
Zápis 
z 21. schůze Rady města Český Brod konané dne 29.8. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, pí. Raková, p. Brom – tajemník města, JUDr. 
Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: MUDr. Blažek, p. Fořt, MUDr. Forstová  
Zapsala: Mgr. Uldrichová
Program jednání:
1. Návrh na schválení umístění dřevěného přístřešku na části st. poz. 397 u domu čp. 340, 
ul. Komenského v Českém Brodě - předkládá Ing. Čokrtová
2. Návrh na doporučení zastupitelstvu města zamítnout žádost o prodej části pozemku č. 
353/1 v výměře cca 269 m² v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na schválení příspěvku na opravu fasády domu čp. 32, nám Arnošta z Pardubic 
v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení úhrady vynaložených nákladů k odstranění vady bránící užívání bytu 
č. 5 na nám. Arnošta z Pardubic čp. 1384 v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová

5. Návrh na doporučení zastupitelstvu města schválit  rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu 
města Český Brod na rok 2006 – předkládá p. Fischer

6. Návrh na schválení vydání Nařízení města Český Brod č. 1/2006 – předkládá Bc. Nekolný
7. Návrh  na  schválení  smlouvy  o  zajištění  uměleckého  vystoupení  na  akci  posvícenský 

středověky den – předkládá Bc. Nekolný
8. Návrh  na  schválení  smlouvy o  podnájmu  pozemku č.  28/2006  v NsP Český Brod  - 

předkládá Bc. Nekolný 

Informace  
Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1705 hod.) –  p. Fischer zahájil 21. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík
Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Návrh na schválení umístění dřevěného přístřešku na části st. poz. 397 u domu čp. 340, ul. 
Komenského v Českém Brodě - předkládá Ing. Čokrtová
Dne 3.8.2006 byl  p.  Dvořák z  OSMM opakovaně  upozorněn nájemníkem p.  Semerádem na 
postavení  dřevěného  přístřešku  ostatními  rodinami  v domě  bez  souhlasu  vlastníka  na  hranici 
pozemku. Tato drobná stavba nepodléhá stavebnímu ani ohlašovacímu řízení. Přes sousední dům 
č.p. 341 je ve smlouvě o prodeji břemeno přístupu v případě potřeby pro hasiče, fekál a podobně. 
Dle sdělení HZS Středočeského kraje, stanice Český Brod v případě požáru bytového domu č.p. 
340  dřevěný  přístřešek  nebrání  provedení  zásahu.  V současné  době  vyvážení  septiku  (tuhý 
odpad) se provádí jednou ročně přes chodbu uvedeného domu. Nájemníci dřevěný přístřešek a 



úpravy dvorku, plotu provedli na své náklady. V roce 2007 pravděpodobně dojde k prodeji bytů 
jednotlivým nájemníkům.

Odbor  správy  majetku  vzhledem  k výše  uvedeným  skutečnostem  upouští  od  odstranění  a 
doporučuje dřevěný přístřešek ponechat na části pozemku u domu.

USNESENÍ č. 155/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
umístění dřevěného přístřešku na části st. pozemku 397 (zastavěná plocha a nádvoří) u domu č. p. 
340, ulice Komenského v Českém Brodě.                      

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

Návrh na doporučení  zastupitelstvu  města zamítnout  žádost  o  prodej  části  pozemku č. 
353/1 v výměře cca 269 m² v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Dne 15.8.2006 požádala paní PhDr. Jirešová Beáta, bytem Český Brod, Žižkova ul. 302 o prodej 
části pozemku č. 353/1 v k. ú.Český Brod o výměře cca 269 m2, který je v majetku města (dle 
geom.plánku č. 1076-37/2003 se jedná o pozemek č. 196/16).  Do vlastnictví tento pozemek 
získalo Město Český Brod na základě smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 27.1.2004 a 
10.2.2004 od České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových spolu 
s dalším majetkem nemocnice. Smlouva byla vložena do katastru nemovitostí pod č.V-154/05.
V článku V. této smlouvy je uvedeno že: „Nabyvatel se zavazuje, že majetek uvedený v článku I. 
smlouvy, který se na něho převádí, bude využívat pouze k účelu, ke kterému je využíván k datu 
jeho převodu, tedy ke zdravotnickým účelům, nebude jej sám využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat a pokud by došlo ode dne 
nabytí majetku do vlastnictví nabyvatele k převodu majetku nabyvatelem na třetí osobu, převede 
nabyvatel částku ve výši zjištěné ceny majetku v místě a čase obvyklé v době převodu na 
nabyvatele prostřednictvím převodce do státního rozpočtu“. Pozemek je v nájmu žadatelky. 
Další část tohoto pozemku je v nájmu paní Žatecké, která v loňském roce též měla zájem o 
koupi. Nájemné činí 1345 Kč a 1065 Kč ročně. 
Cenu, za kterou by pozemek koupila žadatelka ve své žádosti neuvádí. Je-li tomu tak, že bude 
plně respektovat cenu, kterou určí město, mohla by být určena taková cena, aby plně pokryla 
všechny náklady, které město bude mít s tímto prodejem (cena za pozemek, cena za znalecký 
posudek a cena za daň z převodu nemovitostí). Pak městu z tohoto prodeje zůstane 0,-Kč, ale 
mohl by tak být splněn závazek uvedený v čl.V. citované smlouvy. Město by však porušilo 
ustanovení § 38, odst.(1) zákona o obcích. Vyšší kupní cenou by bylo porušeno ustanovení 
článku V. smlouvy přičemž v tomto článku chybí ujednání o tom, kdo objednává znalecký 
posudek na určení částky, která se převede do státního rozpočtu. Informativně: uvedená 
záležitost byla již projednána v zastupitelstvu města dne 8.6.2005 a usnesením č. 48/2005 byla 
žádost o prodej části pozemku zamítnuta.  
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USNESENÍ č. 156/2006
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 prodej části pozemku č. 353/1 o výměře cca 269 m2 v k. 
ú. Český Brod.  

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

Návrh na schválení příspěvku na opravu fasády domu čp. 32, nám Arnošta z Pardubic 
v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod vyčlenilo ve schváleném rozpočtu pro rok 2006 částku 100 000 Kč na 
příspěvky za provedené opravy fasád domů nacházejících se v městské památkové zóně. Dům čp. 
32 se nachází v městské památkové zóně, na opravu fasády bylo vydáno OkÚ Kolín odd. kultury 
dne 3.4. 2002 pod č.j. kult. 11608/2002/Št. Příspěvek bude vyplacen na základě předložení 
faktury stavebníka. Práce budou provedeny v souladu s rozhodnutím odd. kultury OkÚ v Kolíně. 
pí. Raková – doporučila tento příspěvek schválit -  fasáda domu je viditelná z více stran.

USNESENÍ č. 157/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
souhlasí
s poskytnutím účelové vázaného příspěvku ve výši 40 000 Kč na opravu fasády domu čp. 
32 nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. Jedná se o příspěvek pro pana Jana Vokáče a 
Alenu Vokáčovou, majitele domu čp. 32.
                                                  s ch v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení úhrady vynaložených nákladů k odstranění vady bránící užívání bytu 
č. 5 na nám. Arnošta z Pardubic čp. 1384 v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
Zora a Roman Mašatovi požádali o proplacení opravy oken v bytě č. 5 č.p.1384 nám. Arnošta z 
Pardubic. Žádost je v příloze. Pro vysvětlení uvádím, že pocení oken byl jev, který se vyskytoval 
v bytě ihned po nastěhování nájemníků do novostavby. Problém byl konzultován s TDI, 
projektantem i zhotovitelem a byl reklamován v záruční době u zhotovitele – KURS Kolín. 
Tvrzení pana Mašaty o tom, že město nekomunikovalo a nesdělilo stanovisko se nezakládá na 
pravdě. S panem Mašatou bylo několikrát jednáno osobně i telefonicky, na jeho písemnosti jsme 
se snažili odpovídat, avšak nikoliv na všechny, neb korespondence pana Mašaty byla obsáhlá. 
Jednoznačně však bylo panu Mašatovi sděleno, že závady jsou předmětem reklamačního řízení, 
které je průběžně urgováno. Po dohodě s právničkou města bylo manželům Mašatovým také 
sděleno, že v případě odstranění závad vlastními silami je možné, avšak město nemá povinnost 
tyto práce uhradit. Po vyhotovení znaleckého posudku (který předali manželé Mašatovi městu) 
byla reklamace u zhotovitele obnovena a manželé Mašatovi o tom byli informováni. Jednání s 
firmou Kurs jsou velmi obtížná, firma často nereaguje a nespolupracuje. Náklady požadované 
panem Mašatou jsou následující 8.400 Kč posudek a 18.495 oprava oken, celkem 26.895 Kč.
JUDr. Marková – bylo prováděno měření vlhkosti, zřejmě je způsobeno špatným režimem 
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(nevětráním).
Bc. Nekolný – byly naměřeny vyšší hodnoty, ale lze situaci zlepšit větráním. Město odmítlo platit 
renovaci oken, jelikož byla v záruce. Pokud si opravy provedou tak na vlastní náklady – mohl by 
vzniknout precedens pro další nájemníky. Dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání OSMM 
vyzvou manž. Mašatovi, aby doložili jakým způsobem oprava, kterou provedli měla vliv na 
zlepšení jím reklamovaného stavu (vlhko). 

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

Návrh  na  doporučení  zastupitelstvu  města  schválit  rozpočtové  opatření  č.  4  k rozpočtu 
města Český Brod na rok 2006 – předkládá p. Fischer
Rozpočtové opatření č.4 je navrženo na základě skutečností zjištěných k 31.7.2006. 
PŘÍJMY
V položkách daňových příjmů je navýšení v souladu se skutečnými příjmy k 31.7.2006. Ostatní 
příjmy  jsou  upraveny  dle  skutečnosti  k 31.7.2006.  Předpoklad  čerpání  částky  předplaceného 
nájemného je snížen v souvislosti s výší získaných dotací na akci ul. Prokopa Velikého. Zatím 
není potvrzena dotace na vodovod v ulici Prokopa Velikého a není tedy v rozpočtovém opatření 
započítána. Po přiznání této dotace bude do rozpočtu ihned zapracována. Dotace, které jsou již 
přiznány jsou v rozpočtovém opatření  zahrnuty.  Jedná se  o  dotaci  na  pracovníka  dopravního 
odboru – bodový systém ve výši 218 tis.,dotaci na výpočetní techniku pro živnostenský odbor ve 
výši  80  tis.,  dotaci  na  výdaje  spojené  s konáním  voleb  do  parlamentu  ve  výši  194,92 
tis.,investiční  dotaci  pro ZŠ Žitomířská na povrch hřiště  ve výši 50 tis.,dotaci  na Kouřimské 
předbranní  ve výši 80 tis.,dotaci  na zřízení  kamerového systému ve výši  1 104 tis.,investiční 
dotaci na rekonstrukci kanalizace v ulici Prokopa Velikého ve výši 1 500 tis.,dotaci na pořízení 
kompostérů a štěpkovače ve výši 650 tis., Tyto dotace jsou přísně účelové a podléhají ročnímu 
vyúčtovaní  poskytovateli.V  návrhu  je  významně  navýšena  položka  převodů  z hospodářské 
činnosti – jedná se hlavně o výnosy z probíhající privatizace bytů v domech v Masarykově ulici. 
Další položkou, která se navyšuje  je převod z vodohospodářského fondu o 500 tis., které budou 
použity na rekonstrukci kanalizace ul. Prokopa Velikého. 
PROVOZNÍ VÝDAJE
V provozních výdajích je  navrženo navýšení  těchto  položek –  příspěvek zřizovatele  pro  PO Městská 
knihovna,jedná se  o pokrytí  ztráty roku 2005 ve výši  21  tis.,navýšení  příspěvku zřizovatele   pro PO 
Mateřská škola Liblice,  jedná se  také o pokrytí  ztráty roku 2005 ve výši  35 tis.,  navýšení  příspěvku  
zřizovatele pro PO Mateřská škola Sokolská o 22 tis.,  na úhradu osobní  asistence pro žáka s těžkým 
tělesným postižením. Do provozních výdajů je dále  zahrnuto použití účelově poskytnutých dotací  -
dotace na pracovníka dopravního odboru, dotace na výdaje spojené s volbami. 
Ve výdajích jednotlivých příkazců operací je navrženo  následující navýšení – výdaje FO – o 30 tis., - 
úhrada auditu v TS, - správce výpočetní techniky –  o 80 tis., použití účelové dotace pro živnostenský 
odbor ,správce radnice – o 80 tis., zvýšené náklady na elektrickou energii a teplo, - odbor vnitřních věcí –  
o 130 tis., použití účelové dotace na zřízení biometrického pracoviště, - odbor sociálních věcí – 
o 20 tis., řešení nebezpečí rozšíření  žloutenky.
INVESTIČNÍ VÝDAJE
Změny navržené v rozpočtu investičních výdajů jsou následující – znovu zařazení investičního příspěvku 
pro PO ZŠ Žitomířská ve výši 500 tis., na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu , zařazení investiční  
dotace  na  povrch  hřiště  ve  výši  50  tis.,  převod  poskytnuté  účelové  dotace,  -  zařazení  investičního 
příspěvku pro PO Technické služby ve výši 315 tis., - pořízení sekačky trávy,  přesun částky 130 tis.,  
z položky veřejné osvětlení na investiční akci Sportovní ul. Liblice – kde bylo vybudováno veřejného  
osvětlení,- navýšení položky investiční akce ul. Pod Malým vrchem o 180 tis., - dle skutečných nákladů,  
částka je  přesunuta  z položky příprava  investic  na  další  období,  -  snížení  položky na investiční  akci 
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Prokopa Velikého – částka vychází z ukončeného výběrového řízení, - přesun mezi položkami investiční 
akce vodovodní přípojky Liblice,   -  navýšení  položky akce Sportovní  ul.  Liblice – o 130 tis.,  částka 
veřejného osvětlení, - navýšení položky nákup pozemků o 850 tis.,- příprava investiční akce Přednádraží,  
výkup pozemků, - znovu zařazení položky na budování autobusových zastávek ve výši   100 tis.,- zařazení 
investiční akce Rekonstrukce Želivského 171 ve výši 500 tis.,  školní družina. Další změny v rozpočtu 
investičních výdajů zahrnují použití účelově poskytnutých dotací – Kouřimské předbraní 80 tis., odpadové 
hospodářství  650 tis.,  zařazení  investiční  akce  kamerový systém s použitím dotace  ve  výši  1270 tis., 
použití účelové dotace na zřízení biometrického pracoviště 192 tis., - stavební úpravy, 62 tis.,- zapojení do 
informační  sítě.  Zbývající  změny v rozpočtu investičních výdajů jsou upřesněním dle  skutečných cen 
pořizovaných předmětů – frankovací stroj, radar pro Městskou polici.
FINACOVÁNÍ
V tomto  oddíle  byly upřesněny splátky půjčky od SFRB dle  splátkového kalendáře,  čímž se  položka 
financování snižuje na 6 259 tis. 
ZÁVĚR
Toto rozpočtové opatření je navrženo dle reálných možností  rozpočtu Města Český Brod. Na finanční  
odbor byla doručena žádost o navýšení příspěvku zřizovatele  pro PO NsP Český Brod o 2 mil.,Kč.
Toto navýšení nebylo zapracováno do návrhu, neboť nebyly nalezeny zdroje pro tento příspěvek.
MUDr. Blažek – žádá o navýšení příspěvku NsP o 2 mil. Kč a doporučuje projednat zvlášť po upřesnění  
využití prostředků.
Pí. Raková – Sokol dokončuje opravu sálu č. 3 (bývalá restaurace, částka je nedostačující bude třeba asi  
půjčka od města
Bc.  Nekolný – použití  dotací z Fondu regenerace na vnitřní opravy – např.  vnitřní  malba.  Půjčka má 
opodstatnění
JUDr. Marková – šla by použít částka za případný odkup koupaliště
Pí. Raková – jednalo by se o půjčku cca 300 000 Kč.
JUDr. Marková – ve stanovách Sokola je ustanovení o možnosti darovat majetek v případě zbytnosti a 
nemožnosti financování oprav, údržby majetku.
Bc. Nekolný – rozpočtový výhled bude připraven na zasedání zastupitelstva a zároveň bude připraven 
návrh investičních akcí
Mgr. Janík – finanční výbor je svolán na 5.9.2006 

USNESENÍ č. 158/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006. 
Rozpočet příjmů se navyšuje na 118 460,42 tis. Kč,  rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 
82 814,42  tis. Kč, rozpočet investičních výdajů se navyšuje na 29 387,00 tis. Kč. Položka 
financování se snižuje na 6 259 tis. Kč.
                                                  s ch v á l e n o 4, 0, 0

Návrh na schválení vydání Nařízení města Český Brod č. 1/2006 – předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o schválení úseků silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje odstraňování sněhu a náledí.

USNESENÍ č. 159/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
vydává
Nařízení města Český Brod č. 1/2006 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se 
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

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

Návrh  na  schválení  smlouvy  o  zajištění  uměleckého  vystoupení  na  akci  posvícenský 
středověký den – předkládá Bc. Nekolný
Akce by se měla konat v sobotu 23.9. v rámci Českobrodského posvícení a setkání zástupců 
Brodů z celé republiky tzv. Brodění. Předpokládaným místem bude pak prostranství před 
nově  opravenou  Kouřimskou  branou  na  náměstí  Arnošta  z Pardubic.  Předpokládané 
náklady činní  63.000,-  Kč.  Sdružení  FRATERNITAS zastoupené Ing.  Petrem Brožkem 
zastupuje i další vystupující jako například sdružení Inpudici, středověkou muzika Jagabab 
či  kejklíře  Vítka.  Předběžný  program  vystoupení:  10.00  začátek  vystoupení,  průvod  a 
předání vlajky, mezi 12:30 – 16:30 následují dvě šermířská vystoupení, katovské řemeslo, 
mistři  palných  zbraní,  pohádka  o  Větrníkovi,  dvě  žonglérská  vystoupení  a  středověká 
muzika,  v průběhu celého dne bude představení  dobových řemesel  –  cca.  10 dobových 
stánků, středověká krčma, šenk Barvínek a vojenský tábor, celý den bude zakončen večerní 
ohňovou show přibližně v 21:00. V honoráři jsou zahrnuty náklady na propagační materiál, 
plakáty,  autorské  honoráře  apod.  Pořadatelskou  službu  bude  zajišťovat  Město 
prostřednictvím  Městské  policie,  MKIC,  případně  i  OS  LECCOS  (hry  pro  děti),  jako 
zázemí  bude  sloužit  budova  čp.  1  i  veřejnými  toaletami  a  tekoucí  vodou.  Akce  bude 
spojena  s otevřením  českobrodského  podzemí  a  prezentací  nového  mateřského  centra. 
Propagaci akce zajistí MKIC.  

USNESENÍ č. 160/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení na akci posvícenský středověký den, konané 
23.9.2006 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě se Sdružením FRATERNITAS. 
Smlouva je nedílnou součástí originálu zápisu.

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

Návrh na schválení smlouvy o podnájmu pozemku č. 28/2006 v NsP Český Brod  - předkládá 
Bc. Nekolný 
MUDr. Blažek ředitel NsP Český Brod žádá o schválení Smlouvy o podnájmu pozemku č. 199/2 
o výměře 19,37 m2 v k.ú. Český Brod s podnájemcem Pavlem Kosem pro účely provozování 
kiosku. 

USNESENÍ č. 161/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
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uděluje souhlas
s podnájmem pozemku č. 199/2 – ostatní plocha o výměře 19,37 m2 v k.ú. Český Brod zapsané 
na LV č. 0001 panu Pavlu Kosovi pro účely provozování kiosku.

                              s ch v á l e n o 4, 0, 0
Informace
Odkoupení čerpací stanice Dolánky
Společnost  Telefónica  O2  Czech  Republic  a.s.  nám  dala  zamítavé  stanovisko  k odkoupení 
podzemní stanice dolánky – vodárenské vrty. V co nejkratší době je třeba zbudovat vlastní vrt.
Bc. Nekolný – je možné získat dotace, je třeba řešit příští rok
Pí. Raková – jaké by byly finanční náklady?
p. Fischer - cca 4-5 miliónů Kč z toho 1 mil. činí náklady na samotný vrt.

Cyklodoprava ve středu města
Neutěšená situace v oblasti cyklodopravy ve středu města vedla komisi bezpečnosti a dopravy ke 
zpracování  materiálu  „Zpřístupnění  centra  města  Český  Brod  cyklistům“.  Tento  materiál  je 
nedílnou součástí originálu zápisu. Smyslem je umožnit  pohyb cyklistů v centru města cestou 
obousměrného provozu jízdních kol v jinak jednosměrných ulicích.
Pí. Raková – je možno využít jen část studie?
Bc. Nekolný – ano lze. Ing. Pažout připravuje novou koncepci dopravní situace ve městě.
Rada města nedoporučuje v hlavních tazích realizovat studii tj., ne v ulici Krále Jiřího a v ulici 
Jungmannova. V ulici Tyršova – uskutečnit.

Stav NsP Český Brod
Smlouva na poskytování zdravotní péče byla uzavřena do konce tohoto roku, tj. 31.12.2006. Od 
1.1.2007  s námi Všeobecná zdravotní pojišťovna odmítá uzavřít smlouvu na chir. lůžka včetně 
JIP, chce zredukovat počet lůžek na interně na cca 20 a zrušit JIP stanici. V této návaznosti nabízí 
rozšíření ošetřovatelských lůžek – počet bohužel nespecifikuje.
 Z prvého hlediska – dostupnosti lékařské péče – je možno konstatovat, že chir. péči dokáže 
saturovat Nemocnice Kolín, ohledně interní péče a s ní spojených neurologických komplikací 
tomuto tak není a dostupnost se výrazně zhorší. Při takto plánované výrazné redukci již jsem 
v jednání s místní odborovou organizací a úřadem práce, neboť dojde k hromadnému propouštění 
zaměstnanců. Z druhého hlediska – ekonomického – je zrušení chir. oddělení přínosné, neboť 
jeho provoz je ztrátový, redukce interních lůžek na 20 a ztráta JIP je ekonomicky neúnosná a dle 
mého neprovozu schopná (to platí i pro zdravotní hledisko).
V současné době generuje výraznou ztrátu i dopravní zdravotní služba – zde bych navrhoval její 
převedení na privátní subjekt, který by byl vybrán ve výběrovém řízení. Z čistě manažerského 
hlediska by bylo nejlepší provozovat lůžka náslené a ošetřovatelské péče v počtu 120-150 
s okolním komplementem ( laboratoře, rentgen, rehabilitace ) a odbornými ambulancemi. Zde je 
však nutné rozhodnutí zastupitelů města, aby rozhodli jak pokračovat dále. Je nutné si uvědomit, 
že od roku 1999 bylo nemocnici poskytnuto 8.467 875,- Kč, což je cca příspěvek 1.210 000,- Kč 
ročně – to samé se posílá např. Městskému kulturnímu středisku, které má asi 5 zaměstnanců 
( nemocnice 220). Dále od roku 1992 generuje nemocnice závazky, který jsou v současnosti 
( k 31.3.2006) 26.877.429,- Kč.  Vzhledem k tomu, že nemocnice je příspěvkovou organizací, tak 
by město mělo každý rok poskytovat příspěvek ve výši ztráty, aby hospodaření bylo vyrovnané. 
To se však již historicky neděje. Další problém vidím v tom, že majetek města má nemocnice 
pouze ve výpůjčce – nemůže ho odepisovat, to odepisuje město, ale stará se o něj a udržuje ho 
v provozu schopném stavu. Má žádost z konce července o navýšení příspěvku na tento rok o 2 
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mil. Kč nebyla do rozpočtového opatření ani zařazena. Důvodem je nedostatek financí.  Zde je 
nutné si uvědomit, že roční příspěvek pro další fungování nemocnice by se měl pohybovat mezi 5 
– 7 mil. Kč, a do rozpočtového výhledu města by na dalších 5 let mělo být ročně vyčleněno 5 mil. 
na zaplacení závazků . Nelze se domnívat, že nemocnice bude hospodařit bez pomoci města 
v modrých číslech, poskytovat zdravotní péči v kvalitě odpovídající 21. století a ještě se starat o 
městský majetek. Doufám., že tento krátký materiál vyvolá bouřlivou diskuzi na zastupitelstvu, a 
přinese závěr, který bude pro naše občany do budoucna ten nejlepší.
Bc. Nekolný – nemocnici bude spravovat buď městská organizace nebo jiný provozovatel
Mgr. Janík – nebudou prostředky na investice
JUDr. Marková – částka nedostačuje na splácení dluhů nemocnice a obnovu vybavení
Bc. Nekolný – zda nepožádat o výjimku na celý objekt ve věci prodeje nemovitého majetku. 
Přichází se k modelu nemocnici neprovozovat, ale vázat smlouvy na poskytování péče.

Jednání bylo ukončeno v 1730 hodin

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 21.  schůze Rady města Český Brod konané dne 29.8. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 155/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
umístění dřevěného přístřešku na části st. pozemku 397 (zastavěná plocha a nádvoří) u domu č. p. 
340, ulice Komenského v Českém Brodě.                      

USNESENÍ č. 156/2006
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 prodej části pozemku č. 353/1 o výměře cca 269 m2 v k. 
ú. Český Brod.  

USNESENÍ č. 157/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
souhlasí
s poskytnutím účelové vázaného příspěvku ve výši 40 000 Kč na opravu fasády domu čp. 
32 nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. Jedná se o příspěvek pro pana Jana Vokáče a 
Alenu Vokáčovou, majitele domu čp. 32.

USNESENÍ č. 158/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006. 
Rozpočet příjmů se navyšuje na 118 460,42 tis. Kč,  rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 
82 814,42  tis. Kč, rozpočet investičních výdajů se navyšuje na 29 387,00 tis. Kč. Položka 
financování se snižuje na 6 259 tis. Kč.
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USNESENÍ č. 159/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
vydává
Nařízení města Český Brod č. 1/2006 určující úseky silnic a místních komunikací, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí.                     

USNESENÍ č. 160/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení na akci posvícenský středověký den, konané 
23.9.2006 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě se Sdružením FRATERNITAS. 
Smlouva je nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 161/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
uděluje souhlas
s podnájmem pozemku č. 199/2 – ostatní plocha o výměře 19,37 m2 v k.ú. Český Brod zapsané 
na LV č. 0001 panu Pavlu Kosovi pro účely provozování kiosku.

      

          Jaromír Fischer
            starosta města
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