
Zápis 
z 27. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.11. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p.  Fischer,  Bc.  Nekolný,  MUDr.  Forstová,  Mgr.  Janík,  MUDr.  Blažek,  p.  Vlasák, 
p. Brom – tajemník města, JUDr. Marková - právnička města, Ing. Kokeš – předseda kontrolního 
výboru
Nepřítomni: pí. Raková
Omluveni: 
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:
1. Návrh na pověření člena zastupitelstva města Český Brod MUDr. Petra Blažka 
prováděním občanských sňatků a stanovení oprávnění užívat závěsný odznak se státním znakem 
– předkládá Bc. Nekolný
2. Návrh na stanovení oprávnění užívat závěsný odznak se státním znakem místostarostovi 
města Český Brod při provádění občanských sňatků – předkládá Bc. Nekolný
3. Návrh na stanovení oprávnění užívat závěsný odznak se státním znakem tajemníkovi 
městského úřadu v Českém Brodě při skládání státoobčanských slibů – předkládá Bc. Nekolný
4. Návrh na uzavření dodatku k nájemním smlouvám – předkládá p. Fischer
5. Návrh na doporučení ZM stanovit maximální ceny vodného a stočného na rok 2007 – 
předkládá p. Fischer
6. Návrh na vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 158/4 – zahrada, v k. ú. Český 
Brod, který je v majetku města – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na schválení pronájmu části pozemku parc. č. 923/8 – ostatní plocha – o výměře 
cca 4 m2 panu Pavlu Kosovi – předkládá Ing. Čokrtová
8. Návrh na doporučení ZM schválit příspěvek Římskokatolické farnosti Český Brod – 
předkládá p. Fischer
9. Návrh pro jednání RM, aby vzala na vědomí hodnotící zprávu pro vlastníka 
vodohospodářského majetku za rok 2005 – předkládá Ing. Čokrtová
10. Návrh souhlasu se změnou termínu provádění stavby kanalizace ul. Prokopa Velikého a 
doporučení ZM souhlasit s navýšením investic – předkládá p. Fischer
11. Návrh na doporučení schválení vyhlášení výběrového řízení na provozovatele nemocnice 
s poliklinikou v Českém Brodě – předkládá Bc. Nekolný
12. Návrh souhlasu s umístěním multimediálního prezentačního systému BSE v Českém 
Brodě – předkládá Bc. Nekolný
13. Návrh na doporučení zastupitelstvu města vyslovit souhlas s bezúplatným převodem 
pozemků v k. ú. Štolmíř do vlastnictví města – předkládá Ing. Čokrtová

Informace
Zápis z komise pro regenerace památkové zóny
Zrušení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 716 dle PK v k. ú. Český Brod
Předběžný seznam pozemků v k. ú. Český Brod

Zahájení
Diskuse



Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 3. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 1 

Bc. Nekolný – jelikož kontrola plnění usnesení není připravena, tak se provede na příštím jednání 
RM.
P. Brom – na poradě vedoucích bude projednáváno, jak se budou vytvářet předkládané návrhy. 
Zda  úředníci  budou  přítomni  na  budově  a  jak  se  bude  evidovat  plnění  usnesení.  Potřeba 
vypracovat řád podle kterého se zaměstnanci (předkladatelé, zpracovatelé) budou řídit.

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

Návrh na pověření člena zastupitelstva města Český Brod MUDr. Petra Blažka 
prováděním občanských sňatků a stanovení oprávnění užívat závěsný odznak se státním 
znakem – předkládá Bc. Nekolný
Ustanovení § 4 zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že 
prohlášení o uzavření manželství mohou snoubenci učinit  před starostou,  místostarostou nebo 
pověřeným  členem  zastupitelstva  obce,  která  je  matričním  úřadem.  Vzhledem  k tomu,  že  s 
ukončením  předchozího  volebního  období  panu  MUDr.  Petru  Blažkovi  zaniklo  oprávnění 
k provádění  občanských  sňatků,  je  třeba  MUDr.  Petru  Blažkovi,  jakožto  členu  zastupitelstva 
města Český Brod, udělit nové pověření. Dle § 108 odst. 1 zákona o obcích je starosta oprávněn 
užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak 
má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. V souladu 
s § 108 odst. 2 zákona o obcích může rada obce stanovit, ve kterých případech může tento odznak 
užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník úřadu. Oprávnění užívat závěsný odznak jinou 
osobou než starostou tudíž musí rada obce výslovně stanovit. 

USNESENÍ č. 202/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
I. pověřuje
člena zastupitelstva města Český Brod p. MUDr. Petra Blažka, nar.18.1.1971, trvale bytem 
Český Brod, Miškovského 715, prováděním občanských sňatků dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb., 
zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů
II. stanoví
MUDr.  Pertu  Blažkovi  při  provádění  občanských sňatků právo užívat  závěsný odznak se 
státním  znakem  ČR ve  smyslu  §  108  odst.  2  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů.
                                                                                                                        s ch v á l e n o 5, 0, 1 

Návrh na stanovení oprávnění užívat závěsný odznak se státním znakem místostarostovi 
města Český Brod při provádění občanských sňatků – předkládá Bc. Nekolný
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Dle § 108 odst. 1 zákona o obcích je starosta oprávněn užívat při významných příležitostech a 
občanských obřadech závěsný odznak.  Závěsný odznak má  uprostřed  velký státní  znak a  po 
obvodu odznaku je uveden název Česká republika. V souladu s § 108 odst. 2 zákona o obcích 
může rada obce stanovit, ve kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva 
obce nebo tajemník úřadu. Oprávnění užívat závěsný odznak jinou osobou než starostou tudíž 
musí rada obce výslovně stanovit. 
Bc. Nekolný – místostarosta jakožto zástupce starosty má ze zákona právo oddávat, ale užívání 
státního znaku má pouze starosta. Proto je nutné schválit tento návrh.
 
USNESENÍ č. 203/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
stanoví
Bc.  Jakubu  Nekolnému,  místostarostovi  města,  při  provádění  občanských  sňatků  dle  §  4 
zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů, právo užívat závěsný 
odznak se státním znakem ČR ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.
                                                                                                                        s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na stanovení oprávnění užívat závěsný odznak se státním znakem tajemníkovi 
městského úřadu v Českém Brodě při skládání státoobčanských slibů – předkládá Bc. 
Nekolný
Dle § 108 odst. 1 zákona o obcích je starosta oprávněn užívat při významných příležitostech a 
občanských obřadech závěsný odznak.  Závěsný odznak má  uprostřed  velký státní  znak a  po 
obvodu odznaku je uveden název Česká republika. V souladu s § 108 odst. 2 zákona o obcích 
může rada obce stanovit, ve kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva 
obce nebo tajemník úřadu. Oprávnění užívat závěsný odznak jinou osobou než starostou tudíž 
musí rada obce výslovně stanovit. 

USNESENÍ č. 204/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
stanoví
p.  Jaroslavu  Bromovi,  tajemníkovi  městského  úřadu,  při  skládání  státoobčanských  slibů 
fyzickými osobami dle § 12 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 
ČR, ve znění pozdějších předpisů, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR ve 
smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
                                                                                                                        s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na uzavření dodatku k nájemním smlouvám – předkládá p. Fischer
Dne 8. 11. 2004 uzavřelo Město Český Brod s výše uvedenými nájemníky nájemní smlouvy na 
užívání bytů v domě čp. 25 na nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě na dobu určitou do  
15.  11.  2005.  Usnesením RM č.  177/2005  ze  dne  13.  10.  2005  byly  tyto  nájemní  smlouvy 
prodlouženy o jeden rok, tj. od 16. 11. 2005 do 31. 12. 2006. V současné době požádali nájemníci 
o  prodloužení  nájemních  smluv  o  5  let,  tj.  od  1.  1.  2007  do  31.  12.  2011.  Měsíční  zálohy 
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nájemného a služeb jsou hrazeny pravidelně. Žádosti nájemníků o prodloužení nájemních  smluv 
včetně vyjádření zaměstnavatele jsou přílohou tohoto návrhu na usnesení.

USNESENÍ č. 205/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
schvaluje
dodatek č. 2 k nájemním smlouvám č. 224, 227, 228, 229/2004/FO, kterým se prodlužuje 
doba užívání bytů č. 1, 4, 5, 6 na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic o 1 rok, tj.  od 
1.1.2007  do 31.12.2007.
                                                                                                                        s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na doporučení ZM stanovit maximální ceny vodného a stočného na rok 2007 – 
předkládá p. Fischer
Návrh kalkulace vodného a stočného pro Město Český Brod, včetně komentáře od 1.SČV,a.s. 
Praha 10.
P. Vlasák – neporozumím některým položkám v kalkulaci. Dodavatelské opravy vodovodní sítě 
jsou 115 tis. Kč, materiál 500 tis. Kč, částka na opravu se mi zdá příliš nízká. Nedůvěřuji této 
kalkulaci.
Bc. Nekolný – kalkulování je prováděno procentně na jednotkové ceny na m3. Porovnávali jsme 
ceny s jinými provozovateli, které zpracovává středisko v Říčanech. Vysoká správní režie, nikde 
nebylo nalezeno jaké položky se tam počítají. Dožadovali jsme se, ale nebylo dodáno.
MUDr. Forstová – jaké ceny vodného a stočného byly loni?
Mgr. Janík – celková cena vodného a stočného byla cca 59 Kč včetně DPH.
Bc. Nekolný – nárůst o 5 % u vodného a 3,5 % u stočného.
MUDr.  Blažek – cena  vody stále  roste,  nezdají  se  mi  některé  položky – obsluha,  úklid  atd. 
Nerozumím, vždy jsme schválili ceny vodného a stočného. Zkusit říct ne a uvidí se, jak se to 
vyvine dále.
Bc.  Nekolný – máme podepsanou smlouvu,  musíme  jednat  v souladu s ní  a  ne v rozporu.  P. 
Fischer – při opravě šoupat, hradí město všechny náklady s tím spojené.
P. Vlasák – pokud tedy praskne stářím, opotřebením, tak město hradí vše?
Bc.  Nekolný  –  v kalkulaci  jsou  opravy  do  40.000  Kč,  investice  hradí  již  město  z rozpočtu, 
respektive vodohospodářského fondu.
JUDr.  Marková  –  firma  platí  nájem,  dělají  určité  činnosti,  které  kalkulují.  Mají  s městem 
klasickou nájemní smlouvu.
P. Vlasák – existuje nějaký zápis či protokol z oprav? Každý rok se kupuje nové šoupadlo, je tedy 
nějak průkazné, že to skutečně udělali? Jak to město kontroluje?
Ing.  Čokrtová  –  pan  Hovorka  podává  čtvrtletní  zprávu,  při  provedení  nějaké  opravy  např. 
odkalování. U havárie je prováděna kontrola na místě.
P. Vlasák – je nějaká průběžná kontrola činnosti šoupadel?
Ing. Čokrtová – průběžná není, závada se zjistí, až když s ním nejde manipulovat. Některé opravy 
se  provádějí  dodavatelsky,  jiné  zase  vlastními  silami.  Za  dodavatelské  opravy  se  platí  více. 
Chceme, aby nám zaslali oddělené náklady čistírny od ostatního kanalizačního systému.
Pí. Sahulová – požádali o podrobnou kalkulaci, kterou vypracovali a poslali.
Bc. Nekolný – návrh na ceny vodného a stočného se musí předložit do 31.12.2006 na jednání ZM.
MUDr. Forstová – projednávaly se ceny na jednání Finančního výboru? Souhlasil s tím?
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Mgr. Janík – ano, Finanční výbor souhlasil, vyžádal si podrobnosti o kalkulaci cen, která byla 
dodána.
P. Fischer – jsou-li nějaké další nejasnosti, můžeme požádat o vysvětlení.
Ing. Čokrtová – jsou pozváni na jednání ZM.
USNESENÍ č. 206/2006
Rada  Města  po  projednání  dle  §  102,  odst.1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  O  obcích  ve  znění 
pozdějších předpisů
doporučuje stanovit
Zastupitelstvu Města  maximální ceny vodného a stočného na území Města Český Brod platné 
pro období od 1.1.2007 do 31.12.2007 pro všechny odběratele v následující výši:

                      vodné                             stočné                                       celkem  včetně DPH 
                   24,60 Kč/m3                  37,30 Kč/m3                                   61,90 Kč/m3

                                                                                                                        s ch v á l e n o 4, 0, 2 

Návrh na vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 158/4 – zahrada, v k. ú. Český 
Brod, který je v majetku města – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod řešil již dříve situaci ohledně uvedeného pozemku 
v Šafaříkově ulici. Pozemek je z poloviny pronajat panu Novákovi, z poloviny byl pronajat panu 
Brožkovi st., který však zemřel a s panem Brožkem ml. nebyla uzavřena nová nájemní smlouva. 
Pan Brožek navrhl směnu části svého pozemku za část pozemku předmětného, ale návrh byl 
Zastupitelstvem Města Český Brod zamítnut z důvodu záporného stanoviska Policie ČR, DI 
Kolín a Odboru dopravy MěÚ Český Brod k případnému  zřízení přístupu a příjezdu k nově 
vzniklému pozemku z ul. Jana Kouly. Lokalita je dle územního plánu zařazena jako Smíšená 
centrální zóna s dominantní funkcí občanská vybavenost a přípustnou funkcí obytnou. Do 
budoucna se zde počítá s bytovou výstavbou. V případě vyhlášení záměru na prodej pro účel 
výstavby rod. domu by p. Brožek trval na dodržení stavební vyhlášky, stanovující minimální 
vzdálenosti domu od pozemku a domu od domu, což činí tento záměr nevhodným. OSMM poté 
jednal s p. Novákovou a p. Brožkem – nájemci pozemku – o řešení situace  a došel k dohodě 
mezi zúčastněnými. Předmětný pozemek navrhujeme rozdělit geometrickým plánem na dvě 
poloviny a prodat oběma zájemcům, přičemž náklady na zhotovení geom. plánu budou hradit 
společně oba kupující a zároveň se jím vyřeší zasahování chodníku do zahrady tak, aby zákres na 
mapě odpovídal skutečnosti a majetkoprávním vztahům. P. Nováková jako budoucí vlastník své 
poloviny pozemku, bude-li chtít zřídit přístup k pozemku z Šafaříkovy ulice, bude o něj žádat 
stavební úřad v souladu se správním řádem.
P. Fischer – není zde žádné břemeno, dal by se zde postavit dům, neví zda pro tyto účely vhodné.
MUDr. Blažek – jak je tato plocha široká?
P. Fischer – 11 metrů.
MUDr. Blažek – s navrhovanou cenou pí. Dvořáková a pí. Píšová  souhlasí, když podepsali zápis 
z jednání.
Bc. Nekolný – tento pozemek lze využít jako stavební parcela. Za jakou cenu by se dal prodat?
P. Vlasák – určitě vyšší než je nabízených 300 Kč/m2. Úvaly mají cenovou mapu, existuje něco 
takového u nás?
Bc.  Nekolný – zatím ještě  ne.  Pokud prodat  tento  pozemek,  tak za  jinou cenu a ne předem 
určenému zájemci. Je zde technický problém, p. Brožek mladší nemá uzavřenou novou nájemní 
smlouvu a v případě zástavby se již nedostane na zahradu svým autem ke garáži.
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JUDr. Marková – město musí rozhodnout, zda je tento pozemek zbytný či nikoliv a podle toho 
jednat. Vyhlášení záměru přes realitní kancelář.
Bc. Nekolný – vyhlásíme záměr na prodej pozemku a předáme realitní kanceláři.
JUDr. Marková – čím více věcí realitním kancelářím, tím nižší náklady.
P. Vlasák -  zlokalizovat majetek, připravit podklady a poté rozhodnout co dále.
Bc. Nekolný – nelze zamítnout pouze doporučit ZM nebo stáhnout z jednání. Můžeme vyhlásit 
záměr s minimální částkou v reálné ceně.
P. Fischer – návrh na nové znění návrhu usnesení: Rada města po projednání vyhlašuje záměr 
na prodej pozemku parc. č. 158/4 – zahrada, v k. ú. Český Brod, který je v majetku Města Český 
Brod za minimální cenu 1200 Kč/m2 formou obálkové metody.

USNESENÍ č. 207/2006
Rada Města Český Brod dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů po projednání
vyhlašuje záměr
na prodej pozemku parc.č. 158/4 - zahrada, v k.ú. Český Brod, který je v majetku Města Český 
Brod za minimální cenu 1200 Kč/m2 formou obálkové metody.
                                                                                                                        s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na schválení pronájmu části pozemku parc. č. 923/8 – ostatní plocha – o výměře cca 
4 m2 panu Pavlu Kosovi – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 10.10.2006 od pana Pavla Kosa, 
bytem Tismice 126, Český Brod, o prodloužení nájemního vztahu k pozemku pod svým kioskem 
na Nám. Arnošta z Pardubic. Až dosud byla věc řešena každoroční smlouvou na dobu určitou 
jednoho roku a výše nájemného činila 20.000,- Kč, navýšená každoročně o inflaci. Pan Kos 
nájemné řádně platí, za rok 2006 zaplatil 20.972,- Kč. OSM navrhlo nájemné ve výši 21.000,- Kč 
s tím, že každoročně bude navýšeno o inflaci, poprvé v roce 2008 za rok 2007. Kiosek na 
předmětném pozemku slouží jako trafika ke spokojenosti občanů a je nejbližším místem, kde lze 
zakoupit kolky potřebné k úředním úkonům a také veškerý sortiment kupónů PID. OSM navrhuje 
schválení tohoto nájmu (s výpovědní lhůtou 6 měsíců až do doby, kdy dojde k rekonstrukci této 
části náměstí), z důvodu, že občané města tento kiosek hojně využívají. Záměr na tento pronájem 
byl vyhlášen Radou Města Český Brod dne 2.11.2006.
P. Fischer – doplnění usnesení: …. za nájemné ve výši 21.000 Kč za rok….

USNESENÍ č. 208/2006
Rada Města Český Brod po projednání dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 923/8 – ostatní plocha – o výměře cca 4 m2 v kat. území Český 
Brod panu Pavlu Kosovi, bytem Tismice 126, Český Brod na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
6 měsíců za nájemné ve výši 21.000 Kč za rok, každoročně navýšené o inflaci.
                                                                                                                        s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na doporučení ZM schválit příspěvek Římskokatolické farnosti Český Brod – 
předkládá p. Fischer
Dne 7.11. 2006 byla na MěÚ doručena žádost od Římskokatolické farnosti Český Brod o pomoc 
při zajištění oprav církevních a kulturních památek v Českém Brodě. Kopie žádosti je přílohou 
této informace, jedná se o památky v areálu kostela sv. Gotharda). V rámci programu regenerace 
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MPZ byla podána žádost o zařazení na rok 2007 – termín byl 23.11.2006 (pro církevní památky 
je způsob financování: dotace 70%, obec 20%, církev 10%, v roce 2006 dotace činila 200  tis. 
Kč). Dne 21.11.2006 proběhlo jednání u pana starosty, kdy bylo jednáno především o možnosti 
zpřístupnění zvonice na náměstí, jedná se o možnost financování opravy zvonice, a její další 
využití. Záměrem je opravit zvonici a poté ji zpřístupnit veřejnosti. Pro získání finančních 
prostředků z jiných fondů je nutné zpracování dokumentace – odhad 60-70 tis. Kč. Po zpracování 
projektu bude podána žádost o dotaci. Financování opravy a následné zpřístupnění zvonice po 
opravě bude předloženo zastupitelům po zpracování projektu. Názor OSM: zpřístupnění zvonice 
jako vyhlídkové věže doporučujeme, je to turisticky zajímavé. Proto navrhujeme zařadit do 
rozpočtu města 2007 částku 50 tis. Kč jako účelový příspěvek  Římskokatolické farnosti na 
zpracování projektu.  
P. Vlasák – nějaká paní se ptala, zda je věž přístupná. Jak vypadá dnes?
Ing. Čokrtová – potřeba menší rekonstrukce, výměna dřeva, vyspárování atd.
 
USNESENÍ č. 209/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit  účelový příspěvek Římskokatolické farnosti  Český Brod ve výši 
50 000 Kč na zpracování projektu opravy a zpřístupnění zvonice v areálu sv. Gotharda. Příspěvek 
bude vyplacen v lednu 2007. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh pro jednání RM, aby vzala na vědomí hodnotící zprávu pro vlastníka 
vodohospodářského majetku za rok 2005 – předkládá Ing. Čokrtová
Provozovatel vodohospodářského majetku předložil zprávu, kterou Vám předkládáme.
Bc. Nekolný – do roku 2010 se městská část Štolmíř musí připojit na čistírnu, jinak budeme platit 
sankci, poplatky za každou nemovitost.
Rada města Český Brod bere na vědomí hodnotící zprávu pro vlastníka vodohospodářského 
majetku za rok 2005.

Návrh souhlasu se změnou termínu provádění stavby kanalizace ul. Prokopa Velikého a 
doporučení ZM souhlasit s navýšením investic – předkládá p. Fischer
V letošním roce byla zahájena investice „Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa 
Velikého, Jateční, Hřbitovní“. Zhotovitel: Zepris s.r.o., Do Koutů 3, 143 16  Praha 4, cena dle 
SOD:  12 493 554 Kč ( s DPH), doba provádění dle SOD: 120 dní, předání staveniště : 15.9.2006 
uzávěra komunikace je od 18.9.2006.   

1) Termín provádění
Současně s výstavbou vodovodu a kanalizace probíhá výstavba nového mostu přes Šemberu 
(investice středočeského kraje). Z tohoto důvodu nelze uzavřít část komunikace pro výstavbu 
kanalizace a vodovodu. Jedná se o část od Malechova k prodejně stavebnin Král – důvodem je 
obsluha hřbitova, doprava v ulici Jateční a provoz prodejny stavebnin. Výstavba v ulici Jateční se 
provádí o víkendech po dohodě s Jatkami a SÚS. Z tohoto důvodu nelze dodržet termín výstavby, 
stavba bude muset být přerušena a dokončena až po zprovoznění mostu. Termín pro dokončení 
mostu je 15.3.2004. Dokončení výstavby vodovodu a kanalizace je do  20.5.2007  

2) Cena
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Cena dle smlouvy o dílo činí 10 498 785 Kč bez DPH, t.j. 12 493 554 Kč s DPH. V průběhu 
stavby se vyskytlo několik změn nebo komplikací, které jsou průběžně řešeny a některé 
znamenají zásah i do ceny investice.
- v trase kanalizace u šachty č. Š 11, stoka F se nacházel dálkový kabel. Trasa musela být 

mírně změněna. 
- z důvodu výškových poměrů přípojka k nemovitosti č.p. 123 musí být provedena jako 

tlaková
- z důvodu požadavku na požární ochranu je nutné změnit tři podzemní hydranty na 

nadzemní což znamená nárůst ceny o 48 000 bez DPH. 
- u odbočky kanalizace do ul. Jateční je nutné přidat jednu šachtu, napojení je pod příliš 

ostrým úhlem.
- při kontrole odlehčovací stoky (vajíčko 500/1100) bylo zjištěno že :
1. stokou prochází chránička s kabelem – pravděpodobně ve vlastnictví telefonika O2
2. stoka je v nevyhovujícím technickém stavu a vyžaduje nezbytnou opravu, tato oprava 

nelze odkládat, protože v příštím roce má být provedena rekonstrukce povrchů. Podrobný 
popis je v příloze, cena opravy je 305 100 Kč bez DPH. Následovat bude v příštím roce 
rekonstrukce povrchů: jako investice města - výstavba veřejného osvětlení, městský 
rozhlas, nové chodníky a jejich odvodnění, zeleň, výběrové řízení provádí středočeský 
kraj a právě probíhá .

Bc. Nekolný – ve městě máme smíšenou kanalizaci, kde při přívalových deštích hrozí vytopení 
domů, nutné mít funkční odlehčovací stoku. Požadavkem města byl nepřetržitý přístup do ulic 
Jateční  a  Hřbitovní,  jelikož  se  zpozdila  rekonstrukce  mostu,  nemůžeme  pokračovat  v této 
investiční  akci  na výstavbě kanalizace  a  vodovodu v horní  části  Malechova.  Po zprovoznění 
mostu se může začít pokračovat s opravnými pracemi.
P. Vlasák – tři hydranty nebyly plánovány, projektant udělal chybu?
Ing. Čokrtová – jsou zde samé podzemní hydranty, změna kvůli požární ochraně. Požární normy 
byly změněny, opravy musí být v souladu s nimi. 

USNESENÍ č. 210/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 2, písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
souhlasí 
se změnou termínu provádění stavby  „Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, 
Jateční, Hřbitovní“ , dokončení do  20.5.2007 a s navýšením ceny o 48 tis. (bez DPH).
                                                                                                                        s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na doporučení schválení vyhlášení výběrového řízení na provozovatele nemocnice 
s poliklinikou v Českém Brodě – předkládá Bc. Nekolný
Výzvy a Zadávací dokumentace jsou nedílnou součástí tohoto originálu zápisu.
Bc. Nekolný – po dlouhých jednání s VZP se dohodli na zadávacím řízení formou výzvě více 
zájemcům,  s možností  podpisu  smlouvy  s VZP  a novými  provozovateli  již  od  1.1.2007. 
Vyhlášené výběrové řízení  na jednotlivá lůžková oddělení.  O chirurgii,  která  by měla být od 
1.1.2007 zavřená, projevil zájem ANESAN.
MUDr. Blažek – výběrové řízení proběhne na MZČR 11. a 12. prosince 2006, z toho by měl být 
znám další rozsah poskytovaných služeb. Je určena cena, ta není za nájem či odkup movitých 
věcí,  ale za licence.  Tím se vzdáme provozování těchto činností.  Poté určení cen za nájem a 
prodej movitých věcí.
Odešel v 1810 hodin Ing. Kokeš.
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Bc. Nekolný – zatím ještě není známo, zda noví poskytovatelé budou mít zájem o některé movité 
věci.
P. Vlasák – kdo by se postaral o případnou likvidaci vybavení např. rentgen?
MUDr. Blažek –o rentgen bylo již postaráno. 
P. Vlasák – zkoušel někdo spočítat úroky?
MUDr. Blažek – ne, je to velký problém.
JUDr. Marková – lze zde snížit úroky o promlčecí lhůty,  nelze zjistit, protože se úroky mění. 
Není řešení, které by NsP vyvedlo ze situace ani úrokové řešení, úroky se budou stále navyšovat.
Bc. Nekolný – musíme vyjednávat, stanovit podmínky. Prodat rozestavěné budovy, pokud stát 
dovolí, použít peníze na umoření dluhů.
JUDr. Marková – čím déle se bude tato situace odkládat, tím to bude dražší.
Bc. Nekolný – zatím jsou to jen plány, výběrové řízení nemusí vyjít.
MUDr. Blažek – v případě zachování příspěvkové organizace, to vypadá, že by VZP prodloužila 
smlouvu paušálně. Zachovalo by se interní oddělení a jednotka intenzivní péče.  13. 12. 2006 
výsledek výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, potvrzení registrace a možné nabídky.

USNESENÍ č. 211/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 106/2006
schvaluje
vyhlášení zadávacího řízení na výběr vhodného provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český 
Brod p.o. dle Výzvy a Zadávací dokumentace, které jsou nedílnou přílohou originálu zápisu.
                                                                                                                        s ch v á l e n o 4, 0, 1
Přišel v 1815 hodin Ing. Kokeš.

Návrh souhlasu s umístěním multimediálního prezentačního systému BSE v Českém Brodě 
– předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o zařízení pro moderní prezentaci reklamy a informací prostřednictvím plazma/LCD 
obrazovek v systému BSE. Tento systém je městu nabízen formou služby, za kterou by město 
platilo částku 8 000 Kč měsíčně po dobu 3 let, po této době přechází zařízení do majetku města. 
Správa systému a distribuce informací probíhá prostřednictvím operátora a Centrálního řídícího 
serveru. Jednalo by se o jednu obrazovku umístěnou na náměstí. Časový plán a rozsah 
potřebných instalačních prací by byl upřesněn po technickém šetření v místě realizace. Způsob 
montáže a zakomponování zobrazovacích jednotek (včetně odpovídajícího designu) bude 
vycházet ze skutečného stavu prostranství. Požadavky na technickou připravenost: přípojka 
elektro 220V, datová přípojka RJ45 (v případě potřebuje možné řešit připojení set-top-boxu 
pomocí  WiFi). Multimediální prezentační systém BSE je dimenzován pro zátěž,  kterou 
představuje provoz 24hx7dní. Přehrávaný obsah  v rámci systému BSE je zcela v kompetenci 
města.  Poskytovatel do jeho skladby nebude žádným způsobem zasahovat a měnit ho. Grafické 
oddělení poskytovatele je připraveno navrhnout a zpracovat vizualizaci (grafiku) obrazovek tak, 
aby odpovídala konkrétním typům obrazovek (jiné grafické zpracování je pro plazmové 
obrazovky a jiné je pro LCD).

USNESENÍ č. 212/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisu po projednání
nesouhlasí
s umístěním multimediálního prezentačního systému BSE v Českém Brodě.
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                                                                                                                        s ch v á l e n o 5, 0, 0

Bod č. 13 byl projednáván před bodem č. 11 s informací o předběžném seznamu pozemků
Návrh na doporučení zastupitelstvu města vyslovit souhlas s bezúplatným převodem 
pozemků v k. ú. Štolmíř do vlastnictví města – předkládá Ing. Čokrtová
Paní Ing.Burdová z Pozemkového fondu ČR - územního pracoviště Kolín při osobním jednání 
vyslovila dotaz,  zda Město Český Brod by mělo zájem o bezúplatný převod výše uvedených 
pozemků v k. ú. Štolmíř do vlastnictví města. Jedná se o pozemky, které se nacházejí u bytových 
jednotek čp. 109, 108, 107, 106 ve Štolmíři. Z hlediska územního plánu je zóna označená „BV“ a 
BH“ což znamená „bydlení individuální venkovského typu“ a „bydlení hromadné“. Odbor správy 
majetku  s přihlédnutím  k tvaru  pozemků  navrhuje  výše  uvedené  usnesení.  Nebyly  však 
zjišťovány  technické  možnosti  výstavby  bytových  jednotek  v této  lokalitě  za  rybníkem.  Po 
vyřešení všech technických aspektů by v budoucnu uvedené území mohlo být zajímavé. 

USNESENÍ č. 213/2006
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odstavec (1) zákona č.128/2000Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města vyslovit souhlas s bezúplatným převodem pozemků v k.ú.Štolmíř do 
vlastnictví města. Jedná se o pozemky pč.64/1 ostatní plocha o výměře 2004m2, pč.64/7 ostatní 
plocha o výměře 44m2 a pč.65 ostatní plocha o výměře 1019m2 od Pozemkového fondu ČR.
 
                                                                                                                       s ch v á l e n o 6, 0, 0
Informace
Předběžný seznam pozemků v k. ú. Český Brod
Po  prověrce  listu  vlastnictví  č.10001  pro  k.ú.Český  Brod  předkládáme  předběžný  seznam 
pozemků PK a KN s výměrou nad 400m2, které by mohly být pro město postradatelné. Z důvodu 
časové náročnosti je prozatím u každého jen uvedena: výměra, umístění, návaznost na schválený 
územní plán města (ÚPM). Přílohy tvoří snímky mapy označené čísly 1 až 34. 
P. Fischer – chtělo by to celkovou mapu města.
Bc. Nekolný – bylo by dobré mít pozemky utříbené podle způsobu jejich využití (orné, stavební, 
zbytné, nezbytné). Zbytné pozemky by měly být i se snímkem.
Ing. Čokrtová – určete Vaše požadavky, podle kterých OSM uspořádá seznam pozemků. Aby 
seznam byl přehledný a bude vytvořena tabulka, ve které by mohlo být, zda pozemek je v nájmu, 
jestli má nějaké břemeno atd. 
Bc. Nekolný – kroky, které podnikly pí. Dvořáková s pí. Píšovou jsou správné. Zjistit od p. Hora, 
zda neexistuje nějaký software. Určit pozemky podle lokality a funkčnosti. 
Odešla v 1800 hodin MUDr. Forstová

Informace
Zápis z komise pro regenerace památkové zóny
Dne 20.11.2006 se sešla na své první schůzce nově ustanovená komise regenerace památkové 
zóny ve složení: Zdenka Bočková, Ing. Václav Korec, Mgr. Milan Plíva. Byla projednána žádost 
Římskokatolické farnosti v Českém Brodě – Žádost o dotaci z programu městských památkových 
regenerací a zón MK ČR (kostel, zvonice, boční oltář Panny Marie). Komise tuto žádost 
doporučila. Komise vznáší návrh RM zprůhlednit využití finančních prostředků města na tyto 
akce, seznámení se stavem před zahájením a po ukončení prací. Požadují o seznámení 
s projektem regenerace památkové zóny v detailu, navrhuje rozšířit komisi o další dva členy a to 
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Ing. Přikryla a p. Lubomíra Štíchu z důvodu, že oba jmenovaní jsou nejlépe obeznámení 
průběhem čerpání finančních příspěvků v minulých letech.

Zrušení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 716 dle PK v k. ú. Český Brod
Odbor správy majetku Města Český Brod předkládá Radě Města Český Brod na vědomí tuto 
informaci: OSMM obdržel žádost ze dne 9.11.2006 od paní Boženy Černé, bytem Klučovská 
781, Český Brod, o ukončení nájemní smlouvy č. 76/2 ze dne 6.12.1994 ve znění dodatků ze dne 
6.4.1998 a 8.2.1999 na část pozemku parc.č. 722/1 v k.ú. Český Brod – jedna ze zahrádek v ulici 
Klučovská. Tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet dnem 1.12.2006, nájemní vztah bude 
ukončen ke dni 28.2.2007. 

P. Vlasák – v TS neexistuje soupis sloupů veřejného osvětlení a ani jaké žárovky se používají. 
Neví se ani jak často se vyměňují a není zpracován ani design lamp. Myšlenka – pasportizace 
veřejného osvětlení, zjištění kde jaké lampy jsou. Podle zákona je nutné provádět revize.
Bc. Nekolný – veřejné osvětlení je vlastnictví města potažmo OSM a provoz zajišťují TS.
Odešel 1830 hodin Ing. Kokeš.
P. Fischer – jsou zde maximálně 4 typy, začíná se používat jen jeden typ veřejného osvětlení.  
Žárovky mají větší výdrž.
P. Vlasák – neví se kolik to stojí, jak často se mění, viděl svítit lampy i odpoledne.
Bc. Nekolný -  jsou zde časové spínače.

Bc.  Nekolný –  na  příští  RM budeme projednávat  přemístění  depozitáře  knihovny,  přijde  pí. 
ředitelka knihovny nás od tohoto záměru odradit. 

Jednání bylo ukončeno v 1840 hodin

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města

11



Usnesení
z 3. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.11. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 202/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
I. pověřuje
člena zastupitelstva města Český Brod p. MUDr. Petra Blažka, nar.18.1.1971, trvale bytem 
Český Brod, Miškovského 715, prováděním občanských sňatků dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb., 
zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů
II. stanoví
MUDr.  Pertu  Blažkovi  při  provádění  občanských sňatků právo užívat  závěsný odznak se 
státním  znakem  ČR ve  smyslu  §  108  odst.  2  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 203/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
stanoví
Bc.  Jakubu  Nekolnému,  místostarostovi  města,  při  provádění  občanských  sňatků  dle  §  4 
zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů, právo užívat závěsný 
odznak se státním znakem ČR ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 204/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
stanoví
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p.  Jaroslavu  Bromovi,  tajemníkovi  městského  úřadu,  při  skládání  státoobčanských  slibů 
fyzickými osobami dle § 12 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 
ČR, ve znění pozdějších předpisů, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR ve 
smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 205/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
schvaluje
dodatek č. 2 k nájemním smlouvám č. 224, 227, 228, 229/2004/FO, kterým se prodlužuje 
doba užívání  bytů  č.  1,  4,  5,  6 na adrese Český brod, Arnošta  z Pardubic o 1 rok,  tj.  od 
1.1.2007  do 31.12.2008.

USNESENÍ č. 206/2006
Rada  Města  po  projednání  dle  §  102,  odst.1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  O  obcích  ve  znění 
pozdějších předpisů
doporučuje stanovit
Zastupitelstvu Města  maximální ceny vodného a stočného na území Města Český Brod platné 
pro období od 1.1.2007 do 31.12.2007 pro všechny odběratele v následující výši:

                      vodné                             stočné                                       celkem  včetně DPH 
                   24,60 Kč/m3                  37,30 Kč/m3                                   61,90 Kč/m3

USNESENÍ č. 207/2006
Rada Města Český Brod dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů po projednání
vyhlašuje záměr
na prodej pozemku parc.č. 158/4 - zahrada, v k.ú. Český Brod, který je v majetku Města Český 
Brod za minimální cenu 1200 Kč/m2 formou obálkové metody.

USNESENÍ č. 208/2006
Rada Města Český Brod po projednání dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 923/8 – ostatní plocha – o výměře cca 4 m2 v kat. území Český 
Brod panu Pavlu Kosovi, bytem Tismice 126, Český Brod na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
6 měsíců za nájemné ve výši 21.000 Kč za rok, každoročně navýšené o inflaci.

USNESENÍ č. 209/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit  účelový příspěvek Římskokatolické farnosti  Český Brod ve výši 
50 000 Kč na zpracování projektu opravy a zpřístupnění zvonice v areálu sv. Gotharda. Příspěvek 
bude vyplacen v lednu 2007. 
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USNESENÍ č. 210/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 2, písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
souhlasí 
se změnou termínu provádění stavby  „Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, 
Jateční, Hřbitovní“ , dokončení do  20.5.2007 a s navýšením ceny o 48 tis. (bez DPH).

USNESENÍ č. 211/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 106/2006
schvaluje
vyhlášení zadávacího řízení na výběr vhodného provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český 
Brod p.o. dle Výzvy a Zadávací dokumentace, které jsou nedílnou přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 212/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisu po projednání
nesouhlasí
s umístěním multimediálního prezentačního systému BSE v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 213/2006
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odstavec (1) zákona č.128/2000Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města vyslovit souhlas s bezúplatným převodem pozemků v k.ú.Štolmíř do 
vlastnictví města. Jedná se o pozemky pč.64/1 ostatní plocha o výměře 2004m2, pč.64/7 ostatní 
plocha o výměře 44m2 a pč.65 ostatní plocha o výměře 1019m2 od Pozemkového fondu ČR.

          Jaromír Fischer                                                                           Bc. Jakub Nekolný
           starosta města                                                                            místostarosta města
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