
Zápis 
z 29. schůze Rady města Český Brod konané dne 13.12. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p.  Fischer,  Bc.  Nekolný,  pí.  Raková,  MUDr.  Blažek,  p.  Vlasák,  MUDr.  Forstová, 
p. Brom – tajemník města, JUDr. Marková - právnička města, Ing. Kokeš – předseda kontrolního 
výboru
Nepřítomni: Mgr. Janík
Omluveni: 
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:
1. Návrh na změnu zřízení příspěvkové organizace ANNA-penzion a domov, na ,,domov 
pro seniory“ – předkládá Mgr. Zorka Müllerová
2. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem části pozemku stpč. 1225 – zastavěná plocha a 
nádvoří dle KN, v k. ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46, podlaží 9 v domě č. p. 1256 Palackého 
ulice v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na vzetí na vědomí vyřazení přístrojového vybavení sanitního vozidla – předkládá 
Ing. Čokrtová
5. Návrh na doporučení Zastupitelstvu na schválení rozpočtového opatření č. 5 – předkládá 
p. Fischer
6. Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválit pravidla rozpočtového provizória na období 
od 1.1.2007 do data schválení rozpočtu na rok 2007 – předkládá p. Fischer
7. Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválit změnu sazby poplatku za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem na rok 2007 – předkládá p. Fischer
8. Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválit maximální ceny za odvoz a uložení odpadu 
pro podnikatele na rok 2007 – předkládá p. Fischer
9. Návrh na uzavření smlouvy  na byt č. 1 v domě čp. 1256 na adrese Český Brod, 
Palackého ulice – předkládá p. Fischer
10. Návrh na uzavření smlouvy  na byt č. 4 v domě čp. 1256 na adrese Český Brod, 
Palackého ulice – předkládá p. Fischer
11. Návrh na uzavření dodatku k NS č. 140/2001/FO – předkládá p. Fischer
12. Návrh na schválení platu ředitelce Základní školy, Žitomířská 885, 282 01 Český Brod – 
předkládá p. Brom

Informace
Seznámení  s nabídkami  zadávacího  řízení  na  poskytovatele  zdravotní  péče  v Českém Brodě, 
Žižkova 282

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 5. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 



Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je pí. Raková
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 1

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

P. Brom – přečetl kontroly plnění usnesení z RM konané 16.11. 2006
Usnesení č. 184/2006 – předáno na projednávání ZM.
Usnesení č. 185/2006 – předáno na projednávání ZM.
Usnesení č. 186/2006 – bude projednáno na 5. RM.
Usnesení č. 187/2006 – nově zvolená komise byla s funkcí obeznámena.
Usnesení č. 188/2006 – jednací řád RM podepsán a uložen v sekretariátu.
Usnesení č. 189/2006 – komise byly obeznámeny s jejich jmenováním.
Usnesení č. 190/2006 – vedoucí odborů MěÚ byly seznámeny s garancemi členů rady a 
zastupitelstva.
Usnesení č. 191/2006 – členové této skupiny souhlasí s jejich jmenováním.
Usnesení č. 192/2006 – nařízení města bylo vyvěšeno na úřední desce.
Usnesení č. 193/2006 – nařízení města vyvěšeno na úřední desce.
Usnesení č. 194/2006 – znovuzvolená redakční rada ČBZ funguje.
Usnesení č. 195/2006 – v pátek se provede prohlídka místa.
Usnesení č. 196/2006 – jmenování bylo p. Rychtáři oznámeno.
Usnesení č. 197/2006 – dotace byly poskytnuty.
Usnesení č. 198/2006 – poskytnutý příspěvek byl přeúčtován.
Usnesení č. 199/2006 – smlouva podepsána s ředitelkou TS.
Usnesení č. 200/2006 – připraveno k projednávání na ZM.
Usnesení č. 201/2006 – pracovní skupina byla obeznámena s usnesením RM.
Kontrola plnění usnesení z RM konané 30.11.2006
Usnesení č. 202/2006, 203/2006, 204/2006 – všechny tyto usnesení jsou vzaty na vědomí.
Usnesení č. 205/2006 – dodatky k nájemním smlouvám byly podepsány.
Usnesení č. 206/2006 – doporučení cen vodného a stočného, připraveno k projednávání na ZM.
Usnesení č. 207/2006 – vyhlášen záměr a vyvěšen na úřední desce.
Usnesení č. 208/2006 – pan Kos byl s usnesením RM obeznámen.
Usnesení č. 209/2006 – příspěvek pro Římskokatolickou církev, připraveno k projednání na ZM.
Usnesení č. 210/2006 – souhlas se změnou termínu prováděné stavby.  
Usnesení č. 211/2006 – komise otevřela 12.12.2006 obálky nabídek pro zadávací řízení.
Usnesení č. 212/2006 – bylo odpovězeno firmě.
Usnesení č. 213/2006 – připraveno k projednávání na ZM.

Bc Nekolný – přišla ředitelka knihovny pí. Vedralová, chce hovořit o tom, abychom depozitář 
knihovny nepřestěhovali do areálu NsP.
Mgr. Vedralová – udělali jsme zde v knihovně hodně práce, přestěhováním části do NsP by se 
snížila úroveň poskytování služeb. V naší knihovně jsou duplikáty, povinná četba pro školáky, 
zákoníky atd. Dohromady je v knihovně cca 60 tisíc svazků, z toho cca 40 tisíc v 1. patře. 
Každých pět let se provádí ze zákona revize, je zde potřeba nějaká údržba, oprava knížek se nyní 
dokončuje v patře. Na vše jsme pouze 4, nestíhali bychom. Knihy si půjčují převážně důchodci a 
studenti. Mají možnost rezervovat si knihu po internetu, přemístěním části knihovny do NsP by 
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vznikl obrovský problém, byl by větší počet zájemců najednou. Byli jsme se podívat na prostory 
v NsP, vyhovovaly by, ale pro nás je toto řešení nevýhodné.
Bc. Nekolný – zatím není ještě rozhodnuto, tento problém je tu již delší dobu. Hledají se další 
možnosti, sklad v NsP skončí, tím se zde uvolní výhodný prostor pro depozitář knihovny.
Mgr. Vedralová – nebráníme se stěhování, ale bylo by to pro nás nevýhodné mít jednu část 
knihovny v NsP. V hasičárně by byl perfektní prostor, ale je to vše o penězích a stěhování.
Bc. Nekolný – výhledově se s tímto prostorem počítá.
MUDr. Blažek – kolik knih se přibližně za den vypůjčí?
Mgr. Vedralová – jsou to třeba dvě až tři tašky knížek z depozitáře, musíme třeba i 15x za den 
dolů.
MUDr. Blažek – vážím si vaší práce, ve městě by určitě měla být knihovna. Hledáme společný 
kompromis, aby byli všichni spokojeni. Budeme-li čekat na uvolnění hasičárny, nemusíme se 
dočkat.
Bc. Nekolný – přišli jsme na objekt, který se zdá jako vyhovující. Museli jsme s tímto seznámit 
jak ředitelku knihovny, tak i vedení NsP. 
Pí. Raková – nedokážu si představit přemístění jen části knihovny, když přestěhovat knihovnu, 
tak celou.

Návrh na změnu zřízení příspěvkové organizace ANNA-penzion a domov, na ,,domov pro 
seniory“ – předkládá Mgr. Zorka Müllerová
S přijetím zákona č. 108/2006  Sb. o sociálních službách, který vstoupí v účinnost od 1.1.2007, 
zaniká typ zařízení sociální péče: domov-penzion pro důchodce a mění se terminologie 
zařízeních sociálních služeb. Vzhledem k charakteru obyvatel a stavebnímu uspořádání objektu 
navrhuji změnu na jeden typ zařízení sociálních služeb – „ domov pro seniory“..
Bc. Nekolný – návrh na nové znění návrhu usnesení: RM I. schvaluje změnu typu zařízení 
příspěvkové organizace ,,ANNA-penzion a domov“ na domov pro seniory, II. ukládá změnu 
zřizovací listiny k vypracování panu tajemníkovi.

USNESENÍ č. 215/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
I. schvaluje
změnu typu zařízení příspěvkové organizace,,ANNA-penzion a domov“ na domov pro seniory, 
II. ukládá
změnu zřizovací listiny k vypracování panu tajemníkovi

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem části pozemku stpč. 1225 – zastavěná plocha a 
nádvoří dle KN, v k. ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Předmětná část pozemku stpč. 1225 byla pronajata na základě nájemní smlouvy ev.č. 
160/2006/OSM ze dne 17.7.2006 manželům Radce a Marcelu Kolářovým, bytem Sokolská 1398, 
Český Brod, na dobu určitou do konce roku 2006. Jedná se o dvůr kolem domu čp. 1127 v ulici 
k Dolánkám, kde dříve měl nájemce pan Krucký umístěn plechový přístřešek pro auto, v místě, 
které zasahuje do pozemku parc.č. 243/20 – zahrada, který je v majetku manželů Kolářových. 
Manželé Kolářovi mají požádáno o odkoupení uvedené části pozemku, který však je předmětem 
jednání o zániku a zřízení zástavního práva tak, aby bylo možno s pozemkem a byty v domě na 
něm stojícím volně nakládat v souladu s pravidly privatizace bytového fondu v majetku města. 
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Poté bude možno jednat o odprodeji. Geometrický plán již byl vyhotoven, bude zapsán do 
katastru nemovitostí teprve s kupní smlouvou. OSMM navrhuje pronajmout předmětnou část 
pozemku manželům Kolářovým na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, až do doby, kdy 
bude možné tuto část odprodat. Nájemné navrhujeme v dosavadní výši, tj. 600,-  Kč za rok. 
Bc. Nekolný – dal návrh na doplnění návrhu usnesení: vyjmenování zájemců - Radce a 
Marcelu Kolářovým.

USNESENÍ č. 216/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku stpč. 1225 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN, v k. ú. Český 
Brod,  o výměře  16 m2,  který je v majetku  Města Český Brod předem určeným zájemcům 
manželům Radce a Marcelu Kolářovým na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

              s c h v á l e n o 4, 0, 1

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46, podlaží 9 v domě č. p. 1256 Palackého 
ulice v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
Rada města vyhlásila 20.11.2006 záměr na pronájem výše uvedeného bytu formou obálkové 
metody na dobu určitou 2 let , minimálně za cenu nájemného 2 500,- Kč/měsíčně. Do soutěže se 
přihlásilo 16 zájemců. Příloha: jednotlivé nabídky.
Sedmnáctá obálka přišla po termínu, RM rozhodla, že na ní nebude brán ohled.
1. čj. 17 954 navrhovaná částka nájmu: 4.000 Kč pí. Eva Semerádová
2. čj. 18 015 navrhovaná částka nájmu: 5.500 Kč pí. Růžena Samková
3. čj. 18 060 navrhovaná částka nájmu: 3.500 Kč pí. Jana Horáčková
4. čj. 18 080 navrhovaná částka nájmu: 7.000 Kč pí. Margita Bogdanova
5. čj. 18 081 navrhovaná částka nájmu: 6 - 6.500 Kč   p. Vladimír Šamko
6. čj. 18 129 navrhovaná částka nájmu: 4.500 Kč   p. Pavel Kakor
7. čj. 18 192 navrhovaná částka nájmu: 6.500 Kč   p. Ondřej Kolínský 
8. čj. 18 369 navrhovaná částka nájmu: 3.500 Kč + zálohy   pí. Gabriela Packová
9. čj. 18 470 navrhovaná částka nájmu: 4.500 Kč   pí. Olga Červeňáková
10. čj. 18 875 navrhovaná částka nájmu: 5.000 Kč    pí. Karla Nováková
11. čj. 18 931 navrhovaná částka nájmu: 4.000 Kč    pí. Gabriela Packová
12. čj. 18 970 navrhovaná částka nájmu: 2.700 Kč    p. Pavel Píša
13. čj. 18 994 navrhovaná částka nájmu: 3 – 5.000 Kč + 2 tis. zálohy   pí. Ludmila Krejčová
14. čj. 18 995 navrhovaná částka nájmu: 4 – 5.000 Kč    pí. Ludmila Krejčová
15. čj. 19 111 navrhovaná částka nájmu: 5.000 Kč + poplatky inkaso   p. Václav Procházka
16. čj. 19 143 navrhovaná částka nájmu: 3.500 Kč    p. Miroslav Novotný
Bc. Nekolný –navrhl přerušit jednání tohoto bodu, zjistit kdo je dlužníkem města. Byla to 
jedna z podmínek, že na dlužníky nebude brán zřetel. Dal o návrhu hlasovat.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na vzetí na vědomí vyřazení přístrojového vybavení sanitního vozidla – předkládá 
Ing. Čokrtová
Sanitní vozidlo Citroen Jumper bylo prodáno 1.2.2006 p. Novotnému Vlad. Přístrojové vybavení 
bylo nabídnuto Nemocnici s poliklinikou v Českém Brodě, ta však odmítla 10 let staré 
nevyhovující vybavení převzít. Příloha : seznam příslušenství sanitního vozidla
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MUDr. Blažek – zjišťoval zda by se nějaké příslušenství dalo využít, dospěl k názoru, že nelze.
Rada města bere na vědomí vyřazení zdravotnických přístrojů.

Návrh na doporučení Zastupitelstvu na schválení rozpočtového opatření č. 5 – předkládá  p. 
Fischer
PŘÍJMY: Částka předplaceného nájemného je zrušena z důvodů přesunu investiční akce na rok 
2007. Další změny v položkách příjmů se týkají pouze zapracování přesné výše dotací na konání 
voleb,  zapracování  navýšení  dotace  na  sociální  dávky o 1 500 tis.,  dále  zapracování  získané 
dotace na obnovu lesních porostů pro středisko Městské lesy. 
PROVOZNÍ VÝDAJE:  V provozních výdajích je navrženo navýšení těchto položek – příspěvek 
zřizovatele pro PO Technické služby o 320 tis.,jedná se o pokrytí nákladů na provedené opravy 
komunikací,  které  nebyly  zahrnuty  ve  schváleném rozpočtu  PO. Další  navýšení  je  v položce 
příspěvku pro NsP Český Brod ve výši 400 tis. Tato částka představuje přijatý nájem od firmy 
Anesan. V provozních výdajích je zapracován schválený příspěvek do sdružení Pošembeří, dále 
dotace  pro  Městské  lesy,  navýšení  dotace  na  sociální  dávky,  poskytnutá  účelová  půjčka  pro 
Sokol.  V provozních výdajích jsou zpřesněny výdaje na konání voleb.  V provozních výdajích 
došlo k  úspoře mzdových prostředků. Je navržen jejich částečný přesun do sociálního fondu – ve 
výši  55  tis..  Tyto  prostředky  budou  využity  dle  vnitřní  směrnice  při  životních  jubileích  a 
odchodech do důchodu. 
INVESTIČNÍ  VÝDAJE:  Změny  v položkách  investičních  výdajů  jsou  navrženy  na  základě 
skutečné  předpokládané  výše  proinvestovaných  prostředků  v letošním  roce.  Nejvýznamnější 
změnou je snížení částky na rekonstrukci ul. Prokopa Velikého, tato investice bude z větší části 
přesunuta do roku 2007. Další významnou změnou je zapracování navýšení ceny akce kanalizace 
v ul. Na Bělidle.

USNESENÍ č. 217/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006. 
Rozpočet příjmu se snižuje na 113 338,61 tis. Kč, rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 
86 543,61 tis.  Kč, rozpočet investičních výdajů se snižuje na 20 536,00 tis. Kč, dle přílohy, 
která je nedílnou součástí originálu zápisu k usnesení. Položka financování se nemění.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválit pravidla rozpočtového provizória na období 
od 1.1.2007 do data schválení rozpočtu na rok 2007 – předkládá p. Fischer
Vzhledem k tomu, že není známa výše přijatých dotací ze státního rozpočtu na rok 2007, je nutné 
schválit rozpočtové provizórium na období od 1.1.2007 do data schválení rozpočtu na rok 2007, 
kde budou již dotace zahrnuty ve skutečně potvrzené výši.  
Bc. Nekolný – návrh rozpočtu musí být vyvěšen 15 dnů dopředu.

USNESENÍ č. 217/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
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doporučuje
Zastupitelstvu  schválit  tato  pravidla  rozpočtového  provizória  na  období  1.1.2007  do  data 
schválení rozpočtu na rok 2007:
1. bude  pozastaveno  sjednávání  nových  investičních  akcí,  nebudou  hrazeny  investiční 
výdaje, s výjimkou již smluvně podložených investic z roku 2006,
2. provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši, nákup drobného dlouhodobého 
majetku bude pozastaven,
3. financování příspěvkových organizací bude zajištěno ve výši 1/12 příspěvku zřizovatele 
roku 2006.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválit změnu sazby poplatku za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem na rok 2007 – předkládá p. Fischer
Poplatek byl vypočten ze skutečných nákladů na odvoz a uložení odpadu za rok 2005  a 
z počtu trvale hlášených obyvatel Města Český Brod. Příloha: Kalkulace výpočtu místního 
poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem od TS.  
P. Vlasák – proč  není sazba poplatku vyšší jak 500 Kč?
Bc. Nekolný – tato nejvyšší cena je stanovena ze zákona, nelze schválit více jak 500 Kč na 
osobu.
P. Fischer – poplatky se počítají buďto na popelnici nebo na osobu, město zvolilo poplatky na 
osobu.

USNESENÍ č. 218/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu  schválit  změnu  přílohy  č.  3  OZV  O  místním  poplatku  za  provoz  systému 
nakládání s komunálním odpadem na rok 2007, ve které je stanovena sazba poplatku. Sazba 
poplatku na období 1.1.2007 až 31.12.2007 se stanovuje na 500 Kč na osobu a rok.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválit maximální ceny za odvoz a uložení odpadu 
pro podnikatele na rok 2007 – předkládá p. Fischer
V navýšení cen proti roku 2006 je zohledněna výše nákladů na odvoz a uložení komunálního 
odpadu . Ceny jsou navýšeny o 6% dle návrhu vedení TS.
Příloha: kalkulace poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem dle skutečnosti  
a návrh maximálních  cen pro podnikatele.

USNESENÍ č. 219/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu schválit maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro podnikatele s platností 
od 1.1.2007 ve výši:
- nádoba 110 l – 52 svozů ………………………. 1.950 Kč
- nádoba 120 l – 52 svozů ………………………. 2.151 Kč
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- nádoba 140 l – 52 svozů ………………………. 2.565 Kč
- nádoba 240 l – 52 svozů ………………………. 3.551 Kč
- kontejner 1100 l – 52 svozů …………………  13.440 Kč
- nádoba 110 l – 26 svozů ………………………. 1.367 Kč
- nádoba 120 l – 26 svozů ………………………. 1.526 Kč
- nádoba 240 l – 26 svozů ………………………. 2.416 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 19 % DPH.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Bc. Nekolný – návrh na spojení bodu č. 9 a 10.
Rada města souhlasila.
Návrh na uzavření smlouvy  na byt č. 1 a č. 4 v domě čp. 1256 na adrese Český Brod, 
Palackého ulice – předkládá p. Fischer
Město Český Brod je vlastníkem bytu č. 6 v domě na adrese Český Brod, Bezručova 558, který 
na základě nájemní smlouvy užívá paní Růžena Hušnerová (*1920) se snachou paní Forstovou a 
její  rodinou.  Vzhledem k tomu,  že  tento  byt  jako jediný nebyl  v rámci  privatizace  prodán a 
s nájemníky  je  dle  našich  zkušeností  neprodejný,  předkládáme  RM tento  návrh  na  přidělení 
jiného bytu.
Bc. Nekolný – paní Hušnerová bydlí v bytě 2+1, v jednom pokoji bydlí ona a ve druhém její syn. 
Nemají finanční prostředky na odkoupení tohoto bytu a řádně platí nájemné. Je zde možnost 
vyměnit tento byt za dva byty 1+1. Jednali jsme jak s paní Hušnerovou tak s její snachou paní 
Forstovou a obě souhlasili. Paní Hušnerová půjde do jednoho bytu a paní Forstová s bývalým 
manželem do druhého. Zjistili jsme však, že paní Forstová podala žádost o přijetí paní 
Hušnerové do domova důchodců. Obáváme se, že by paní Hušnerová skončila v domově 
důchodců a paní Forstová by po ní  s jejím bývalým manželem získali byt. Dávám návrh na 
stahnutí tohoto bodu, počkáme zda paní Hušnerová opravdu půjde do domova.
JUDr. Marková – je tu ještě možnost, že by paní Hušnerová podepsala smlouvu na dobu určitou.
Bc. Nekolný – pokusíme se s nimi dohodnout. Dal o návrhu na stažení bodu č. 9 a 10 z jednání 
RM hlasovat. 

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na uzavření dodatku k NS č. 140/2001/FO – předkládá p. Fischer
Dne 1. 8. 2001 uzavřelo Město Český Brod s panem Janičem nájemní smlouvu č. 140/2001/FO 
na užívání  bytu  č.  5 v Suvorovově ul.  59 v Českém Brodě na dobu určitou do 31. 12.  2002 
z důvodu neuhrazeného nájemného na adrese Č. Brod, Jungmannova 440. Dodatky č. 1, 2, 3 a 4 
k výše uvedené nájemní smlouvě byla doba užívání  bytu č.  5 prodloužena vždy o jeden rok, 
naposledy do 31. 12. 2006. 
Dlužné nájemné k 30. 11. 2006 činí: 
- vyúčtování nájemného a služeb za r. 2005                              587  Kč 
- zálohy nájemného a služeb za r. 2006 k     30. 11. 2006                                 9 544      Kč  
Celkem                                                                                  10 131  Kč

Žádost pana Janiče je přílohou tohoto návrhu na usnesení.
Stanovisko FO: vzhledem k tomu,  že nebylo  uhrazeno vyúčtování  nájemného za r.  2005 a v
r. 2006 nebyla uhrazena ani jedna záloha nájemného a služeb, přikláníme se k ukončení nájmu 
k 31. 12. 2006.                           
P. Fischer – platí regulované nájemné, neplatil za rok 2006 a jsou zde také dluhy za rok 2005.
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USNESENÍ č. 220/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
zamítá
prodloužení  nájemního  vztahu  a  trvá  na  ukončení  nájemní  smlouvy  č.  140/2001/FO  dle 
dodatku č. 4 ke dni 31.12.2006. Ke stejnému datu bude byt vyklizen a předán městu Český 
Brod.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení platu ředitelce Základní školy, Žitomířská 885, 282 01 Český Brod – 
předkládá p. Brom
Zvýšení platu ředitelce se navrhuje na základě absolvování programu celoživotního vzdělávání, 
které bylo zahájeno 14. května 2004 a dokončeno v říjnu 2006. Na základě těchto osvědčení je 
možno ředitelům základních škol přiznávat třináctou platovou třídu.

USNESENÍ č. 221/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění a na 
základě zákona č. 143/1992 Sb., oplatu,  ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 
251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
plat ředitelce Základní školy, Žitomířská 885, Český Brod. Originál platového výměru je uložen 
u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon č. 256/1992 Sb., o 
ochraně osobních údajů v informačních systémech.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Informace  -  Seznámení  s nabídkami zadávacího  řízení  na  poskytovatele  zdravotní  péče 
v Českém Brodě, Žižkova 282
Bc. Nekolný – bylo vyhlášeno zadávací řízení formou výzvy více zájemcům ve třech oborech. 
1)  obor  interního  lékařství,  léčebna  dlouhodobě  nemocných,  společné  léčebné  a  vyšetřovací 
složky, 2) dopravní zdravotnická služba a 3) chirurgie. Celkem jsme přijali 4 nabídky. Dvě z nich 
byly nabídky o obor interního lékařství a další dvě o chirurgii. O dopravní zdravotnickou službu 
nikdo neprojevil  zájem.  Ráno se sešla  komise  pro otevírání  obálek a  konstatovala,  že splnili 
všechny podmínky pro akceptování jejich nabídky. Posouzení těchto nabídek zatím neproběhlo. 
O obor interního lékařství projevila zájem společnost TALEGA, která splnila všechna kritéria a 
nabídla minimální cenu za převod 12 mil Kč. A také společnost PP HOSPITALS, která také 
splnila  všechna  kritéria  a  nabídla  za  převod  13.200  tis  Kč,  tato  nabídka  je  z ekonomického 
hlediska výhodnější. Jak jsem již řekl o dopravní zdravotnickou službu neprojevil nikdo zájem a 
o chirurgii projevila zájem společnost PP HOSPITALS, která za převod nabídla 2.750 tis Kč. 
Druhá nabídka vzešla od společnosti ANESAN, která také splnila kritéria a nabídla minimální 
cenu  za  převod  2.500  tis  Kč.  Z ekonomického  hlediska  je  opět  výhodnější  nabídka  od  PP 
HOSPITALS.  Nabídky  byly  zapsány  a  záleží  na  RM  jak  rozhodne  o  převodu  na  nového 
poskytovatele  zdravotní  péče  jednotlivých  okruhů.  Měli  bychom  oslovit  ekonomicky 
výhodnějšího  vítěze,  aby  zdokumentoval,  jak  hodlá  postupovat.  Budeme  také  informovat 
zastupitele.
P.  Fischer  –  požádal  jsem  Ing.  Majera  o  zjištění  několika  informacích  o  společnosti  PP 
HOSPITALS.
Bc. Nekolný – je potřeba rychlé rozhodnutí.
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Přišel v 1740 hodin Ing. Majer. 
Ing. Majer – získal jsem nějaké informace z Dačic. Tato firma vypadá solidně, internu s LDN 
vede velmi dobře. Na chirurgii mají problém s personálem, ale funguje. Zrekonstruovali sály plus 
další opravy. 
Bc. Nekolný – na všechny jsou výborné reference.
P. Vlasák – líbí se mi, že zrekonstruovali chirurgické sály.
Bc.  Nekolný  –  od  TALEGY  a  ANESANU  víme,  co  můžeme  čekat.  PP  HOSPITALS  je 
ekonomicky výhodnější, ale není nikde v našem regionu.
P.  Vlasák  –  viděl  jsem  všechny  nabídky.  Nabídka  od  PP  Hospitále  je  lepší,  jak  z hlediska 
ekonomického, tak i jejich přistoupením na naše podmínky.
Bc.  Nekolný –  naším záměrem je  umořit  dluhy,  stále  tu  je  ale  možnost  zachovat  NsP jako 
příspěvkovou organizaci.
Ing. Majer – PP HOSPITALS převzal v Dačicích i zaměstnance, jen malý počet jich vyházeli. 
Zrušili porodnici, ale místo toho zřídili gynekologii.
Přišla v 1748 hodin MUDr. Forstová.
MUDr. Blažek – PP Hospitals nepodniká pouze v oblasti zdravotnictví.
Pí. Raková – zdají se být dobří, našli cestu jak z toho ven.
Bc. Nekolný – nejdříve budeme informovat zastupitele, při obecné shodě se RM opět sejde a 
vyhlásí vítěze zadávacího řízení. 
Odešel v 1755 hodin p. Vlasák.
Rada města přerušena v 1759 hodin.
Rada města opět zasedla ve 2125 hodin.
Bc. Nekolný – dal návrh na znění usnesení: Rada města po projednání vyhlašuje společnost 
PP HOSPITALS vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, 
Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: obor interního lékařství, léčebna dlouhodobě 
nemocných, společné léčebné a vyšetřovací složky.

USNESENÍ č. 223/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
společnost PP HOSPITALS vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče 
v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: obor interního lékařství, 
léčebna dlouhodobě nemocných, společné léčebné a vyšetřovací složky.

              s c h v á l e n o 4, 0, 1

Bc. Nekolný – dal návrh na znění usnesení: Rada města po projednání vyhlašuje společnost 
PP HOSPITALS vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, 
Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: chirurgie.

USNESENÍ č. 224/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
společnost PP HOSPITALS vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče 
v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: chirurgie.
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              s c h v á l e n o 4, 0, 1

Jednání bylo ukončeno ve 2135 hodin.

Ověřovatel zápisu: pí. Raková

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 29. schůze Rady města Český Brod konané dne 13.12. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 215/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
I. schvaluje
změnu typu zařízení příspěvkové organizace,,ANNA-penzion a domov“ na domov pro seniory, 
II. ukládá
změnu zřizovací listiny k vypracování panu tajemníkovi

USNESENÍ č. 216/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku stpč. 1225 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN, v k. ú. Český 
Brod,  o výměře  16 m2,  který je v majetku  Města Český Brod předem určeným zájemcům 
manželům Radce a Marcelu Kolářovým na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

USNESENÍ č. 217/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006. 
Rozpočet příjmu se snižuje na 113 338,61 tis. Kč, rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 
86 543,61 tis.  Kč, rozpočet investičních výdajů se snižuje na 20 536,00 tis. Kč, dle přílohy, 
která je nedílnou součástí originálu zápisu k usnesení. Položka financování se nemění.

USNESENÍ č. 218/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu  schválit  tato  pravidla  rozpočtového  provizória  na  období  1.1.2007  do  data 
schválení rozpočtu na rok 2007:
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4. bude  pozastaveno  sjednávání  nových  investičních  akcí,  nebudou  hrazeny  investiční 
výdaje, s výjimkou již smluvně podložených investic z roku 2006,
5. provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši, nákup drobného dlouhodobého 
majetku bude pozastaven,
6. financování příspěvkových organizací bude zajištěno ve výši 1/12 příspěvku zřizovatele 
roku 2006.

USNESENÍ č. 219/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu  schválit  změnu  přílohy  č.  3  OZV  O  místním  poplatku  za  provoz  systému 
nakládání s komunálním odpadem na rok 2007, ve které je stanovena sazba poplatku. Sazba 
poplatku na období 1.1.2007 až 31.12.2007 se stanovuje na 500 Kč na osobu a rok.

USNESENÍ č. 220/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu schválit maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro podnikatele s platností 
od 1.1.2007 ve výši:
- nádoba 110 l – 52 svozů ………………………. 1.950 Kč
- nádoba 120 l – 52 svozů ………………………. 2.151 Kč
- nádoba 140 l – 52 svozů ………………………. 2.565 Kč
- nádoba 240 l – 52 svozů ………………………. 3.551 Kč
- kontejner 1100 l – 52 svozů …………………  13.440 Kč
- nádoba 110 l – 26 svozů ………………………. 1.367 Kč
- nádoba 120 l – 26 svozů ………………………. 1.526 Kč
- nádoba 240 l – 26 svozů ………………………. 2.416 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 19 % DPH.

USNESENÍ č. 221/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
zamítá
prodloužení  nájemního  vztahu  a  trvá  na  ukončení  nájemní  smlouvy  č.  140/2001/FO  dle 
dodatku č. 4 ke dni 31.12.2006. Ke stejnému datu bude byt vyklizen a předán městu Český 
Brod.

USNESENÍ č. 222/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění a na 
základě zákona č. 143/1992 Sb., oplatu,  ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 
251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
plat ředitelce Základní školy, Žitomířská 885, Český Brod. Originál platového výměru je uložen 
u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon č. 256/1992 Sb., o 
ochraně osobních údajů v informačních systémech.

USNESENÍ č. 223/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
společnost PP HOSPITALS vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče 
v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: obor interního lékařství, 
léčebna dlouhodobě nemocných, společné léčebné a vyšetřovací složky.

USNESENÍ č. 224/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
společnost PP HOSPITALS vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče 
v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: chirurgie.

          Jaromír Fischer                                                                           Bc. Jakub Nekolný
           starosta města                                                                            místostarosta města
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