starostou o předložení jednoduchého záměru 
k projednání Radou Města Český Brod.

  

Jednání bylo ukončeno v 1655 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Fořt 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 27/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
zastupitelstvu Města Český Brod schválit rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2006 ve 
znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se 
zvyšují  o  227 000 Kč ze  113 113 700 Kč na  113 340 700 Kč.  Provozní  výdaje  se  zvyšují  o 
227 000 Kč ze 79 281 700 Kč na 79 508 700  Kč. Investiční výdaje a částka financování 
se nemění.

USNESENÍ č. 28/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů                                                     
revokuje
své usnesení č. 162/2005 a
schvaluje 
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Liblice pro školní rok 2005/2006. Z 24 
zapsaných dětí se počet zvýší na 25 dětí s tím, že bude dodržena hygienická kapacita školy.

USNESENÍ č. 29/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  a § 39 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje záměr
na prodej dřevní hmoty, vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a 
přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu přibližně 25 000 m3. Termín zahájení plnění 
záměru bude stanoven dnem podpisu kupní smlouvy a ukončen 31.12.2010. Nabídka bude 
obsahovat kupní cenu bez DPH za 1 m3, pro jednotlivé dřeviny a jednotlivé sortimenty a způsob 
úhrady kupní ceny. Nabídky budou přijímány v zalepené a označené obálce nejpozději do 
13.3.2006.

USNESENÍ č. 30/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
bere  na  vědomí  
Výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím za kalendářní rok 2005. 

Jaromír Fischer
            starosta města
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