
Zápis 
z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, MUDr. Forstová 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt, p. Brom – tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na otevření došlých nabídek a schválení uzavření smlouvy o pojištění majetku 
města Český Brod  - předkládá Ing. Čokrtová
2. Návrh na schválení  směrnice  pro zadávání  zakázek  malého  rozsahu – předkládá  Ing. 
Čokrtová
3. Návrh na doporučení ZM zamítnout prodej pozemku č. 5/2 a 35/3 v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na doporučení  ZM zamítnout  odkoupení  pozemku č.  3/3  v k.ú.  Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na doporučení ZM zamítnout žádost o odkoupení  pozemku č. 1008/5 v k.ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová 
6. Návrh na schválení podání  návrhu na soudní vyklizení bytu č. 4 v Palackého ulici 1256 – 
předkládá p. Fischer
7. Návrh na schválení platového výměru řediteli příspěvkové organizace NsP Český Brod – 
předkládá p. Brom
8. Návrh na schválení vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové 
organizace NsP Český Brod – předkládá p. Brom
9. Návrh  na  schválení  přijetí  dotace  z rozpočtu  Středočeského  kraje  –  Fondu  životního 
prostředí Středočeského kraje – předkládá Ing. Vodička
Informace:  
Návrh veřejnoprávních smluv na úseku přestupků a na úseku měření rychlosti městskou policií

Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1705 hod.) –  p. Fischer zahájil 20. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je pí. Raková
Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na otevření došlých nabídek a schválení uzavření smlouvy o pojištění majetku města 
Český Brod  - předkládá Ing. Čokrtová
Ing. Peroutková – makléřská pojišťovací společnost EUROLA, kterou zastupuji oslovila 6 
pojišťoven. ČSOB pojišťovna odmítla předložit nabídky. Byly dány podmínky a kritéria 
výběrového řízení, které  bylo zveřejněno v době od 7.8.do 14.8.2006 do 17.00 hod..
Rada  města nabídky otevřela: 



 
1) č.j. 12742 nabídka od pojišťovny Kooperativa, a.s., Templová 747, Praha 1 110 01 – 

tato nabídka nebyla přijata, byly podány dvě nabídky, druhá nabídka pod č.j. 12743
2) č.j. 12747 nabídka od pojišťovny UNIQA a.s., Bělohorská 19/269, Praha 6  160 12 – tato 

nabídka byla přijata, byly splněny podmínky výběrového řízení
3) č.j. 12748 nabídka od Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, Praha 2 120 84 – tato 

nabídka byla přijata, byly splněny podmínky výběrového řízení
4) č.j. 12749 nabídka od České Pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Praha 1 113 04 – tato 

nabídka byla přijata, byly splněny podmínky výběrového řízení  
Rada města  posoudila dle ekonomické výhodnosti, rozsahu nabídky, výše limitů poj. plnění a 
kvality předložených poj. produktů, pořadí nabídek je stanoveno takto: 

Pojištění majetku -  vyhodnocení:
1) č.j. 12747 nabídka od pojišťovny UNIQA a.s., Bělohorská 19/269, Praha 6  160 12
2) č.j. 12748 nabídka od Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, Praha 2 120 84
3) č.j. 12749 nabídka od České Pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Praha 1 113 04

Pojištění odpovědnosti -  vyhodnocení:
1) č.j. 12749 nabídka od České Pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Praha 1 113 04
2) č.j. 12748 nabídka od Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, Praha 2 120 84
3) č.j. 12747 nabídka od pojišťovny UNIQA a.s., Bělohorská 19/269, Praha 6  160 12

Rada města po projednání rozhodla, že smlouva o pojištění majetku bude podepsána 
s pojišťovnou UNIQA a.s., Bělohorská 19/269, Praha 6 160 12 a smlouva o pojištění 
odpovědnosti bude podepsána s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Praha 1. 

USNESENÍ č. 146/2006
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 po otevření došlých nabídek a jejich 
vyhodnocení 
rozhodla
že smlouva na  pojištění majetku Města Český Brod na dobu neurčitou od 20.8.2006
bude uzavřena s pojistitelem UNIQA pojišťovna a.s., Bělohorská 19/269, Praha 6  160 12 a 
smlouva na pojištění odpovědnosti Města Český Brod na dobu neurčitou od 20.8.2006 bude 
uzavřena s pojistitelem Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16 Praha 1, 113 04.                    

                                                      s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh  na  schválení  směrnice  pro  zadávání  zakázek  malého  rozsahu –  předkládá  Ing. 
Čokrtová
Bc.  Nekolný -  jedná  se o směrnici  pro zadávání  zakázek malého  rozsahu v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb.. Tato směrnice je nedílnou součástí originálu zápisu.
Odešel MUDr. Blažek v 1740 hodin

USNESENÍ č. 147/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
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schvaluje 
směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb..
                                                  s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na doporučení ZM zamítnout prodej pozemku č. 5/2 a 35/3 v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Přišel MUDr. Blažek v 1745 hodin
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 10.7.2006 od paní Elišky 
Strnadové, bytem Český Brod, Krále Jiřího 449, o odprodej pozemku parc. č. 35/3 a části 
pozemku parc. č. 5/2 v k. ú. Český Brod. Dále obdržel žádost ze dne 2.8.2006 od manželů 
Štolbových, bytem Český Brod, Jungmannova 917, o odprodej pozemků parc. č. 5/2 a 35/3 v  
k. ú. Český Brod, přičemž navrhují kupní cenu 130Kč za 1 m2. Tato záležitost byla již 
projednávána v roce 2003 a 2004, přičemž ani tehdy, ani tentokrát nebyla splněna základní 
podmínka, že totiž pozemky parc.č. 5/2, 35/3 a kromě nich také 5/4 mohou být prodány pouze 
jako celek beze zbytku a to za minimální cenu 300 Kč za 1 m2. Přístup na pozemky je přes 
pozemky sousedních vlastníků. Pozemek parc. č. 35/3 mají v nájmu manželé Štolbovi, v případě 
pozemku parc. č. 5/2 bude nutno upravit podmínky jeho užívání formou nájemního vztahu.
Bc. Nekolný – navrhl revokovat vyhlášení záměru na prodej pozemků a vyhlásit záměr na prodej 
všech pozemků za minimální cenu 150 Kč/m2. 

USNESENÍ č. 148/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) a § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Český Brod zamítnout žádost paní Elišky Strnadové a manželů Štolbových 
o prodej pozemků parc. č. 5/2 – zahrada a stp. č. 35/3 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN v k.ú. 
Český Brod a
revokuje
usnesení rady města č. 78/2004 ze dne 27.5.2004 a
vyhlašuje záměr
na prodej pouze všech pozemků č. 35/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2, par. č. 5/2 
– zahrada o výměře 365 m2 a pozemku č. 5/4 – zahrada o výměře 49 m2 za minimální cenu 150 
Kč/ 1m2.
                                             s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh  na  doporučení  ZM  zamítnout  odkoupení  pozemku  č.  3/3  v k.ú.  Český  Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel dne 31.7.2006 písemnou nabídku od 
Cihlářských závodů Praha a. s. v likvidaci, Puchmajerova 5, Praha 5 na odprodej pozemku parc. 
č. 3/3 – zahrada v k. ú. Český Brod o výměře 182 m2. Odbor správy majetku tento odkup 
nedoporučuje z důvodu nepřiměřeně vysoké ceny 180 000 Kč, tj. 989 Kč za 1 m2. 

USNESENÍ č. 149/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Český Brod zamítnout odkoupení pozemku parc. č. 3/3 – zahrada dle KN 
v k. ú. Český Brod o výměře 182 m2 od Cihlářských závodů Praha a. s. v likvidaci.

                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na doporučení ZM zamítnout žádost o odkoupení  pozemku č. 1008/5 v k.ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová 
Dne 17.5.2006 obdrželo Město Český Brod od firmy Jatky Český Brod a.s. žádost o odprodej 
pozemku  č.  1008/5  ostatní  plocha  o  výměře  3  522  m2 v k.ú.Český  Brod.  Pozemek  sousedí 
s areálem žadatele. Bylo vyžádáno vyjádření od Technických služeb Český Brod, které mají na 
uvedeném pozemku víceúčelový sklad  materiálů  a  zařízení,  které  není  možno  z důvodu jeho 
velikosti skladovat přímo v areálu Technických služeb v Palackého ulici. Uvedená žádost byla 
předložena k projednání radě města dne 1.6.2006. Po diskusi byl vysloven návrh na stažení této 
věci z programu s tím, že bude vytipován jiný náhradní pozemek pro Technické služby Český 
Brod. Adekvátní  pozemek pro tento účel  nebyl  nalezen.  Z těchto  důvodů je  předkládán výše 
uvedený návrh usnesení.   

USNESENÍ č. 150/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje  
zastupitelstvu  města  zamítnout  žádost  o odkoupení  pozemku č.  1008/5 ostatní  plocha v k.  ú. 
Český Brod.

                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení podání  návrhu na soudní vyklizení bytu č. 4 v Palackého ulici 1256 – 
předkládá p. Fischer
Pan Josef Kocman uzavřel dne 22. 6. 2004 nájemní smlouvu č. 154/2004/FO na užívání bytu č. 4, 
I. kategorie, typ 1 + 1 na adrese Český Brod, Palackého 1256, na dobu určitou od 1. 7. 2004 do 
30. 6. 2006. Nájemce byl na datum ukončení nájmu k 30. 6. 2006 písemně upozorněn dne 25. 4. 
2006 a dále 28. 6. 2006. Dne 30. 6. 2006 se dostavili pracovníci MěÚ Č. Brod k převzetí bytu, ale 
byt nebyl vyklizen. Vzhledem k tomu, že byt nebyl dosud předán, navrhujeme podání návrhu na 
jeho soudní vyklizení. 

USNESENÍ č. 151/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
podání návrhu na soudní vyklizení bytu č. 4 na adrese Český Brod, Palackého 1256.

                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0 
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Návrh  na  schválení  platového  výměru  řediteli  příspěvkové  organizace  NsP  Český 
Brod – předkládá p. Brom
Od  14.7.2006  je  pan  MUDr.  Petr  Blažek  pověřen  Radou  města  Český  Brod  řízením 
příspěvkové  organizace  Nemocnice  s poliklinikou  Český  Brod.  Z tohoto  důvodu  je 
předkládán ke schválení platový výměr.   

USNESENÍ č. 152/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády  ČR  č.  330/2003  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
schvaluje  
platový výměr řediteli příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou Český Brod. 
Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků 
tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
                                                  s ch v á l e n o 5, 0, 1

Návrh na schválení  vyhlášení  výběrového řízení  na obsazení  místa ředitele  příspěvkové 
organizace NsP Český Brod – předkládá p. Brom
Toto výběrové řízení je vyhlášeno z důvodu odvolání Ing. Beránka z funkce pověřeného ředitele 
NsP Český Brod. Znění výběrového řízení je přílohou originálu zápisu.
MUDr. Blažek – bylo by třeba pozdržet vyvěšení výběrového řízení do zasedání zastupitelstva 
města. Poslal jsem žádost pí. Sahulové na finanční odbor o příspěvek zřizovatele ve výši 2 mil. 
Kč, je důležité, aby zastupitelé rozhodli, co dále s NsP. Bude třeba investovat do majetku a 
vybavení NsP a to musí rozhodnout zastupitelé města. Dále je třeba jednat s VZP o podepsání 
smlouvy, smlouva je platná do 31.12.2006.
Bc. Nekolný – nejlepší by bylo nabídnout NsP k prodeji ve výběrovém řízení.
MUDr. Forstová – je otázka zda by měl někdo zájem se do výběrového řízení přihlásit. Byl 
schválen zákon o neziskových organizacích, ale ten je nyní u Ústavního soudu.      
MUDr. Blažek – zastupitelé města musí na svém jednání  6.9.2006 rozhodnout co dále s NsP zda 
se začne splácet dluh, který v NsP je kolem20 mil. Kč  a schválí  se příspěvky od zřizovatele 
nebo schválí ukončení činnosti NsP. Navrhuji, aby znění výběrového řízení bylo vyvěšeno na 
úřední desce 11.9.2006 po jednání zastupitelstva města. 

USNESENÍ č. 153/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou 
Český Brod. Znění výběrového řízení je přílohou originálu zápisu.                    

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh  na  schválení  přijetí  dotace  z rozpočtu  Středočeského  kraje  –  Fondu  životního 
prostředí Středočeského kraje – předkládá Ing. Vodička
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Odešla pí. Raková v 1835 hodin
Jedná se o dotaci na zakoupení  kompostérů. Kompostéry budou  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%. Rada města na svém jednání souhlasila s podáním žádosti o tuto dotaci z Fondu životního 
prostředí a zemědělství a doporučila ZM schválit spoluúčast Města ve výši 35%. Zastupitelstvo 
města spoluúčast schválilo 21.6.2006 rozpočtovým opatřením č. 3 k rozpočtu Města Český Brod 
na rok 2006.  V investičních výdajích je zařazena položka spoluúčast k dotaci z Fondu životního 
prostředí ve výši 350 tis. Kč. 

USNESENÍ č. 154/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s usnesením zastupitelstva města č. 52/2006 
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu  Středočeského kraje - Fondu   životního prostředí  Středočeského 
kraje na projekt „Snížení objemu SKO a využití BRO ve městě Český Brod“ ve výši 650 000 Kč.

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

Přišla pí. Raková v 1845 hodin

Informace
Návrh veřejnoprávních smluv na úseku přestupků a na úseku měření rychlosti městskou 
policií
Přestupková agenda
Stávající veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcemi v rámci našeho správního obvodu 
jsou uzavřeny na dobu určitou do 31.12.2006. Pokud má projednávat správní orgán města Český 
Brod  nadále  přestupky,  k  nimž  je  příslušná  obec  dle  §  53  odst.  1  zák.  č.  200/1990  Sb.,  o 
přestupcích,  ve znění pozdějších předpisů (tzv.  jedničkové přestupky - zejm.  proti  veřejnému 
pořádku, obč. soužití, majetku), i pro okolní obce, je třeba uzavřít nové veřejnoprávní smlouvy. 
Vzhledem k tomu, že dosavadní smlouvy byly přijaty před účinností zákona č. 500/2004, správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze již uzavírat pouze dodatky ke smlouvě původní. 
V  případě,  že  smlouvy  nebudou  uzavřeny,  je  třeba  přestupkovou  agendu  předat  příslušným 
obcím,  které  si  ji  nadále  budou  vykonávat  samostatně.  Může  nastat  situace,  kdy  v  případě 
neplnění povinností některou z obcí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodne krajský úřad, že přenesenou působnost bude za obec vykonávat 
pověřený  obecní  úřad.  V  tomto  případě  část  příspěvku  na  výkon  státní  správy  přeúčtovává 
pověřenému obecnímu úřadu.  Uzavření smlouvy na úseku přestupků dle sdělení krajského úřadu 
může schválit Rada města i Zastupitelstvo města Český Brod. Je navržena částka za přestupek 
stejná jako v původní smlouvě, upřesněna je pouze formulace.
Měření rychlosti obecní policií 
Od 1.7.2007 má obecní policie pravomoci k provádění kontrolního měření rychlosti a  řešení 
případných přestupků v blokovém řízení či jejich předání ke správnímu řízení. Jedná se pouze o 
návrh, je možné samozřejmě zvolit i jinou variantu, než je předložena. Je třeba, aby Rada města 
Český Brod zvážila rozsah a množství uzavřených smluv dle personálních  kapacit městské 
policie a v souladu s tím dala doporučení Zastupitelstvu města. Souhlas s uzavřením 
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veřejnoprávní smlouvy na tomto úseku uděluje Zastupitelstvo města. Usnesení musí být přijata 
jednotlivě pro každou obec, smlouvy podléhají schválení krajským úřadem. 
Bc. Nekolný – měli bychom se domluvit za jakých podmínek budeme vykonávat pro obce ve 
spádové oblasti Český Brod správní činnost na úseku přestupků a provádění kontrolního měření 
rychlosti. Správní činnost na úseku přestupků jsme již pro obce prováděli k 31.12.2006 končí 
veřejnoprávní smlouvy na přestupky a měli bychom projednat, zda budou smlouvy obnoveny za 
stejných podmínek nebo budou tyto podmínky jiné. Dále nás obce požádali o kontrolu měření 
rychlosti v obcích. Měli bychom nechat stanovit úhradu za jakou by městští policisté kontrolovali 
měření rychlosti a dále je zde řešení těchto přestupků ve správním řízení. Tato informace bude 
předložena jako návrh na příští RM a dále bude předložena na jednání ZM, které se uskuteční 
6.9.2006     

Jednání bylo ukončeno v 1855 hodin

Ověřovatel zápisu: pí. Raková

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 20.  schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 146/2006
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 po otevření došlých nabídek a jejich 
vyhodnocení 
rozhodla
že smlouva na  pojištění majetku Města Český Brod na dobu neurčitou od 20.8.2006
bude uzavřena s pojistitelem UNIQA pojišťovna a.s., Bělohorská 19/269, Praha 6  160 12 a 
smlouva na pojištění odpovědnosti Města Český Brod na dobu neurčitou od 20.8.2006 bude 
uzavřena s pojistitelem Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16 Praha 1, 113 04.                    

USNESENÍ č. 147/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb..

USNESENÍ č. 148/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) a § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Český Brod zamítnout žádost paní Elišky Strnadové a manželů 
Štolbových o prodej pozemků parc. č. 5/2 – zahrada a stp. č. 35/3 – zastavěná plocha a 
nádvoří dle KN v k.ú. Český Brod a
revokuje
usnesení rady města č. 78/2004 ze dne 27.5.2004 a
vyhlašuje záměr
na prodej pouze všech pozemků č. 35/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2, par. 
č. 5/2 – zahrada o výměře 365 m2 a pozemku č. 5/4 – zahrada o výměře 49 m2 za minimální 
cenu 150 Kč/ 1m2.

USNESENÍ č. 149/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Český Brod zamítnout odkoupení pozemku parc. č. 3/3 – zahrada dle KN 
v k. ú. Český Brod o výměře 182 m2 od Cihlářských závodů Praha a. s. v likvidaci.
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USNESENÍ č. 150/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje  
zastupitelstvu  města  zamítnout  žádost  o odkoupení  pozemku č.  1008/5 ostatní  plocha v k.  ú. 
Český Brod.

USNESENÍ č. 151/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
podání návrhu na soudní vyklizení bytu č. 4 na adrese Český Brod, Palackého 1256.

USNESENÍ č. 152/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády  ČR  č.  330/2003  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
schvaluje  
platový výměr řediteli příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou Český Brod. 
Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků 
tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

USNESENÍ č. 153/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou 
Český Brod. Znění výběrového řízení je přílohou originálu zápisu.                    

USNESENÍ č. 154/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s usnesením zastupitelstva města č. 52/2006 
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu  Středočeského kraje - Fondu   životního prostředí  Středočeského 
kraje na projekt „Snížení objemu SKO a využití BRO ve městě Český Brod“ ve výši 650 000 Kč.
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          Jaromír Fischer
            starosta města
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