
Zápis 
z 16. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Brom – tajemník města JUDr. 
Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: pí. Raková, MUDr. Forstová, p. Fořt 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na obnovení kulturní 
památky (Předbraní Kouřimské brány) - předkládá Ing. Čokrtová
2. Návrh na schválení výjimky v počtu zapsaných dětí v MŠ Kollárova 71 na rok 2006-
2007  – předkládá p. Fischer
3. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 3 v domě čp. 25 na náměstí 
Arnošta z Pardubic, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej osobního automobilu Š Favorit 136 L – 
předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh  na  schválení  složení  komise  pro  otevření  a  hodnocení  nabídek  na  zhotovitele 
stavby “Městský kamerový dohlížecí systém – Český Brod“ – předkládá Bc. Nekolný
6. Návrh  na  schválení  komise  pro  otevření  a  hodnocení  nabídek  na  zhotovitele  stavby 
„Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ – předkládá Bc. 
Nekolný
7. Návrh na schválení dotace pro I. ZŠ Žitomířská 885, Český Brod na výměnu povrchu 
antukového hřiště – předkládá Bc. Nekolný 

Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer  zahájil 16. 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 

Na jednání rady města se dostavil pan Ing. Beránek – ředitel PO NsP Český Brod, z důvodu jeho 
neúčasti na jednání zastupitelstva města dne 21.6.2006, aby se na tomto jednání RM vyjádřil  
k informaci, kterou předložil na jednání ZM. 
Bc. Nekolný – po přečtení informace na jednání ZM zazněl dotaz, zda pan ředitel pracuje stále 
pro NsP nebo již pro firmu ANESAN s.r.o. a po vyjádření pana ředitele k navržené koncepci 
restrukturalizace NsP se i já ptám, zda jde řediteli NsP Ing. Beránkovi o dořešení smluvního 
vztahu VZP k NsP nebo spíš vztahu VZP k firmě ANESAN s.r.o., či zda má pracovně právní 
vztah s touto firmou.



Ing. Beránek – ředitel NsP – žádný pracovně právní vztah s firmou ANASAN s.r.o. nemám.
Považuji za prioritu zachování péče v jakékoliv podobě i za cenu předání soukromému subjektu. 
Tím, že firma ANESAN s.r.o. vyhrála výběrové řízení, mohla by převzít chirurgickou ambulanci 
a neakutní část. Považuji za nešťastné zavřít chirurgii bez dalšího řešení, firma ANESAN s.r.o. 
má k VZP lepší vyjednávací schopnosti. Zachování monoprimariátu by vedlo jen k zachování 
následných lůžek a ambulancí. Nebojuji  za prodloužení smlouvy pro firmu ANESAN s.r.o., ale 
za  zachování  stejného  objemu  zdravotní  péče  -  snížení  objemu  zdravotní  péče  by  bylo 
neudržitelné. 
Bc.  Nekolný –  Výběrové řízení  na  provozovatele  nemocnice  však  ZM zrušilo.  Město  může 
jednat jen za příspěvkovou organizaci, kterou zřizuje. Pokud město bude vést jednání s VZP o 
nasmlouvání péče pro soukromý subjekt, je to problém. Koncepce k VZP je snížit počet akutních 
lůžek  a  navýšit  počet  lůžek  následných.  Já  nemohu  na  ZM  obhajovat  názor,  s nímž  se 
neztotožňuji, k čemuž mě nepřítomnost ředitele na jednání tlačí.
Ing.  Beránek  -  hájím  zájmy  příspěvkové  organizace  a  chci,  aby  se  uzavřely   smlouvy 
s pojišťovnami  ve stejném rozsahu.
Bc. Nekolný – hovoříme o koncepci NsP, jednejme o prodloužení smlouvy s VZP do konce 
roku 2006 eventuelně do roku 2007 v současném rozsahu. Pojďme k výběrovému řízení s určitou 
koncepcí,  neboť  současný  stav  je  dle  mého  názoru  ekonomicky  neudržitelný.  Nejsem však 
vnitřně přesvědčen o krocích pana ředitele Ing. Beránka, že nejedná v zájmu firmy ANESAN 
s.r.o.. Na návrh Ing. Beránka totiž nemůže VZP přistoupit, protože když nasmlouvá soukromé 
firmě kapacity chirurgie nebude vůle nasmlouvat příspěvkové organizaci více lůžek následné 
péče.
MUDr.  Blažek  –  stojí  za  názorem  Bc.  Nekolného,  od  firmy  ANASAN  s.r.o.  bych  se  rád 
distancoval – tato firma neprospívá  jednání s VZP o nemocnici s poliklinikou.     
Bc.  Nekolný  –  ANESAN  s.r.o.  porušuje  vyhlášky,  toto  si  příspěvková  organizace  nemůže 
dovolit.
JUDr. Marková – je potřeba se chovat ekonomicky.
Ing. Beránek  - nikdy jsem nevystupoval proti příspěvkové organizaci NsP.
JUDr.  Marková  –  k firmě  ANESAN  s.r.o.  je  nutno  přistupovat  jako  k jakémukoliv  jinému 
pronajímateli.
Ing. Beránek – byla snaha zachovat zdravotní péči.
Bc. Nekolný – firma ANESAN s.r.o. by také začala konkurovat příspěvkové organizaci NsP, 
protože by hrozilo otevření nového oddělení LDN, které již provozuje NsP
Ing.  Beránek  –  budovy nemocnice  jsou  ve  velice  špatném stavu,  například  je  nutná  oprava 
střechy
P. Fischer – na tuto opravu je nutné vyhlásit výběrové řízení.
Bc. Nekolný – jde o havárii této střechy?
Ing. Beránek – ne, ale havárie by mohla nastat přes zimu, svody nejsou uzpůsobeny na přívalové 
deště.
Bc. Nekolný – pokud se nejedná o havárii, je nutné předložit v září na ZM změnu rozpočtu.
MUDr. Blažek – nepovažuji koncepci pana Ing. Beránka za šťastné řešení. Připravili bychom se 
o vyjednávací pozici s VZP.     
Město by mělo nechat prověřit  stav střechy a písemně o tomto stavu informovat.  Střecha se 
opravuje na nové poliklinice a prší na pracoviště, kde je rentgen. Každý rok se čistí žlaby od 
holubího trusu. 
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Návrh na schválení  přijetí  dotace z rozpočtu Středočeského kraje na obnovení  kulturní 
památky (Předbraní Kouřimské brány) - předkládá Ing. Čokrtová
Jedná se o opravu omítek. Cena opravy dle výběrového řízení činí: 132 430 Kč. Vedlejší náklady 
budou do 10 tis. Kč. Dotace nám byla přidělena Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením 
č. 50-11/2006/ZK. Finanční spoluúčast je zahrnuta ve schváleném rozpočtu města. 

USNESENÍ č. 120/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 11/2005 po projednání 
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu  Středočeského kraje (Fondu obnovy památek Středočeského kraje) 
na obnovu kulturní památky „Předbraní Kouřimské brány“ ve výši 80 000 Kč.
                                s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Návrh na schválení výjimky v počtu zapsaných dětí v MŠ Kollárova 71 na rok 2006-2007  – 
předkládá p. Fischer
Tento návrh je předložen na základě přiložené žádosti Mgr. Braunerové, ředitelky MŠ Kollárova 
71 v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 121/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Kollárova pro školní rok 2006/2007. Počet 
zapsaných dětí se zvyšuje na 25, dle hygienické kapacity třídy.

                      s ch v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem bytu č.  3 v domě čp. 25 na náměstí 
Arnošta z Pardubic, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Zastupitelstvo  města odsouhlasilo dne 21.6.2006 revokaci usnesení č. 77/2002 ze dne 
16.10.2002, že byt č. 3 v domě čp. 25 náměstí Arnošta z Pardubic nebude užíván jako nájemní 
byt pro příslušníky OO Policie v Českém Brodě. V bytě č. 3 bude ukončen nájem k 30.6.2006. 
JUDr. Marková – rada města by měla vzít v úvahu, že noví nájemníci získali byt na základě 
nejvyšší nabídky a nyní neplatí nájem. Tito nájemníci, nájem mají ze zákona nárok na 
přístřeší. Při přidělování bytů by měla být ověřena nájemníkova solventnost placení nájmu 
kaucí. Ve vyvěšeném záměru by se měly stanovit podmínky, složení kauce ve výši 
trojnásobku nájmu včetně záloh na služby. Kauce  by měla být složena před podpisem 
smlouvy.
 
USNESENÍ č. 122/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
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na pronájem bytu č. 3 v  domě  čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, 2 podlaží, 
kategorie 1, typ 3+kk o celkové výměře 69,70 m2, formou obálkové metody na dobu určitou 5 let 
minimálně  za cenu 4 550 Kč/měsíčně bez záloh na služby. Kauce ve výši trojnásobku nájmu a 
záloh na služby musí být složena před podpisem smlouvy.

                              s ch v á l e n o 4, 0, 0
                                                   

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej osobního automobilu Š Favorit 136 L – 
předkládá Ing. Čokrtová
Osobní automobil  Škoda Favorit 136 L byl v roce 1999 zakoupen od pana Pixy  pro  Městské 
lesy. Vozidlo  má sjeté pneumatiky,závadu na elektroinstalaci, sníženou funkčnost ruční brzdy, 
zkorodovanou karoserii. Do Městských lesů  byl pořízen již  nový automobil Lada Niva
Bc. Nekolný – nebylo by jednodušší toto vozidlo odepsat a prodat přímo, než znova 
vyhlašovat záměr?
JUDr. Marková – nebylo, auto by se muselo odhlásit z SPZ 

USNESENÍ č. 123/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje záměr 
na prodej osobního vozidla Škoda  Favorit 136 L , rok výroby 1989 stav tachometru 160 000 km, 
obálkovou metodou.
                                                               s ch v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení složení komise pro otevření a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby 
“Městský kamerový dohlížecí systém – Český Brod“ – předkládá Bc. Nekolný  
Jedná se o hodnocení nabídek na městský dohlížecí kamerový systém. 

USNESENÍ č. 124/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje
následující složení komise pro otevření a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby : „Městský 
kamerový dohlížecí systém – Český Brod“. Záměr na realizaci akce byl zveřejněn v souladu se 
zákonem č.40/2004 ve znění pozdějších předpisů a směrnicí města č. 1/2005. Komise se sejde 
dne 13.7. v 15.00 hodin na Městském úřadě v Českém Brodě.  
Členové komise:
Bc. Jakub Nekolný 
Martin Vlasák
Ing. Eva Čokrtová
Martin Červený
Tomáš Hor
Ing. Jiří Šimek
Ing. Jiří Kmoch
Náhradníci:
Jaromír Fischer 
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Jaroslav Brom
Zdeněk Hába
Ing. Radana Marešová
Ing. Rostislav Vodička
Jaroslava Sahulová
Josef Dvořák
                                                                s ch v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení komise pro otevření a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby „Český 
Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého,  Jateční,  Hřbitovní“ – předkládá Bc. 
Nekolný
Jedná se o hodnocení nabídek na zhotovitele stavby „Český Brod – vodovod a kanalizace ul. 
Prokopa Velkého, Jateční, Hřbitovní.

USNESENÍ č. 125/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje
následující složení komise pro otevření a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby : „Český Brod 
– vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velkého, Jateční, Hřbitovní“. Výzva k podání nabídek na 
realizaci akce byla zveřejněna a rozeslána v souladu se zákonem č.137/2006. Komise se sejde 
dne 19.7. v 12.30 hodin na Městském úřadě v Českém Brodě.  
Členové komise:
Bc. Jakub Nekolný 
Martin Vlasák
MUDr. Petr Blažek
Ing. Eva Čokrtová
Martin Červený
Stankeová Jana
Václav Hovorka
Náhradníci:
Jaroslava Sahulová
Zdeněk Hába
Novák Josef
Eva Pokorná
Petra Faldusová
Tomáš Hor
Jaroslav Brom
                                                                s ch v á l e n o 4, 0, 0
Návrh na schválení  dotace pro I.  ZŠ Žitomířská 885, Český Brod na výměnu povrchu 
antukového hřiště – předkládá Bc. Nekolný 
ZŠ  obdržela  dotaci  na  hřiště  ve  výši  50  tis.  Kč,  spoluúčast  je  50%  letos  by  mělo  být 
proinvestováno 100 tis. Kč. Jedná se o finanční příslib města ve výši 320 000 Kč na 2. etapu 
realizace projektu výměny povrchu antukového hřiště.
MUDr. Blažek – je vhodné investovat  320 000 do hřiště pro 1 ZŠ Žitomířská.  Měli  bychom 
předložit ke schválení na zastupitelstvo města.
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Bc. Nekolný – pokud nepodpoříme tento příspěvek není třeba začít   1. etapu. Dotace ve výši 
50 000 Kč přišla na účet -  je účelově vázaná, je tady možnost tuto dotaci vrátit. Celková částka je 
420 000 Kč. 
Mgr. Janík – nebylo by vhodné, aby do tohoto hřiště investovalo město?
JUDr. Marková – toto hřiště není v majetku města.       
Ing.  Čokrtová  –  cena  je  stanovena  na  základě  odhadu.  Výběrové  řízení  bude  vyhlášeno  po 
případném podpoření rady.
JUDr. Marková – bylo by možné limitovat cenu ve výběrovém řízení?
Ing. Čokrtová – lze jednat o nižších cenách v rámci soutěžního dialogu dle nového zákona o 
veřejných zakázkách.
Bc. Nekolný – dal návrh na nové znění usnesení : RM souhlasí s přijetím dotace ve výši 50 000 
Kč  pro  svou  příspěvkovou  organizaci  1.  ZŠ  Žitomířská  885,  Český  Brod  z rozpočtu 
Středočeského kraje na výměnu povrchu antukového hřiště.

USNESENÍ č. 126/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 50 000 Kč pro svou příspěvkovou organizaci 1. ZŠ Žitomířská 885, 
Český Brod z rozpočtu Středočeského kraje na výměnu povrchu antukového hřiště.
                                                               s ch v á l e n o 4, 0, 0

Informace
Bc.  Nekolný  –  Bytové  družstvo  Kounická  vysázelo  konifery  na  pozemku  města  bez  jeho 
souhlasu. Dále  by chtělo užívat část pozemku, které má v užívání 1. ZŠ Žitomířská 885. Je třeba, 
aby bytové družstvo tuto žádost projednalo předem s ředitelkou příspěvkové organizace, pokud 
paní ředitelka vysloví souhlas rada města nebude proti užívání pozemku.

P. Fischer – informoval radní o jednání v Úvalech o převedení obcí ve spádové oblasti  Úval do 
Českého Brodu. Jen dvě obce by souhlasily s převedením do spádové oblasti Českého Brodu. 
Ostatní obce nikoli.

Bc. Nekolný – Městu Český Brod bude v září na čtrnáct dní zdarma zapůjčen stacionární radar, 
z důvodu bezpečnosti bude umístěn před Základní školu Žitomířská ve směru od obce Štolmíř. 
Cena pořízení stacionárního radaru se pohybuje od 50 000 – 100 000 Kč, po zkušebním provozu 
bude celá akce vyhodnocena, zda by se tato investice vyplatila. Nákup radaru by pak přicházel 
v úvahu nejdříve v příštím roce.
Dále informoval o podání žádosti na 2. etapu kamerového systému, která musí být podána do 
15.7.

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 16.  schůze Rady města Český Brod konané dne 3.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 120/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 11/2005 po projednání 
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu  Středočeského kraje (Fondu obnovy památek Středočeského kraje) 
na obnovu kulturní památky „Předbraní Kouřimské brány“ ve výši 80 000 Kč.

USNESENÍ č. 121/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Kollárova pro školní rok 2006/2007. Počet 
zapsaných dětí se zvyšuje na 25, dle hygienické kapacity třídy.

USNESENÍ č. 122/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem bytu č. 3 v  domě  čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, 2 podlaží, 
kategorie 1, typ 3+kk o celkové výměře 69,70 m2, formou obálkové metody na dobu určitou 5 let 
minimálně  za cenu 4 550 Kč/měsíčně bez záloh na služby. Kauce ve výši trojnásobku nájmu a 
záloh na služby musí být složena před podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 123/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje záměr 
na prodej osobního vozidla Škoda  Favorit 136 L , rok výroby 1989 stav tachometru 160 000 km, 
obálkovou metodou.

USNESENÍ č. 124/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje
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následující složení komise pro otevření a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby : „Městský 
kamerový dohlížecí systém – Český Brod“. Záměr na realizaci akce byl zveřejněn v souladu se 
zákonem č.40/2004 ve znění pozdějších předpisů a směrnicí města č. 1/2005. Komise se sejde 
dne 13.7. v 15.00 hodin na Městském úřadě v Českém Brodě.  
Členové komise:
Bc. Jakub Nekolný 
Martin Vlasák
Ing. Eva Čokrtová
Martin Červený
Tomáš Hor
Ing. Jiří Šimek
Ing. Jiří Kmoch
Náhradníci:
Jaromír Fischer 
Jaroslav Brom
Zdeněk Hába
Ing. Radana Marešová
Ing. Rostislav Vodička
Jaroslava Sahulová
Josef Dvořák

USNESENÍ č. 125/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje
následující složení komise pro otevření a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby : „Český Brod 
– vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velkého, Jateční, Hřbitovní“. Výzva k podání nabídek na 
realizaci akce byla zveřejněna a rozeslána v souladu se zákonem č.137/2006. Komise se sejde 
dne 19.7. v 12.30 hodin na Městském úřadě v Českém Brodě.  
Členové komise:
Bc. Jakub Nekolný 
Martin Vlasák
MUDr. Petr Blažek
Ing. Eva Čokrtová
Martin Červený
Stankeová Jana
Václav Hovorka
Náhradníci:
Jaroslava Sahulová
Zdeněk Hába
Novák Josef
Eva Pokorná
Petra Faldusová
Tomáš Hor
Jaroslav Brom
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USNESENÍ č. 126/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 50 000 Kč pro svou příspěvkovou organizaci 1. ZŠ Žitomířská 885, 
Český Brod z rozpočtu Středočeského kraje na výměnu povrchu antukového hřiště.

           Jaromír Fischer
            starosta města
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