
Zápis 
z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný, p.  Fořt, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. 
Blažek, p. Brom – tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: 
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:
1. Návrh na přidělení dotace – předkládá Mgr. Janík
2. Návrh na schválení poskytnutí náhrady výdajů pro fotbalový klub TJ Liblice – předkládá 
p. Fischer
3. Návrh na zamítnutí či schválení úhrady vynaložených nákladů k odstranění vady bránící 
užívání bytu č. 5 na nám. Arnošta z Pardubic – předkládá p. Fischer
4. Návrh na souhlas s přijetím dotace ze státního rozpočtu (Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2006) – předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 1190 v k. ú. Poříčany – předkládá 
Ing. Čokrtová
6. Návrh na odvolání a jmenování ústřední inventarizační komise Města Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na schválení převzetí dešťové kanalizace v ul. Cukrovarská a Školní – předkládá 
Ing. Čokrtová
8. Návrh na doporučení ZM schválit odkup části pozemku č. 667 v k. ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
9. Návrh na schválení přípravy investice na prodloužení chodníku v ul. Tuchorazská – 
předkládá Bc. Nekolný
10. Návrh na schválení provozních prostředků rozpočtu školy do investičního fondu na 
pořízení konvektomatu pro školní jídelnu – předkládá p. Fischer
11. Návrh na schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele konvektomatu pro školní 
jídelnu – předkládá p. Fischer
12. Návrh na schválení rozšíření lůžek v sociálním zařízení ANNA – penzion a domov – 
předkládá Mgr. Müllerová
13. Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizacích a právničce – 
předkládá p. Brom
14. Návrh na schválení výběru zhotovitele kanalizace v Českém Brodě ulice Na Bělidle – 
předkládá Ing. Čokrtová 

Informace
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 24. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Fořt



Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na přidělení dotace – předkládá Mgr. Janík
Finanční výbor projednal žádosti o poskytnutí dotací na svém jednání dne 3.10.2006. Příspěvek 
pro TJ Slavoj – oddíl atletiky je určen na nákup sportovního náčiní a nářadí, pro TJ Slavoj – oddíl 
skateboardingu na úpravu skateboardové minirampy,  pro TJ Slavoj  – oddíl  triatlonu na akce 
pořádané oddílem v závěru roku a pro Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko 07 „Ing. Ládi 
Nováka“ na nákup nového tee – pee.
Bc. Nekolný – bude potřeba schválit a zpřísnit nová pravidla, lépe formulovat.

USNESENÍ č. 167/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
poskytnutí dotací dle  následujícího seznamu v celkové výši  44 000,- Kč.
TJ Slavoj – oddíl atletiky ………………………………………… 15 000,- Kč
TJ Slavoj – oddíl skateboardingu ……………………………...….10 000,- Kč
TJ Slavoj – oddíl triatlonu ………………………………………….4 000,- Kč
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Stř. 07 ………………………..15 000,- Kč

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

Návrh na schválení poskytnutí náhrady výdajů pro fotbalový klub TJ Liblice – předkládá 
p. Fischer
Částka je určena k úhradě  prokazatelných nákladů souvisejících s kolaudací přístavby kabin, a to 
vzhledem ke skutečnosti,  že se jedná o majetek Města Český Brod. Poskytnutí  náhrady bylo 
projednáno s vedoucí OSMM Ing. Čokrtovou, taktéž členové finančního výboru na svém jednání 
dne 3.10.2006 tuto skutečnost projednali a doporučují Radě města ke schválení. 
Bc. Nekolný – tato žádost byla zařazena do pravomoci finančního výboru a rozdělování financí 
pro podporu zájmovým organizacím, na investice města nelze použít finance z této kapitoly.
P. Fischer – platíme pouze náklady spojené s kolaudací.

USNESENÍ č. 168/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
poskytnutí náhrady výdajů spojených s kolaudací přístavby kabin pro fotbalový klub TJ Liblice 
ve výši 6 072 Kč.
                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na zamítnutí či schválení úhrady vynaložených nákladů k odstranění vady bránící 
užívání bytu č. 5 na nám. Arnošta z Pardubic – předkládá p. Fischer
Zora a Roman Mašatovi požádali o proplacení opravy oken v bytě č. 5 čp. 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, 
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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  Kč oprava oken, celkem 
26 895Kč. TDI p. Šmejkal souhlasí s proplacením opravy oken. 
Bc. Nekolný – pokud schválíme úhradu těchto nákladů, vznikne precedens.
JUDr. Marková – manželé bytu si nechali vypracovat znalecký posudek na své náklady. Tato 
závada by byla zmírněna častějším větrání bytu. 
P. Fischer – dal návrh na nové znění usnesení: RM souhlasí s úhradou částky 18.495 Kč 
manželům Zoře a Romanu Mašatovým za opravu oken v bytě č. 5 na nám. Arnošta z Pardubic čp. 
1384 v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 169/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí 
s úhradou částky 18.495 Kč manželům Zoře a Romanu Mašatovým za opravu oken v bytě č. 5 na 
nám. Arnošta z Pardubic čp. 1384 v Českém Brodě.
                                                          s ch v á l e n o 5, 1, 0

Návrh na souhlas s přijetím dotace ze státního rozpočtu (Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2006) – předkládá Ing. 
Čokrtová
Jedná se o obnovu presbyteria,  očištění  a  konzervaci  narušených kamenných  prvků vnějšího 
pláště.  Cena činí:  290 074 Kč.  Finanční  spoluúčast  města  ve výši  60 000 Kč je zahrnuta ve 
schváleném rozpočtu města. Spoluúčast vlastníka činí 30 074 Kč.

USNESENÍ č. 170/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s přijetím dotace ze státního rozpočtu (Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2006) dle rozhodnutí ministerstva kultury č. j. 8 508/2006. 
Dotace  bude  zaslána  jako  příspěvek  dle  výše  uvedeného  rozhodnutí  na  opravu  kostela 
sv. Gotharda, vlastníku a investoru akce Římskokatolické farnosti Český Brod. 
                                                           s ch v á l e n o 6, 0, 0

Bc. Nekolný -  dal návrh, aby bod č. 5 byl projednán jako poslední bod jednání.
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Návrh na odvolání a jmenování ústřední inventarizační komise Města Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
V ústřední inventarizační komisi, která byla schválena 13.10.2004 došlo ke změně, a proto je 
předkládán tento návrh.   
Bc.  Nekolný  –  tento  návrh  je  špatně  formulován,  nejedená  se  o  odvolání  komise,  ale  o 
dojmenování nových členů této komise. U odstupujících členů by mělo být odstoupení doloženo 
písemně.  Dal  návrh na nové znění  usnesení:  RM jmenuje nové členy ústřední inventarizační 
komise v tomto složení: Píšová Ludmila, Ing. Jedličková Šárka.

USNESENÍ č. 171/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
jmenuje
nové členy ústřední inventarizační komise v tomto složení: Píšová Ludmila, Ing. Jedličková 
Šárka.
                                                             s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení převzetí dešťové kanalizace v ul. Cukrovarská a Školní – předkládá Ing. 
Čokrtová
V rámci investice dešťové kanalizace v Liblicích firma Zepris vystavěla dešťovou kanalizaci v ul. 
Cukrovarské a Školní. Jak ukázalo geodetické zaměření a kamerová zkouška, kanalizace není ve 
správném spádu (některé úseky). Byla uplatněna pozastávka ve výši 370 680,20 Kč do vyřešení 
případu.  K řešení  se  vyjádřili  technický  dozor,  projektant  a  1.SčV,  byla  provedena kontrolní 
kamera po osmi měsících, aby se zjistila funkčnost kanalizace. Kamerová zkouška ukázala , že 
kanalizace je funkční, za podmínky pravidelného čištění v intervalu 1- 2x ročně. 1. SčV sdělila, 
že 1 čištění dotčených úseků je v ceně 5 674 (s DPH) Kč. Doklady jsou k nahlédnutí na OSM. 
OSM doporučujeme snížení ceny o 300 tis. Kč
5 674x2 x 15 let = 170 250 Kč
5 674x2 x 25 let = 283 700 Kč ( bez inflace).
 p. Fischer – dal  návrh na nové znění usnesení: RM souhlasí s převzetím dešťové kanalizace 
v ul. Cukrovarská a Školní a s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 180/2004/OSM na snížení 
ceny o 300 000 Kč.
 

USNESENÍ č. 172/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s převzetím dešťové kanalizace v ul. Cukrovarská a Školní a s uzavřením dodatku ke smlouvě o 
dílo č. 180/2004/OSM na snížení ceny o 300 000  Kč.
                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0
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Návrh na doporučení ZM schválit odkup části pozemku č. 667 v k. ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Spoluvlastníci uvedeného pozemku v k. ú. Český Brod po předběžném projednání této záležitosti 
s vedením města  (za  cenu 200 Kč za  1m2)  nabídli  dopisem ze  dne  25.9.2006 část  pozemku 
k odprodeji. Na této části pozemku se nachází Pomník obětem revoluce r. 1945 na konci ulice 
Prokopa  Velikého  ve  směru  z Českého  Brodu.  Technické  služby  Český  Brod  na  náš  dotaz 
doporučují  odkoupit  pozemek 10x6 m s tím,  že je třeba zachovat  vzrostlou tuji  a přizpůsobit 
výsadbu podmínkám. Na místě samém bylo zjištěno, že pozemek menšího rozměru by neumožnil 
zachování vzrostlé tuje a místo by v důsledku malých rozměrů postrádalo potřebnou důstojnou 
upravenost. Z hlediska územního plánování není překážka. 

USNESENÍ č. 173/2006
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 odkup části pozemku č. 667 v Českém Brodě o rozměru 10x6 m za 
účelem důstojné úpravy okolí Pomníku obětem revoluce r. 1945.

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

Přišel MUDr. Blažek v 1650 hodin

Návrh na vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 1190 v k. ú. Poříčany – předkládá 
Ing. Čokrtová
Pan Ing. Jaromír Picek požádal dne 12.9.2006 o koupi částí pozemků KN č. 949 o výměře cca 
1,0748 ha a č. 947 o výměře cca 0,9624 ha, oba v k. ú. Poříčany. Jedná se o pozemky vedené dle 
KN, které však nejsou zapsány na listu vlastnictví, protože obsahují PK pozemky ještě dalších 
vlastníků. Podle srovnávacího sestavení převážná část těchto pozemků je tvořena PK pozemkem 
č. 1190. Pro prodej bude nutný geometrický plán. Město Český Brod je podle zákona č. 172/1991 
Sb.,  §  2,  vlastníkem pozemku PK č.  1190,  který je  v KN zapsán na listu  vlastnictví  č.  678.
Část pozemku o výměře cca 1,9248 ha je v nájmu na základě nájemní smlouvy a. s. VYKÁŇ. O 
tuto část pan Picek nežádá. Žádá o zbývající části o výměře cca 1,0748 ha (nevyužívána) a další 
část o výměře cca 0,9624 ha (nevyužívána).Ve své žádosti navrhuje kupní cenu do 50 000 Kč/ha 
(5 Kč za 1m2) vzhledem k zamokření pozemků a zaplevelení rákosem a náletovými dřevinami.
Z hlediska územního plánování toto území není řešeno, a proto se stavební úřad při vydávání 
stavebního povolení bude řídit příslušnými vyjádřeními institucí, jichž se bude řízení týkat. Toto 
bylo sděleno v uplynulém týdnu panu Pickovi s tím, aby si předběžně zjistil potřebné údaje dle 
požadavku Stavebního odboru. Tak se stalo a pan Picek telefonicky dne 2.10.2006 sděluje, že po 
předběžném ústním dotazu na příslušných odborech Českých drah mu bylo sděleno, že v jeho 
záměru  podnikání  nevidí  problém a že  s největší  pravděpodobností  mu bude udělen  souhlas. 
Odbor dopravy a odbor životního prostředí rovněž předběžně nemá námitek.
MUDr. Blažek – část pozemku je bažina a její část je v nájmu zemědělského družstva, které jí 
neobdělává, ale nájem platí.
Bc. Nekolný – jsem pro to, abychom pozemek neprodávali, podmínky nejsou optimální.
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JUDr. Marková – tržní cena pozemků, které nejsou určeny pro stavbu je minimální, nižší než 
5 Kč/m2.
MUDr. Blažek – navrhl prodat za 8 Kč/m2

p. Fořt – dal návrh na stažení tohoto bodu a žádá o zjištění všech okolností a připravení návrhu 
o stavu pozemku.
                                                                                                                      s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení přípravy investice na prodloužení chodníku v ul. Tuchorazská – 
předkládá Bc. Nekolný
Dne 17.10.2005 byla doručena žádost o pomoc ve věci prodloužení chodníku v ul. Tuchorazská 
od fa Unikom, fa  Büttner,  fa Sady Tuchoraz,  fa stavební  sdružení Ropek a Sklář a  obyvatel 
bytového  domu  v Tuchorazské  ulici.  V této  ulici  končí  chodník  po  levé  straně  (směrem 
z Českého  Brodu)  na  křižovatce  s ul.  Na  Kutilce.  Lidé,  kteří  dochází  do  zaměstnání  do 
zmíněných firem,  musí  jít  po krajnici  vozovky v nepřehledné  zatáčce,  kde  je  poměrně  velký 
provoz a toto místo je nebezpečné pro chodce i řidiče projíždějících aut. Prodloužení chodníku je 
uvažováno do míst vjezdu do betonárky.

USNESENÍ č. 174/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s přípravou investice na prodloužení chodníku v ul. Tuchorazská.
                                                             s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení provozních prostředků rozpočtu školy do investičního fondu na 
pořízení konvektomatu pro školní jídelnu – předkládá p. Fischer
Vzhledem k výsledku výběrového řízení na dodavatele a ke skutečné pořizovací ceně, žádá ZŠ  
o přesun částky na dofinancování k investičnímu příspěvku, který činí 500 000 Kč.  

USNESENÍ č. 175/2006
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 přesunem provozních prostředků rozpočtu školy ve výši 100 000 Kč do investičního fondu na 
pořízení konvektomatu pro školní jídelnu.
                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele konvektomatu pro školní 
jídelnu – předkládá p. Fischer
Výběrové řízení proběhlo dne 6.10.2006 a byla vybrána firma Intergast, Libušská 27/210, Praha 4. 
Příloha: Zápis z výběrového řízení. 
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USNESENÍ č. 176/2006
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 výsledkem výběrového řízení na dodavatele konvektomatu  pro školní jídelnu, které se konalo  
dne 6.10.2006. 
                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení rozšíření lůžek v sociálním zařízení ANNA – penzion  a domov – 
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).
JUDr. Marková – měly by být prověřeny nájemní vztahy nebytových prostorů v tomto zařízení.
Radní města po projednání schválili předložený návrh Mgr. Müllerové – ředitelky penzionu dle 
varianty A.
p. Fischer – dal návrh na znění usnesení: RM schvaluje rozšíření lůžek v sociálním zařízení 
ANNA – penzion a domov, Žitomířská, podle varianty A dle přiloženého návrhu ze dne 12.10.2006

USNESENÍ č. 177/2006
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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schvaluje
rozšíření lůžek v sociálním zařízení ANNA – penzion a domov, Žitomířská, podle varianty A dle 
přiloženého návrhu ze dne 12.10.2006.
                                                             s ch v á l e n o 7, 0, 0

Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizacích a právničce – předkládá 
p. Brom
Odměny níže uvedeným pracovníkům jsou navrženy v souladu se zákonem č. 143/1992 
Sb., a nařízením vlády ČR č. 253/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyplacení těchto 
odměn nemá vliv na další nárok finančních prostředků. Tyto prostředky již mají jednotlivé 
organizace ve svých rozpočtech. Finanční prostředky na platy ředitelů MŠ a ZŠ jsou po 
přerozdělení a doúčtování k dispozici a byly získány dobrou řídící prací ředitelů.
Mgr. Janík – osobní ohodnocení ano, ne však podle toho kolik zaměstnanců zaměstnává. Dal 
návrh na zvýšení odměny pro Mgr. Čutkovou o 2 000 Kč, která má ve své kompetenci také 
vedení školní jídelny.

USNESENÍ č. 178/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
finanční  odměny ředitelům příspěvkových organizací  a právničce tak,  jak je uvedeno v 
důvodové zprávě.
                                                  s ch v á l e n o 5, 0, 2

Návrh na schválení výběru zhotovitele kanalizace v Českém Brodě ulice Na Bělidle – 
předkládá Ing. Čokrtová 
Ing. Čokrtová – byly obeslány 4 firmy, z nichž pouze dvě předložily nabídky. Zepris má již plné 
kapacity. Firma Arnošt s. r. o. by měla své práce zahájit do 10 dnů a celá práce by měla trvat cca 
45 dní. Termín dokončení je plánován do konce listopadu nejpozději však do 15. prosince a to jen 
v případě, že by se vyskytl neočekávaný problém, např. nedostatek materiálu. Dohadovací řízení 
již proběhlo a u nabídek jsme spíše přihlédli k termínu dokončení. 
Pořadí nabídek bylo stanoveno takto:
1. ARNOŠT s.r.o., Tismice 19, 282 01 Český Brod, IČO 62967347
2. ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, 158 18,  Praha 5, IČO  25117947
Proběhlo výběrové řízení dle směrnice města. Zápisy z jednání komise pro otevírání a hodnocení 
nabídek byly  předloženy Radě Města. Rada Města rozhodla v souladu s posouzením nabídek. 
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.

USNESENÍ č. 179/2006
Rada města Český Brod 
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  ,  ve  znění 
pozdějších předpisů v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
se seznámila 
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s výsledky výběrového řízení  a s nabídkami na zhotovitele investiční akce: „Český Brod, ulice 
Na Bělidle - kanalizace“ a 
schválila 
výběr zhotovitele investiční akce, firmu ARNOŠT s.r.o., Tismice 19, 282 01 Český Brod.
                                                                                                                           s ch v á l e n o 7, 0, 0

Informace
Nemocnice s poliklinikou
Bc. Nekolný – zastupitelstvo města na svém jednání dne 4.10.2006 nerozhodlo o dalším postupu 
NsP Český Brod. Je nutné, aby zastupitelé rozhodli jakým směrem se bude dále ubírat NsP, a 
proto by měl být předložen návrh, který by měl být projednán na ustanovujícím  zasedání 
zastupitelstva. Zda vyhlásit záměr na jiného poskytovatele zdravotní péče nebo zachovat 
stávající stav formou příspěvkové organizace.
Mgr. Janík – zařadil by návrh až po volbách ne na 1. ustanovující zasedání zastupitelstva města. 
Bc. Nekolný – myslím, že by zastupitelstvo mělo rozhodnout již na 1. ustanovujícím zasedání 
zastupitelstva. Tento problém by měl být vyřešen v co nejkratší době.

Jednání bylo ukončeno v 1800 hodin

Ověřovatel zápisu: 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 24.  schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 167/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
poskytnutí dotací dle  následujícího seznamu v celkové výši  44 000,- Kč.
TJ Slavoj – oddíl atletiky ………………………………………… 15 000,- Kč
TJ Slavoj – oddíl skateboardingu ……………………………...….10 000,- Kč
TJ Slavoj – oddíl triatlonu ………………………………………….4 000,- Kč
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Stř. 07 ………………………..15 000,- Kč

USNESENÍ č. 168/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
poskytnutí náhrady výdajů spojených s kolaudací přístavby kabin pro fotbalový klub TJ Liblice 
ve výši 6 072 Kč.

USNESENÍ č. 169/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí 
s úhradou částky 18.495 Kč manželům Zoře a Romanu Mašatovým za opravu oken v bytě č. 5 na 
nám. Arnošta z Pardubic čp. 1384 v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 170/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s přijetím dotace ze státního rozpočtu (Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2006) dle rozhodnutí ministerstva kultury č. j. 8 508/2006. 
Dotace  bude  zaslána  jako  příspěvek  dle  výše  uvedeného  rozhodnutí  na  opravu  kostela  sv. 
Gotharda, vlastníku a investoru akce Římskokatolické farnosti Český Brod. 
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USNESENÍ č. 171/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
jmenuje
nové členy ústřední inventarizační komise v tomto složení: Píšová Ludmila, Ing. Jedličková 
Šárka.

USNESENÍ č. 172/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s převzetím dešťové kanalizace v ul. Cukrovarská a Školní a s uzavřením dodatku ke smlouvě o 
dílo č. 180/2004/OSM na snížení ceny o 300 000  Kč.

USNESENÍ č. 173/2006
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 odkup části pozemku č. 667 v Českém Brodě o rozměru 10x6 m za 
účelem důstojné úpravy okolí Pomníku obětem revoluce r. 1945.

USNESENÍ č. 174/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s přípravou investice na prodloužení chodníku v ul. Tuchorazská.

USNESENÍ č. 175/2006
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 přesunem provozních prostředků rozpočtu školy ve výši 100 000 Kč do investičního fondu na 
pořízení konvektomatu pro školní jídelnu.

USNESENÍ č. 176/2006
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 výsledkem výběrového řízení na dodavatele konvektomatu  pro školní jídelnu, které se konalo  
dne 6.10.2006. 
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USNESENÍ č. 177/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozšíření lůžek v sociálním zařízení ANNA – penzion a domov, Žitomířská, podle varianty A dle 
přiloženého návrhu ze dne 12.10.2006.

USNESENÍ č. 178/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
finanční  odměny ředitelům příspěvkových organizací  a právničce tak,  jak je uvedeno v 
důvodové zprávě.

USNESENÍ č. 179/2006
Rada města Český Brod 
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  ,  ve  znění 
pozdějších předpisů v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
se seznámila 
s výsledky výběrového řízení  a s nabídkami na zhotovitele investiční akce: „Český Brod, ulice 
Na Bělidle - kanalizace“ a 
schválila 
výběr zhotovitele investiční akce, firmu ARNOŠT s.r.o., Tismice 19, 282 01 Český Brod.

          Jaromír Fischer
            starosta města
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