
Zápis 
z 23. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.9. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. Blažek, 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 schválení prodeje motorového vozidla UAZ 469 B – předkládá Ing. Čokrtová
2. Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v západní části budovy čp. 
12, Husovo náměstí – předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na schválení darovací smlouvy pro Občanské sdružení Leccos nám. Arnošta 
z Pardubic 31 – předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku PK č. 616/1 v k.ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na doporučení ZM zamítnutí žádosti o koupi pozemku č. 620/7 v k.ú. Český Brod 
– předkládá Ing. Čokrtová
6. Návrh na schválení přijetí sponzorského účelového daru pro MŠ Liblice – předkládá pí. 
Sahulová
7. Návrh na doporučení ZM rozhodnout o dalším postupu v záležitosti nemocnice 
s poliklinikou v Českém Brodě – předkládá Bc. Nekolný
8. Návrh na schválení podnájemní smlouvy pro RZS v NsP Český Brod – předkládá MUDr. 
Blažek
9. Návrh na doporučení ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku kontrolního 
měření rychlosti obecní policí s obcí Krupá – předkládá p. Fischer
10. Návrh na doporučení ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku kontrolního 
měření rychlosti obecní policí s obcí Rostoklaty – předkládá p. Fischer
11. Návrh na doporučení ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku kontrolního 
měření rychlosti obecní policí s obcí Tismice – předkládá p. Fischer
12. Návrh na doporučení ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku kontrolního 
měření rychlosti obecní policí s obcí Poříčany – předkládá p. Fischer
13. Návrh na doporučení ZM schválit rozpočtový výhled na rok 2007-2009 – předkládá p. 
Fischer
14. Návrh na schválení rozšíření lůžek v sociálním zařízení ANNA – penzion a domov, 
Žitomířská 323 – předkládá Mgr. Müllerová
15. Návrh na schválení snížení dvoulůžkových bytových jednotek – předkládá Mgr. 
Müllerová
16. Návrh na vzetí na vědomí školního vzdělávacího programu MŠ – Liblice – předkládá Bc. 
Nekolný
17. Návrh na zrušení usnesení RM č. 147/2006 ze dne 14.9.2006 – předkládá Bc. Nekolný
18. Návrh na vzetí na vědomí zprávy o činnosti spolku s husitskou tradicí – předkládá Bc. 
Nekolný  



Informace
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1230 hod.) –  p. Fischer zahájil 23. 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 4, 0, 0 
Přišel Mgr. Janík ve 1245 hodin
Návrh na schválení prodeje motorového vozidla UAZ 469 B – předkládá Ing. Čokrtová
Vozidlo bylo převzato od Ministerstva obrany v roce 1993 jako vyřazené nepotřebné vozidlo 
za symbolickou cenu 4000,- Kč. V Městských lesích sloužilo toto vozidlo k převozu pracovních 
pomůcek, dřeva  a stromků k  výsadbě. Dle vyjádření p. Chmelenského, správce Městských lesů, 
je vozidlo zaparkováno na prostoru hájovny a není využíváno. Prodej vozidla doporučuje.
O prodej vozidla projevil zájem pan Jakub Kašpar, zaměstnanec Kolínské lesní spol. a nabízí 
výše uvedenou cenu.
Bc. Nekolný – neměl by být vyhlášen záměr na tento prodej?
Ing. Čokrtová – záměr musí být vyhlášen  na prodej nemovitého majetku.
 
USNESENÍ č. 150/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
prodej motorového vozidla UAZ 469 B  panu Jakubovi Kašparovi za cenu 2000 Kč.
Vozidlo je technicky nezpůsobilé pro provoz na veřejných komunikacích. Je vyřazeno ze 
silničního provozu, nemá SPZ a technickou prohlídku.

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

Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v západní části budovy čp. 12, 
Husovo náměstí – předkládá Ing. Čokrtová
Dne 29.12.2004  byla uzavřena budoucí smlouva o výpůjčce mezi sdružením Leccos
nám. Arnošta z Pardubic a Městem Český Brod. Byla provedena  rekonstrukce celého západního 
traktu budovy.V současné době se prostory nacházejí ve stavu způsobilém k provozování. 

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 
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v západní části budovy č. p.12, Husovo 
náměstí, Český Brod  na dobu 10-ti let Občanskému sdružení Leccos, nám. Arnošta z Pardubic 
31, Český Brod. Jedná se o učebnu  v 1. patře budovy o výměře 24,18 m2 a v přízemí o  hernu 
24,15 m2 , kuchyň 4,86 m2, zádveří 6,72 m2 a WC 1,40 m2. Celková výměra činí 61,31 m2. 
                                                  s ch v á l e n o 5, 0, 0
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Návrh na schválení darovací smlouvy pro Občanské sdružení Leccos nám. Arnošta 
z Pardubic 31 – předkládá Ing. Čokrtová
Občanské sdružení Leccos požádalo Město Český Brod o darování vyřazeného počítače 
Správci IT pro tento účel vybrali vhodný přístroj .

USNESENÍ č. 152/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje  
darovací  smlouvu pro  Občanské  sdružení Leccos, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod.
Předmětem darovací smlouvy je počítač DTC Middle s příslušenstvím.   
                                               s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku PK č. 616/1 v k.ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Pan Ing.  Jan Klinecký jednatel  NOVETA s.  r.  o.  Tuchorazská  17,  Český Brod požádal  dne 
5.4.2006 o prodej části pozemku PK č. 616/1 v k.ú.Český Brod o výměře cca 1 500 m2, který je 
v ÚPD určen jako výhled pro zástavbu a veřejnou zeleň.  Město Č. Brod získalo pozemek na 
základě  smlouvy  č.V-1866/02  o  bezúplat.  převodu  v r.  2002  od  PFČR  s tím,  že  je  určen 
schválenou  ÚPD k zastavění  veřejně  prospěšnou  stavbou  nebo stavbou  pro  bydlení.  Nyní  je 
v nájmu „Sady Tuchoraz s.r.o.“ Dne 26.4.2006 se uskutečnilo jednání za přítomnosti: p.starosty 
J. Fischera, p. Ing. Klineckého, pí. Ing. Čokrtové ved. OSM a pí. Dvořákové - prac.OSM, kde se 
ujasnily některé souvislosti neuvedené v žádosti. Závěrem bylo konstatováno, že p. Ing. Klinecký 
bude pozván k projednání této věci do rady města za účelem bližšího vysvětlení své žádosti a 
důvodů, které jej vedly k podání žádosti. Tak se stalo a radou města dne 18.5.2006 byl návrh 
usnesení  z programu  stažen  s tím,  že  pan  Klinecký  objedná  geometrický  plán  a  po  jeho 
předložení městu bude záležitost projednána. Dne 21.8.2006 pan Ing. Klinecký předložil návrh 
geometrického  plánu,  k jehož  existenci  z hlediska  územního  plánu  dochází  ke  dvěma 
skutečnostem a to:  k dělení pozemku nebyl vydán souhlas stavebního úřadu a budoucí vlastník 
nebude moci pozemek oplotit. Odbor správy majetku tedy jako vlastník pozemku podal návrh na 
vydání  územního  rozhodnutí  na  dělení  pozemku,  aby bylo  vyhověno  podmínkám stavebního 
úřadu. Dne 15. 9. 2006 požádal pan Ing. Klinecký z výše uvedených důvodů o prodej za cenu 
100,-Kč/m2.  
Přišel MUDr. Blažek v 1250 hodin.

USNESENÍ č. 153/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na prodej části pozemku PK č. 616/1 - dle geometrického plánu č. 1247-139/2006 nově vzniklý 
pozemek č. 619/13 zahrada o výměře 1 501 m2 v k. ú.Český Brod předem určenému zájemci. 
NOVETA s.r.o., Tuchorazská 17, Český Brod.   

                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0
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Návrh na doporučení ZM zamítnutí žádosti o koupi pozemku č. 620/7 v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Paní Ing. Marie Haubertová požádala dne 19.7.06 o koupi pozemku č. 620/7 v Č.  Brodě. Užívá 
část o výměře cca 400 m2 a nevylučuje koupi celé parcely. Na pozemku má svůj zděný zahradní 
domek,  který  stojí  na  pozemku  města  č.  2033 o  výměře  23  m2.  Kupní  cenu  ve  své  žádosti 
nenavrhuje, žádá o nabídku ceny.  Celá parcela má výměru 2 175 m2.  Byla v nájmu ČSZ ZO 
Č.Brod, pozemek je užíván ČSZ ZO Č.Brod a nájemné pravidelně placeno. Dotazem u předsedy 
této organizace bylo zjištěno, že pozemek je laicky rozdělen na 6 částí,  z nichž 1 část  nikdo 
neužívá. Z hlediska územního plánování by bylo lépe nyní pozemek neprodávat, protože v oblasti 
je navrhována komunikace, která zasahuje i do tohoto pozemku, část by tedy bylo možno použít 
na její vybudování a zbytek by mohl být v budoucnu prodán z důvodu zasíťování za výhodnější 
cenu  než  nyní.  Ke  geodetickému  rozdělení  pozemku  na  malé  pozemky,  po  předběžném 
projednání by stavební úřad nedal souhlas. Informaci o této situaci projednala rada města dne 
14.9.2006  a  byl  vysloven  názor  pozemek  neprodávat  a  narovnat  nájemní  vztah.  
Odbor správy majetku vychází z textu písmene m) odst. (2) § 102, zákona č.128/2000Sb., dle 
kterého rada obce může tuto působnost svěřit  příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo 
zčásti. Z toho lze vyvodit, že je zde možnost tyto záležitosti vyřizovat na odboru bez schválení 
rady.  Proto  navrhujeme  výše  uvedený  návrh  usnesení  ke  schválení.
Ing. Čokrtová – navrhla stáhnout schválení dodatku smlouvy a doporučit ZM zamítnout žádost. 

USNESENÍ č. 154/2006
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 koupi pozemku č. 620/7 v Českém Brodě.
                                                     s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení přijetí sponzorského účelového daru pro MŠ Liblice – předkládá pí. 
Sahulová
Ředitelka MŠ Liblice oznámila, že na základě žádosti o nadační příspěvek podaný 5.4.2006 do 
sídla Nadace ČEZ, školka obdržela dne 28.7.2006 oznámení o schválení nadačního příspěvku ve 
výši 90 000 Kč určené na pokrytí realizace projektu Zdravá a útulná zahrada.

USNESENÍ č. 155/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s přijetím sponzorského daru ve výši 90 000 Kč od Nadace ČEZ  na pokrytí realizace projektu 
Zdravá a útulná zahrada  MŠ  Liblice.
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na doporučení ZM rozhodnout o dalším postupu v záležitosti nemocnice 
s poliklinikou v Českém Brodě – předkládá Bc. Nekolný
Smlouva na poskytování zdravotní péče byla uzavřena do konce tohoto roku, tj. 31.12.2006. Od 
1.1.2007 Všeobecná zdravotní  pojišťovna odmítá  s nemocnicí  uzavřít  smlouvu na chirurgická 
lůžka  včetně  JIP,  chce  zredukovat  počet  lůžek na  interně  na cca  20 a  zrušit  JIP  stanici.   Z 
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ekonomického hlediska chirurgického oddělení je ztrátové, redukce interních lůžek na 20 a ztráta 
JIP je ekonomicky neúnosná a neschopná. V současné době generuje výraznou ztrátu i dopravní 
zdravotní služba. Zde je však nutné rozhodnutí zastupitelů města, aby rozhodli jak pokračovat 
dále.  Od  roku  1992  generuje  nemocnice  závazky,  které  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 problémem je stav nemovitého majetku, jehož vlastníkem je město.  Dle 
předběžných odhadů by nutné náklady na opravy budov nemocnice dosáhly více než 50 milionů 
Kč.  Zde  je  nutné  si  uvědomit,  že  v případě  dalšího  provozování  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.
V případě, že se ZM rozhodne převést zřizovatelské pravomoci na jiný subjekt, půjde o složitý 
proces, který se bude muset zúřadovat v souladu s platnou legislativou.
MUDr. Blažek – jsou navrženy dva modely NsP a to vyhlásit záměr na jiného poskytovatele 
zdravotní péče nebo zachovat stávající stav PO a zapracovat potřebné finanční prostředky do 
rozpočtu města. Je nutné, aby zastupitelé zvolili jeden z modelů. Hodnota majetku NsP klesá a 
proto musíme jednat. 

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 schválit:

a) vyhlásit záměr na jiného poskytovatele zdravotní péče místo příspěvkové organizace
b) zachovat stávající stav a formu příspěvkové organizace a zapracovat potřebné finanční 

prostředky do rozpočtu města
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení podnájemní smlouvy pro RZS v NsP Český Brod – předkládá MUDr. 
Blažek
Na základě Smlouvy o výpůjčce v odst. VI., je NsP Český Brod jako podnajímatel oprávněna 
nemovitý majetek a jeho nebytové prostory a movitý majetek dát do podnájmu. Smlouva o 
podnájmu nebytových prostor je nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 157/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor, které se nachází v budově bývalého 
stomatologického střediska v přízemí vlevo na zast. pl. č. 1623 v Českém Brodě a části pozemku 
ost. pl. 199/69 v k. ú. Český Brod a spoluužívání p. p. č. 199/22 a č. 199/2 v k.ú. Český Brod 
využívaný jako výjezdové stanoviště a k právu jízdy a chůze  Územnímu středisku záchranné 
služby Středočeského kraje, p. o. se sídlem Litevská 2720, Kladno. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, doba podnájmu je 24 měsíců. Výše nájemného činí 12 406 
Kč/měsíc. Smlouva o podnájmu nebytových prostor je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0
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Návrh na doporučení ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku kontrolního 
měření rychlosti obecní policí s obcí Krupá, Poříčany, Rostoklaty a Tismice  – předkládá p. 
Fischer
Přišel p. Fořt v 1302 hodin.
Měření rychlosti  obecní policií  na území obcí v rámci  našeho správního obvodu lze od 
1.7.2006 provádět  na základě  uzavřené  veřejnoprávní  smlouvy po předchozím souhlasu 
zastupitelstev  obou  obcí.  Obce  Krupá,   Rostoklaty,  Poříčany  a  Tismice  vzhledem  k 
dopravní situaci  v obcích a  z důvodů organizačních  požádaly  o uzavření  smlouvy za 
podmínek  stanovených  v  návrhu  smlouvy.  Návrh  byl  předjednán  s  Krajským  úřadem 
Středočeského kraje, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje je zákonnou podmínkou 
platnosti veřejnoprávní smlouvy.

USNESENÍ č. 158/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Krupá na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec Krupá 
z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  s ch v á l e n o 7, 0, 0
USNESENÍ č. 159/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Rostoklaty na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec 
Rostoklaty z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  s ch v á l e n o 7, 0, 0
USNESENÍ č. 160/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Tismice na úseku kontrolního měření rychlosti  obecní policií  vzhledem k tomu, že obec 
Tismice z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  s ch v á l e n o 7, 0, 0

USNESENÍ č. 161/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
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zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Poříčany na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec 
Poříčany z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválit rozpočtový výhled na rok 2007-2009 – předkládá p. 
Fischer
Obce sestavují rozpočtový výhled  dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech 
a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích, pohledávkách a finančních zdrojích. Z výše 
uvedeného vyplývá, že rozpočtový výhled je pouze nástrojem pomocným a měl by být 
v podstatě finančním zobrazením cílů rozvoje obce. Rozpočtový výhled je sestavován především 
s cílem zabezpečit vyrovnané rozpočtové hospodaření, zajistit provoz zřízených příspěvkových 
organizací, provoz úřadu  a plánovat investiční akce Města. Návrh  rozpočtového  výhledu na 
roky 2007 – 2009  vychází z  porovnání závěrečných  účtů,    ze schváleného  rozpočtu 2006 a 
jeho průběžného hodnocení. Podkladem pro zpracování RV je dále plán investičních akcí, které 
město Český Brod zamýšlí realizovat v následujících letech. Na plánované investice jsou 
mnohem vyšší finanční požadavky než bude moci rozpočtový výhled pokrýt. Výše daňových 
příjmů plyne z rozpočtového určení daní, kdy obce prakticky nemají možnost ovlivnit výši 
těchto příjmů svou vlastní aktivitou a v současné době nejsou očekávány výraznější změny ve 
znění zákona č. 243/2000, dle kterého jsou daňové příjmy pro obce určeny. Většina daňových 
příjmů je mezi jednotlivé obce přerozdělována na základě počtu obyvatel a velikostního 
koeficientu obce. Je předpoklad, že  dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu  budou 
v následujících letech přijímány do rozpočtu v podobné výši jako v roce 2006.
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu, státních fondů či jiných institucí lze započítat 
pouze v případě kladně vyřízené žádosti. 
V oblasti provozních výdajů je předpokládán stabilizovaný vývoj s  mírným nárůstem.
Novou položkou v provozních výdajích je příspěvek NsP na provoz a dále na úhradu závazků 
z minulých let, které spadají na zřizovatele PO. Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu 
města v následujících letech je třeba důsledně posuzovat, zda jsou vynakládané prostředky 
využity hospodárně a v souladu se stanovenými prioritami. 
Investiční výdaje
V roce 2006 je zahájena rekonstrukce ulice Prokopa Velikého, dokončení této akce  je 
v rozpočtovém výhledu naplánováno na rok 2007. V roce 2007 je navržena rekonstrukce 
střední části náměstí, za účasti dotace.  V následujícím roce 2008 jsou předpokládány dvě velké 
investiční akce a to rekonstrukce přednádraží a rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici. 
Vzhledem k finanční náročnosti těchto akcí je třeba se rozhodnout o způsobu financování. Např. 
možnosti získání dotace nebo přijetí úvěru. V investičních výdajích jsou zahrnuty požadavky od 
příspěvkových organizací.
V rekapitulaci  rozpočtového výhledu nejsou investiční  výdaje zapracovány, neboť seznam 
požadovaných investic převyšuje možnosti rozpočtového výhledu. V jednotlivých letech můžeme 
počítat s vlastními prostředky na investice  pro rok 2007 ve výši  24 544 tis. , pro rok 2008 ve 
výši 20 017 tis., pro rok 2009 ve výši 20 000 tis.
Splátky úvěrů
V oblasti splácení úvěrů přijatých v minulých letech je příznivý vývoj, neboť výše splátek se 
v letech 2007 a 2008 sníží na 3 350 tis. a v roce 2009 na 1565 tis. ročně. V roce 2009 bude 
doplacen úvěr na výstavbu bytů od Volksbank a následující úvěry budou splaceny v letech 2013 a 
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2019.
P. Fořt – je nutné před volbami schvalovat tento výhled?
Pí. Sahulová – zastupitelé určí, které investice jsou prvořadé a ty budou schváleny. Nový 
zastupitelé mohou schválit jiný výhled investic. Tento rozpočtový výhled bude předložen na 
jednání finančního výboru.

USNESENÍ č. 162/2006
Rada města Český Brod 
po projednání  podle  § 102 odst.  3)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  ve znění  pozdějších  
předpisů  a  §3  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů
doporučuje
zastupitelstvu  schválit  rozpočtový výhled Města Český Brod na roky 2007 – 2009 ve znění 
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

                                                  s ch v á l e n o 7, 0, 0
Návrh na schválení rozšíření lůžek v sociálním zařízení ANNA – penzion a domov, 
Žitomířská 323 – předkládá Mgr. Müllerová
Varianta A
Přestavbou by vznikla 1 velká bytová jednotka pro dvě osoby a 2 bytové jednotky pro 
jednotlivce.
Přestavba kazetového sálu s chodbou ( plocha 100m ) na kanceláře. 
1.Přemístěním kanceláří do tohoto prostoru, který je obyvateli domu využíván minimálně, by 
vznikly po bývalých kanceláří : 3 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj pro obyvatelé, 
kteří nevyžadují trvalou péči, ale občasnou.
2.Přestavba provozních místností v přízemí vlevo (tč. ordinace dr. Brok 1x týdně, klub důchodců 
1x týdně) na bytové jednotky.
Náklady :  cca 135 000,- Kč přestavba kazetového sálu na kanceláře

      cca 235 000,- Kč přestavba provozních místností na bytové jednotky 
      cca   30 000,- Kč  dovybavení pokojů po kancelářích

Celkem: 400 000,- Kč 
Náklady by se snížily o přiznanou dotaci (150 000,- Kč) na investice ze Středočeského kraje na 
250 000,- Kč. Navýšením počtu lůžek by došlo ke zvýšení úhrad o cca 700 000,- Kč za rok (dle 
současné právní úpravy).
Varianta B
Přemístění kanceláří do provozních místností v přízemí vlevo (tč. ordinace dr. Brok 1x týdně, 
klub důchodců 1x týdně).
Přemístěním kanceláří do tohoto prostoru, by vznikly 3 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj pro 
obyvatelé, kteří nevyžadují trvalou péči, ale občasnou.
Náklady : cca  50 000,- Kč přestavba provozních místností na kanceláře 

     cca  30 000,- Kč dovybavení pokojů 
         Celkem   80 000,- Kč
Navýšením počtu lůžek by došlo ke zvýšení úhrad o cca 400 000,- Kč za rok (dle současné právní 
úpravy).
MUDr. Blažek – dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání. Příští jednání zastupitelstva by se 
mělo konat v Penzionu ANNA. Zastupitelé by si prohlédli tento objekt a vyjádřili by se k tomuto 
návrhu.
                                                  s ch v á l e n o 7, 0, 0
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Návrh na schválení snížení dvoulůžkových bytových jednotek  v Penzionu ANNA – 
předkládá Mgr. Müllerová
Bytové jednotky domova-penzionu pro důchodce č. 14 a 16, které se nacházejí v přízemí objektu 
ANNA-penzion a domov svými rozměry neodpovídají bydlení pro dva obyvatele dle Vyhl. č. 
182/1991 Sb. v platném znění a proto je předkládán tento návrh. 
MUDr. Forstová -  v usnesení by měla být slovo snížení změněno na změnu. 

USNESENÍ č. 163/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 

předpisů
bere na vědomí 
změnu 2 dvoulůžkových bytových jednotek na jednolůžkové v Penzionu a domově ANNA.

                                                  s ch v á l e n o 7, 0, 0
Návrh na vzetí na vědomí školního vzdělávacího programu MŠ – Liblice – předkládá Bc. 
Nekolný
Ředitelka Mateřské školky v Liblicích Bc. Majerová předložila radě města tento školní 
vzdělávací program ke schválení.

USNESENÍ č. 164/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
bere na vědomí
školní vzdělávací program Mateřské školy Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín.

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

Návrh na zrušení usnesení RM č. 147/2006 ze dne 14.9.2006 – předkládá Bc. Nekolný
Bc. Nekolný – dal návrh na zrušení tohoto usnesení z důvodů znepřístupnění manželům 
Štolbovým zásobováním jejich provozovny obuvi. 
Odešel p. Fořt ve 1345 hodin

USNESENÍ č. 165/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
ruší
své usnesení č. 147/2006 ze dne 14.9.2006.   
                                                                                                                s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na vzetí na vědomí zprávy o činnosti spolku s husitskou tradicí – předkládá Bc. 
Nekolný  
Město Český Brod vstoupilo do tohoto spolku v roce 1999. Členem je celkem 16 měst 
z České republiky a ze Spolkové republiky Německa, členství bylo bezplatné. Jen v roce 
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2000 se města složila a vydala brožuru Společné dějiny spojují. Od té doby spolek žádnou 
větší  iniciativu nevyvíjel  a tak jsme v letošním roce stáli  před rozhodnutím,  zda spolek 
naplnit novou iniciativou, či naopak rozpustit. Zástupci měst se dohodli na ještě jednom 
pokusu spolek  oživit.  Jednalo  by se  v první  řadě  o  společné  informační   a  propagační 
středisko  a  vytvoření  webových  stránek.  Nutné  náklady  budou  uhrazeny  z příspěvku 
jednotlivých měst, na české straně to činí ročně jednu korunu na obyvatele, což vychází 
právě v případě našeho města na 6.600 Kč. Následně bylo pro informační středisko vybráno 
město Konstanz a zde sídlící Husův dům. Pracovnice, která to bude mít na částečný úvazek 
plynně  hovoří  německy i  česky.  Také Český Brod by měl  připravit  nějaké  propagační 
materiály.  Další  otázkou  je  vzájemné  setkávání  většinou  v rámci  městských  slavností. 
Český Brod žádné takové slavnosti nemá a tak by i po zkušenostech ze středověkým dnem 
v rámci posvícení mělo město o pořádání slavností uvažovat. To by samozřejmě přineslo 
navýšení výdajů na tyto účely.

USNESENÍ č. 166/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
bere na vědomí
informace o činnosti Spolku obcí s husitskou tradicí a 
schvaluje    
zapracování ročního příspěvku do rozpočtu roku 2007 ve výši 6 600 Kč.
                                                  s ch v á l e n o 6, 0, 0

Jednání bylo ukončeno ve 1425 hodin

Ověřovatel zápisu: pí. Raková
Jaromír Fischer

                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 23.  schůze Rady města Český Brod konané dne 27.9. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 150/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
prodej motorového vozidla UAZ 469 B  panu Jakubovi Kašparovi za cenu 2000 Kč.
Vozidlo je technicky nezpůsobilé pro provoz na veřejných komunikacích. Je vyřazeno ze 
silničního provozu, nemá SPZ a technickou prohlídku.

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 
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v západní části budovy č. p.12, Husovo 
náměstí, Český Brod  na dobu 10-ti let Občanskému sdružení Leccos, nám. Arnošta z Pardubic 
31, Český Brod. Jedná se o učebnu  v 1. patře budovy o výměře 24,18 m2 a v přízemí o  hernu 
24,15 m2 , kuchyň 4,86 m2, zádveří 6,72 m2 a WC 1,40 m2. Celková výměra činí 61,31 m2. 
              
USNESENÍ č. 152/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje  
darovací  smlouvu pro  Občanské  sdružení Leccos, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod.
Předmětem darovací smlouvy je počítač DTC Middle s příslušenstvím.   
                                               
USNESENÍ č. 153/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na prodej části pozemku PK č. 616/1 - dle geometrického plánu č. 1247-139/2006 nově vzniklý 
pozemek č. 619/13 zahrada o výměře 1 501 m2 v k. ú.Český Brod předem určenému zájemci. 
NOVETA s.r.o., Tuchorazská 17, Český Brod.   

USNESENÍ č. 154/2006
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 koupi pozemku č. 620/7 v Českém Brodě.
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USNESENÍ č. 155/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s přijetím sponzorského daru ve výši 90 000 Kč od Nadace ČEZ  na pokrytí realizace projektu 
Zdravá a útulná zahrada  MŠ  Liblice.

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 schválit:

c) vyhlásit záměr na jiného poskytovatele zdravotní péče místo příspěvkové organizace
d) zachovat stávající stav a formu příspěvkové organizace a zapracovat potřebné finanční 

prostředky do rozpočtu města

USNESENÍ č. 157/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor, které se nachází v budově bývalého 
stomatologického střediska v přízemí vlevo na zast. pl. č. 1623 v Českém Brodě a části pozemku 
ost. pl. 199/69 v k. ú. Český Brod a spoluužívání p. p. č. 199/22 a č. 199/2 v k.ú. Český Brod 
využívaný jako výjezdové stanoviště a k právu jízdy a chůze  Územnímu středisku záchranné 
služby Středočeského kraje, p. o. se sídlem Litevská 2720, Kladno. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, doba podnájmu je 24 měsíců. Výše nájemného činí 12 406 
Kč/měsíc. Smlouva o podnájmu nebytových prostor je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. 158/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Krupá na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec Krupá 
z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  
USNESENÍ č. 159/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
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zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Rostoklaty na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec 
Rostoklaty z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  
USNESENÍ č. 160/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Tismice na úseku kontrolního měření rychlosti  obecní policií  vzhledem k tomu, že obec 
Tismice z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  
USNESENÍ č. 161/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Poříčany na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec 
Poříčany z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 162/2006
Rada města Český Brod 
po projednání  podle  § 102 odst.  3)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  ve znění  pozdějších  
předpisů  a  §3  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů
doporučuje
zastupitelstvu  schválit  rozpočtový výhled Města Český Brod na roky 2007 – 2009 ve znění 
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 163/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 

předpisů
bere na vědomí 
změnu 2 dvoulůžkových bytových jednotek na jednolůžkové v Penzionu a domově ANNA.

                                                 
USNESENÍ č. 164/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
bere na vědomí
školní vzdělávací program Mateřské školy Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín.
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USNESENÍ č. 165/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
ruší
své usnesení č. 147/2006 ze dne 14.9.2006.   

USNESENÍ č. 166/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
bere na vědomí
informace o činnosti Spolku obcí s husitskou tradicí a 
schvaluje    
zapracování ročního příspěvku do rozpočtu roku 2007 ve výši 6 600 Kč.

          Jaromír Fischer
            starosta města

14


