
Zápis 
z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  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: p. Fischer 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení výběr auditora pro rok 2006 - předkládá Bc. Nekolný
2. Návrh na schválení uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 11, Štolmířská 1382, Český 
Brod – předkládá Bc. Nekolný
3. Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě čp. 25 náměstí Arnošta 
z Pardubic – předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení uzavření smlouvy o spolupráci na projektu centrální registr produktů, 
služeb a činností firem a institucí AXIS4INFO – předkládá Bc. Nekolný 
5. Návrh na schválení zhotovitele investiční akce „Český Brod – vodovod a kanalizace v ul. 
Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní – předkládá Bc. Nekolný
6. Návrh na schválení zhotovitele investiční akce „Městský kamerový dohlížecí systém – 
Český Brod“-  předkládá Bc. Nekolný
 
Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1507 hod.) –  Bc. Nekolný  zahájil 18. 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 výběr auditora pro rok 2006 - předkládá Bc. Nekolný
Uvedená auditorská společnost prováděla přezkum hospodaření Města v letech 2002, 2003  2004 
a 2005. Navrhujeme schválení smlouvy s touto auditorskou společnosti pro následující rok 
z důvodu rozpracované spolupráce v oblasti kontroly příspěvkových organizací města a jejich 
hospodaření. V doporučujícím dopise k výroku auditu za rok 2005 se ukládá vypracování 
vnitřních směrnic, např. o nakládání s pohledávkami Města, aktualizace směrnice o vedení 
účetnictví, tyto budou tvořeny ve spolupráci s auditorem. V současné době probíhá kontrola 
hospodaření v TS na základě opatření zřizovatele. Dlouhodobá spolupráce s jednou auditorskou 
firmou se jeví pro Město jako výhodná.  Firma již zná dokonale celkový systém vedení 
účetnictví, rozpočet,  rozdělení hospodářské činnosti i specifika jednotlivých příspěvkových 
organizací. Odpadá tím  každoroční seznamování se s těmito skutečnostmi vždy od začátku. Tím, 
že se auditorská firma již dokonale orientuje v chodu úřadu, zaměřuje svou kontrolní činnost 
vždy na další oblast a dílčí kontroly jsou více podrobnější. Tato auditorská firma s námi 



spolupracuje během celého kontrolovaného roku a tím předcházíme možným chybám a omylům. 
Navrhovaná cena je  zachována ve stejné výši jako v roce 2005 tj. : 60 000,-Kč bez DPH.

USNESENÍ č. 129/2006
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3)  zákona  č.  128/2000 Sb.,  o  obcích   ve  znění  pozdějších
předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb.,  o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí 
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení auditu za rok 2006 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice.

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

Návrh na schválení uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 11, Štolmířská 1382, Český Brod 
– předkládá Bc. Nekolný
Pí. Sahulová - žádost o povolení podnájmu je v souladu s nájemní smlouvou č.111/2002/FO, kde 
je uveden požadavek písemného souhlasu majitele bytu pro případný podnájem bytu.

USNESENÍ č. 130/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 11, Štolmířská 1382, Český Brod, mezi nájemcem tohoto 
bytu p. Tomášem Vopařilem  a podnájemníkem p. Tiborem Oravcem, dle žádosti p. Vopařila. 

                              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Přišel pan Fořt v 1520 hodin

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě čp. 25 náměstí Arnošta 
z Pardubic – předkládá Ing. Čokrtová
Rada města vyhlásila 3.7.06 záměr na pronájem uvedeného bytu formou obálkové metody 
na dobu určitou 5 let, minimální cena nájemného je stanovena na 4550 Kč/měsíčně.
MUDr. Blažek otevřel obálky s nabídkami.
Č.j. 11383 Ilona Vaverková, Český Brod nabídla cenu 4 700 Kč/měsíčně
Č.j. 11394 Lucie Kašparová, Jan Čejka nabídli cenu 7 540 Kč/měsíčně 

USNESENÍ č. 131/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt 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, na dobu určitou 5 let paní Lucii 
Kašparové a panu Janu Čejkovi za nájemné ve výši 7 540 Kč/měsíčně za podmínky složení kauce 
ve výši trojnásobku nájmu a záloh na služby, která musí být složena na účet města před podpisem 
smlouvy.
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                              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení uzavření smlouvy o spolupráci na projektu centrální registr produktů, 
služeb a činností firem a institucí AXIS4INFO – předkládá Bc. Nekolný 
Bc. Nekolný – jedná se o uzavření smlouvy o spolupráci na projektu centrálního registru 
produktů, služeb a činností firem a institucí. Firma World Trade Center Prague a.s. je 
dceřinou společností hospodářské komory. 
Odešel Mgr. Janík v 1530 hodin

USNESENÍ č. 132/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření smlouvy o  spolupráci na projektu centrální registr produktů, služeb a činností firem a 
institucí AXIS4INFO, součást informačního systému krajů a měst s Word Trade Center Prague, 
a.s.. 

                              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Přišel p. Mgr. Janík v 1535 hodin

Návrh na schválení zhotovitele investiční akce „Český Brod – vodovod a kanalizace v ul. 
Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní – předkládá Bc. Nekolný
Ing. Čokrtová – proběhlo podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.. Kopie zápisů z jednání 
jsou nedílnou součástí originálu zápisu. Do řízení se přihlásilo 6 firem, z toho dvě firmy byly 
vyřazeny z důvodu neúplnosti. V řízení vybrala komise firmu ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1 Praha 
5, 158 18, IČO 25117947

1. ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1 Praha 5, 158 18, IČO 25117947
2. Stavby silnic a železnic a.s. Národní tř. 10, Praha 1, 113 19, IČO 45274924
3. Skanska DS a.s. Bohunická 133/50, Brno 619 00, IČO 2627130
4. STAVOKOMPLET spol. s.r.o. Karlovická 251, Brandýs nad Labem, Zápy 250 01 IČO 

47052945                                                 
V podlimitním řízení komise vybrala firmu ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1 Praha 5, 158 
18, IČO 25117947.

USNESENÍ č. 133/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
se seznámila
s výsledky zjednodušeného podlimitního řízení  a s nabídkami na zhotovitele investiční akce: 
„Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ a 
rozhodla, že zhotovitelem investiční akce bude firma ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, 158 18, 
Praha 5 a  
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
Hodnocení nabídek bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti a pořadí nabídek bylo stanoveno 
takto:
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1. ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, 158 18,  Praha 5, IČO  25117947
2. Stavby silnic a železnic a.s, 113 19 Praha 1, Národní tř. 10, IČO 45274924
3. Skanska DS a.s. , 619 00 Brno, Bohunická 133/50, IČO 26271303
4. STAVOKOMPLET spol. s r.o., 250 01 Brandýs nad Labem – St. Boleslav, Zápy, 

Kralovická 251, IČO 47052945 
                              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh  na  schválení  zhotovitele  investiční  akce  „Městský  kamerový  dohlížecí  systém  – 
Český Brod“-  předkládá Bc. Nekolný
Ing. Čokrtová – proběhlo výběrové řízení dle směrnice č. 1 Města Český Brod. Kopie zápisů 
z jednání jsou nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 134/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí č. 1/2005 
se seznámila 
s výsledky výběrového řízení  a s nabídkami na zhotovitele investiční akce: „Městský kamerový 
dohlížecí systém - Český Brod“a 
rozhodla
že zhotovitelem investiční akce bude firma S.M.S Safety Multi Systems, spol. s r.o., 152 00 
Praha 5, Lumierů 544/32 a 
pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
Nabídky byly posouzeny dle ekonomické výhodnosti a pořadí nabídek bylo stanoveno takto:

1. S.M.S. Safety Multi Systems, spol. s r.o., 152 00  Praha 5, Lumierů 544/32, IČO 
25769979

2. MKDS BESSY s.r.o., 150 00 Praha 5, Kvapilova 9/958,  IČO 26778726
3. KonekTel, a.s., 530 06 Pardubice, Pražská 152, IČO 15051145, druhý účastník sdružení 

David Rebec, Vltavská 53/17, Praha 5-Smíchov, 150 00
4. PKE ČR s.r.o., 160 00 Praha 6, Lužná 716/2,  IČO 63278782

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0
                   
Informace
Pí. Sahulová – z důvodu schválení změny zákona o regulovaném nájmu připravíme na jednání 
RM návrh změny ve stanovení nájemného.

Jednání bylo ukončeno v 1610 hodin

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 18.  schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 129/2006
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3)  zákona  č.  128/2000 Sb.,  o  obcích   ve  znění  pozdějších
předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb.,  o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí 
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení auditu za rok 2006 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice.

USNESENÍ č. 130/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 11, Štolmířská 1382, Český Brod, mezi nájemcem tohoto 
bytu p. Tomášem Vopařilem  a podnájemníkem p. Tiborem Oravcem, dle žádosti p. Vopařila. 

USNESENÍ č. 131/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt 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, na dobu určitou 5 let paní Lucii 
Kašparové a panu Janu Čejkovi za nájemné ve výši 7 540 Kč/měsíčně za podmínky složení kauce 
ve výši trojnásobku nájmu a záloh na služby, která musí být složena na účet města před podpisem 
smlouvy.

USNESENÍ č. 132/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření smlouvy o  spolupráci na projektu centrální registr produktů, služeb a činností firem a 
institucí AXIS4INFO, součást informačního systému krajů a měst s Word Trade Center Prague, 
a.s.. 

USNESENÍ č. 133/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
se seznámila
s výsledky zjednodušeného podlimitního řízení  a s nabídkami na zhotovitele investiční akce: 
„Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ a 
rozhodla, že zhotovitelem investiční akce bude firma ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, 158 18, 
Praha 5 a  
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
Hodnocení nabídek bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti a pořadí nabídek bylo stanoveno 
takto:

1. ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, 158 18,  Praha 5, IČO  25117947
2. Stavby silnic a železnic a.s, 113 19 Praha 1, Národní tř. 10, IČO 45274924
3. Skanska DS a.s. , 619 00 Brno, Bohunická 133/50, IČO 26271303
4. STAVOKOMPLET spol. s r.o., 250 01 Brandýs nad Labem – St. Boleslav, Zápy, 

Kralovická 251, IČO 47052945 

USNESENÍ č. 134/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí č. 1/2005 
se seznámila 
s výsledky výběrového řízení  a s nabídkami na zhotovitele investiční akce: „Městský kamerový 
dohlížecí systém - Český Brod“a 
rozhodla
že zhotovitelem investiční akce bude firma S.M.S Safety Multi Systems, spol. s r.o., 152 00 
Praha 5, Lumierů 544/32 a 
pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
Nabídky byly posouzeny dle ekonomické výhodnosti a pořadí nabídek bylo stanoveno takto:

1. S.M.S. Safety Multi Systems, spol. s r.o., 152 00  Praha 5, Lumierů 544/32, IČO 
25769979

2. MKDS BESSY s.r.o., 150 00 Praha 5, Kvapilova 9/958,  IČO 26778726
3. KonekTel, a.s., 530 06 Pardubice, Pražská 152, IČO 15051145, druhý účastník 

sdružení David Rebec, Vltavská 53/17, Praha 5-Smíchov, 150 00
4. PKE ČR s.r.o., 160 00 Praha 6, Lužná 716/2,  IČO 63278782

           Jaromír Fischer
            starosta města
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