
Zápis 
ze 17. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 12.7. 2006 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, MUDr. Forstová, p. 
Fořt, p. Brom – tajemník města JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh  na  zrušení  pověření  ředitele  příspěvkové  organizace  Nemocnice  s poliklinikou 
Český Brod - předkládá Bc. Nekolný

Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1615 hod.) –  p. Fischer  zahájil 17. 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 7, 0, 0 

Návrh  na  zrušení  pověření  ředitele  příspěvkové  organizace  Nemocnice  s poliklinikou - 
předkládá Bc. Nekolný
Bc. Nekolný - na  minulé jednání rady města se dostavil pan Ing. Beránek – ředitel PO NsP 
Český Brod, na pana ředitele jsme měli výtky. K propojení fungování NsP a firmy ANESAN 
s.r.o.  přes  ředitele  nemocnice  nemůže  docházet.  Koncepce  budoucího  fungování  NsP  není 
akceptována panem ředitelem. MUDr. Blažek vypracoval koncepci fungování NsP a pan ředitel 
k tomuto  návrhu předložil  připomínky,  kde chce převést chirurgii  na firmu ANESAN což je 
neakceptovatelné.  Ing. Beránek  považuje za prioritu zachování péče v jakékoliv podobě i za 
cenu  předání  soukromému  subjektu.  Město  nebude  obhajovat  názor  s nímž  se  neztotožňuje. 
Koncepce k VZP je snížit počet akutních lůžek a navýšit počet lůžek následných. Od této chvíle 
vedeme  jednání  pouze  pro  příspěvkovou  organizaci  NsP  Český  Brod.  Ing.  Beránek  jako 
statutární  zástupce NsP má velké kompetence a  rada jako zřizovatel  NsP musí  v této situaci 
jednat, měla by ukončit vztah NsP se soukromým subjektem, který probíhá přes ředitele NsP.    
MUDr. Blažek –  vedeme jednání s VZP o budoucím rozsahu zdravotní péče poskytované NsP 
pojištěncům  VZP.  NsP  by  měla  ukončit  ke  dni  31.12.2006  chirurgické  lůžkové  oddělení. 
Částečně by měla projít i redukce interního oddělení a mělo by se rozšířit počet lůžek následné 
péče  dalších  jednáních s VZP se musí zúčastnit zástupce NsP, který bude mít plnou podporu 
RM. 
MUDr. Forstová – byla jsem navržena pověřením NsP,  než bude vyhlášeno výběrové řízení. 
V NsP pracuji na 1,4 úvazku, jako odborný garant pro lékaře a vedou primariát  nemohu převzít 
řízení  nemocnice  z důvodu  pracovního  vytížení.  Navrhuji  MUDr.  Blažka,  který   není  tak 



zaneprázdněn a  mohl by být pověřen RM řízením nemocnice než bude vyhlášeno výběrové 
řízení. 
MUDr. Blažek – je třeba, aby MěÚ provedl kontrolu v NsP Český Brod.
Bc. Nekolný – v této chvíli, kdy dochází k transformaci NsP je tato organizace zranitelná a proto 
je třeba, aby  řízením nemocnice byl pověřen člověk, kterému můžeme důvěřovat. 
JUDr. Marková – Ing. Beránek řekl na minulém jednání RM, že má jiný názor na koncepci  
nemocnice.
Pí. Raková – všichni jsme se shodli jakou cestou se má ubírat transformace nemocnice a jsem 
pro odvolání pana ředitele Ing. Beránka.
  
USNESENÍ č. 127/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů 
ruší
pověření  Ing.  Vladislava  Beránka  řízením  příspěvkové  organizace  Nemocnice 
s poliklinikou Český Brod, výkon funkce končí následujícím dnem po doručení  zrušení 
pověření a zároveň
pověřuje
MUDr.  Petra  Blažka  řízením  příspěvkové  organizace  Nemocnice  s poliklinikou  Český 
Brod a
ukládá                                
tajemníkovi MěÚ vypracování podmínek výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové 
organizace Nemocnice s poliklinikou Český Brod.

s ch v á l e n o  6, 0, 1 

USNESENÍ č. 128/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s nařízením tajemnice ze dne 20.10.1998 k zajištění vnitřního a vnějšího 
kontrolního systému na MěÚ v Českém Brodě 
ukládá
tajemníkovi MěÚ kontrolu v příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou Český Brod 
s termínem zahájení 17.7.2006

                             s ch v á l e n o 7, 0, 0

                                                   
Informace  

Jednání bylo ukončeno v 1720 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek 
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           Jaromír Fischer
            starosta města

Usnesení
ze  17.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  12.7.  2006  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 127/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů 
ruší
pověření  Ing.  Vladislava  Beránka  řízením  příspěvkové  organizace  Nemocnice 
s poliklinikou Český Brod, výkon funkce končí následujícím dnem po doručení  zrušení 
pověření a zároveň
pověřuje
MUDr.  Petra  Blažka  řízením  příspěvkové  organizace  Nemocnice  s poliklinikou  Český 
Brod a
ukládá                                
tajemníkovi MěÚ vypracování podmínek výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové 
organizace Nemocnice s poliklinikou Český Brod.

USNESENÍ č. 128/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s nařízením tajemnice ze dne 20.10.1998 k zajištění vnitřního a vnějšího 
kontrolního systému na MěÚ v Českém Brodě 
ukládá
tajemníkovi MěÚ kontrolu v příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou Český Brod 
s termínem zahájení 17.7.2006

           Jaromír Fischer
            starosta města
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