
Zápis 
z 11. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 3.5. 2006 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, MUDr. Forstová, p.  Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt, pí. Raková 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na akci „Snížení objemu směsného komunálního 
odpadu a využití  biologicky rozložitelného odpadu ve  městě  Český Brod“  –  předkládá  Bc. 
Nekolný
2. Návrh  na  schválení  Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  výpůjčce  nemovitého  majetku  v areálu 
Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě č. 31/2005/OSM - předkládá Bc. Nekolný 
3. Návrh na zrušení usnesení č. 79/2006 ze dne 3.5.2006 – předkládá Bc. Nekolný
4. Návrh na souhlas s rezignací člena redakční rady Českobrodského zpravodaje – předkládá 
Bc. Nekolný

Informace:  
Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1130 hod.) –  p. Fischer zahájil 11. mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy 
RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová

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

Návrh  na  schválení  podání  žádosti  o  dotaci  na  akci  „Snížení  objemu  směsného 
komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelného odpadu ve městě Český Brod“  – 
předkládá Bc. Nekolný
Bc. Nekolný – jedná se o dotaci na zakoupení štěpkovače a kompostérů. Kompostéry by byly 
umístěny do každé nemovitosti v Liblicích. Pokud se tento projekt osvědčí bude se pokračovat 
s umístěním kompostérů do dalších nemovitostí ve městě. Pokud obdržíme tuto dotaci musí  se 
město  podílet minimálně 35%. Vzhledem k tomu, že není dostatek času, ke svolání 
zastupitelstva, tak po konzultaci se Středočeským krajem předkládám toto usnesení ke schválení 
RM.      

USNESENÍ č. 85/2006
Rada města Český Brod



po projednání podle § 102 odst. 1) a 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
souhlasí
s podáním žádosti  o  dotaci  na  akci  „Snížení  objemu  směsného  komunálního  odpadu  a 
využití  biologicky  rozložitelného  odpadu  ve  městě  Český  Brod“  z Fondu  životního 
prostředí Středočeského kraje na rok 2006 a zároveň
doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit  spoluúčast Města Český Brod ve výši minimálně 35%, což 
činí celkem 350.000
 Kč v případě poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí na tuto akci a zapracování do 
rozpočtu na rok 2006.         

                              s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení  Dodatku č.  1  ke smlouvě o výpůjčce  nemovitého majetku v areálu 
Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě č. 31/2005/OSM - předkládá Bc. Nekolný 
Uvedená smlouva o výpůjčce mezi  účastníky byla  uzavřena na dobu určitou do 30.6.2005, a 
proto se na dnešním jednání RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého 
majetku v areálu NsP.  

USNESENÍ č. 86/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků a staveb č. 31/2005/OSM ze dne 
20.4.2005 mezi Městem Český Brod a příspěvkovou organizací Nemocnice s poliklinikou, 
Žižkova 282, Český Brod, ve kterém se mění čl. III a to tak, že se datum výpůjčky prodlužuje 
na dobu od 1.7.2005 do 31.12.2005. V ostatním zůstává smlouva nezměněna. 

                              s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na zrušení usnesení č. 79/2006 ze dne 3.5.2006 – předkládá Bc. Nekolný
Dne 3.5.2006 Rada města usnesením č. 79/2006 schválila uzavření nájemní smlouvy  bytu č. 5, 
v domě 47 náměstí Arnošta z Pardubic paní Radaně Kubánkové. Výše jmenovaná odstoupila od 
nabídky na pronájem bytu. Další postup na uzavření nájemní smlouvy je: 

a) výběr ze dvou dalších nabídek  
b) vyhlášení záměru
RM po projednání rozhodla o losování z dalších dvou nabídek:
- č.j. 7271 Helena Neupauerová, Liblice, Sportovní 177, Český Brod nabídla  cenu 6 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 7150 Iveta Gáborová, bytem Želivského 447, Český Brod nabídla cenu 6 000 

Kč/měsíčně
MUDr. Blažek – vylosoval pí. Helenu Neupauerovou, Liblice, Sportovní 177, Český Brod

USNESENÍ č. 87/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
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ruší
usnesení  č. 79/2006 ze dne 3.5.2006 o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě č. p. 47, 
náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod paní Radaně Kubánkové a
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, podlaží 3, kategorie 1, typ 2+1 v č. p. 47 na náměstí 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě, celková plocha činí 58,30 m2 na dobu určitou 5 let 
paní Heleně Neupauerové za nájemné ve výši 6 000 Kč/měsíčně.  

                             s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na souhlas s rezignací člena redakční rady Českobrodského zpravodaje – předkládá 
Bc. Nekolný
Paní Bočková předala Bc. Nekolnému  dopis od pana Hladíka, ve kterém rezignoval na členství v 
redakční radě ČBZ. Tento dopis je nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 88/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
bere na vědomí
rezignaci pana Jana Hladíka na členství v redakční radě ČBZ.

                             s ch v á l e n o 5, 0, 0

Informace: 

Jednání bylo ukončeno v 1145 hodin 

  

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z  11.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  11.5.  2006  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 85/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) a 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
souhlasí
s podáním žádosti  o  dotaci  na  akci  „Snížení  objemu  směsného  komunálního  odpadu  a 
využití  biologicky  rozložitelného  odpadu  ve  městě  Český  Brod“  z Fondu  životního 
prostředí Středočeského kraje na rok 2006 a zároveň
doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit spoluúčast Města Český Brod ve výši minimálně 35%, což činí 
celkem 350.000,- Kč v případě poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí na tuto akci a 
zapracování do rozpočtu na rok 2006.         

USNESENÍ č. 86/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků a staveb č. 31/2005/OSM ze dne 
20.4.2005 mezi Městem Český Brod a příspěvkovou organizací Nemocnice s poliklinikou, 
Žižkova 282, Český Brod, ve kterém se mění čl. III a to tak, že se datum výpůjčky prodlužuje 
na dobu od 1.7.2005 do 31.12.2005. V ostatním zůstává smlouva nezměněna. 

USNESENÍ č. 87/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
ruší
usnesení  č. 79/2006 ze dne 3.5.2006 o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě č. p. 47, 
náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod paní Radaně Kubánkové a
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, podlaží 3, kategorie 1, typ 2+1 v č. p. 47 na náměstí 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě, celková plocha činí 58,30 m2 na dobu určitou 5 let 
paní Heleně Neupauerové za nájemné ve výši 6 000 Kč/měsíčně.  
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USNESENÍ č. 88/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
bere na vědomí
rezignaci pana Jana Hladíka na členství v redakční radě ČBZ.

           Jaromír Fischer
            starosta města
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