
                   Zápis 
z 30. schůze Rady města Český Brod konané dne 21.12. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Vlasák, p. Brom – tajemník 
města, JUDr. Marková - právnička města, MUDr. Forstová, Mgr. Janík 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: 
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:
1. Návrh na schválení počtu zaměstnanců MěÚ v Českém Brodě – předkládá p. Brom
2. Návrh na výpověď z nájmu nebytových prostor č. p. 56 nám. Arnošta z Pardubic, Český 
Brod o celkové výměře 117,09 m2 – předkládá p. Brom
3. Návrh na nedoporučení Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií s obcí Tuklaty – předkládá p. Fischer
4. Návrh na nedoporučení Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií s obcí Břežany II – předkládá              p. 
Fischer
5. Dokončení bodu č. 3 z projednávání RM konané dne 13. 12. 2006 – předkládá 
Ing. Čokrtová
6. Návrh na schválení uzavření smlouvy mezi městem Český Brod a Agorou Central 
Europe – předkládá p. Fischer
7. Návrh na vzetí na vědomí poskytnutí prodejního prostoru – předkládá Mgr. Müllerová
8. Návrh na vzetí na vědomí ukončení pronájmu ordinace MUDr. Brokovi – předkládá 
Mgr. Müllerová
9. Návrh na vzetí na vědomí poskytnutí investiční dotace – Mgr. Müllerová
10. Návrh na schválení ceníku úhrad pro pečovatelskou službu – předkládá Mgr. Müllerová
11. Návrh na schválení ceníku úhrad pro sociální zařízení ANNA – penzion a domov – 
předkládá Mgr. Müllerová 
12. Návrh na schválení vypracování strategického plánu města Český Brod – předkládá 
p. Fischer
13. Návrh na schválení záměru na pronájem nemovitého majetku v areálu nemocnice – 
předkládá Bc. Nekolný
14. Návrh na schválení smlouvy o převodu poskytování zdravotní péče v areálu nemocnice – 
předkládá Bc. Nekolný

Informace
Organizační změna na MěÚ
Žádosti firmy Dobiáš spol. s r. o.

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 6. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková



Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 
Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

P. Brom – přečetl kontroly plnění usnesení z RM konané 13.12. 2006
Usnesení č. 215/2006 – stále trvá.
Usnesení č. 216/2006 – záměr byl vyhlášen.
Usnesení č. 217/2006 - předáno na ZM.
Usnesení č. 218/2006 – doporučeno ke schváleni ZM.
Usnesení č. 219/2006 - doporučeno ke schváleni ZM.
Usnesení č. 220/2006 - doporučeno ke schváleni ZM.
Usnesení č. 222/2006 – bylo splněno.

Návrh na schválení počtu zaměstnanců MěÚ v Českém Brodě – předkládá p. Brom
Od posledně stanoveného počtu zaměstnanců (62), tj. včetně pracovníka odboru dopravy 
(bodový systém), který byl přijat k 1.6.2006, je nutno zvětšit počet zaměstnanců minimálně 
o čtyři.  Nové zákony nám stanovují další úkoly, a to v oblasti sociálních služeb, hmotné 
nouze  a  sociálně  právní  ochraně  dětí.  Stát  se  zavázal  k úhradě  mzdových  i  věcných 
nákladů. Mzdové náklady by měly být uhrazeny ve výši min. 800 tis. Kč a náklady na nové 
technologie (jsou již nainstalovány) za asi 500 tis. Kč (forma výpůjčky). Dále se stáváme 
od 1.1.2007 i úřadem územního plánování, zde je příslib získání mzdových prostředků na 
dva  zaměstnance.  Na  vybavení  pracovišť  získáme  počítače  z odborů  sociálních  věcí. 
V blízké budoucnosti bude nutno oddělit podatelnu a výpravnu od pokladny. Pokus o toto 
oddělení k 1.1.2006 se nepodařil z důvodu nedostatku prostoru. Pro informaci uvádím, že 
zvýšením úředních agend a s novým správním řádem, se počet č.j. v tomto roce oproti roku 
2005  navýšil  asi  o  30  %.  Pracovní  nároky  na  zaměstnance  podatelny  způsobují  jejich 
odchod  k jiným  zaměstnavatelům  s příjemnějšími  pracovními  podmínkami.  Opět  od 
1.1.2007  očekáváme  další  nárůst  přijaté  a  odeslané  pošty,  a  to  především  z odboru 
sociálních věcí (hmotná nouze a sociální služby). Komplexně nutno vyřešit i odbor správy 
majetku města, a to zařadit na OSMM i činnosti, které se zatím vykonávají roztříštěně a 
víceméně nahodile ( regionální rozvoj, strategické plánování a získávání tzv. evropských 
peněz). Toto bude řešeno samostatným bodem programu RM.
p. Brom – od 1.1.2007 vstoupí do platnosti nové zákony, některé agendy zaniknou a začnou 
znovu s jiným systémem a jiné přebereme my. Z OSM budou odcházet manželé Dvořákovi, 
dále jsme přijali pana Hájka. Chtěli bychom, aby OSM  se rozdělilo na tři skupiny: OSM, 
investice a zahraniční dotace. Také se vypíše výběrové řízení na nového vedoucího OSM.
Bc. Nekolný – Ing. Čokrtová měla příplatky za vedení, chtěl bych, aby měla pořád stejné 
peníze. 
p. Brom – bylo  by zřízeno oddělení investic, které by Ing. Čokrotová vedla, aby její plat 
výrazně neklesl dolu.
p.  Fischer – můžeme se teď bavit  minimálně o 4 lidech a poté uvidíme,  zda jich bude 
potřeba více.
p. Brom – letos jsme v rozpočtu ušetřili 300 tis. Kč.
Pí. Raková – nyní musíme odsouhlasit 4 lidi navíc, plán a realizování tohoto bodu bude 
v průběhu roku?
p. Brom – ano, maximální počet zaměstnanců tím bude 66. Je také vypsáno výběrové řízení 
na sociálku a paní Červinková z podatelny podala výpověď.
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USNESENÍ č. 225/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
celkový  počet  zaměstnanců  Města  Český  Brod  zařazených  do  městského  úřadu  na  66 
k 1.1.2007.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Návrh na výpověď z nájmu nebytových prostor č. p. 56 nám. Arnošta z Pardubic, Český 
Brod o celkové výměře 117,09 m2 – předkládá p. Brom
Vzhledem k potřebám Města vypovídáme smlouvu o nájmu  na dosud užívané prostory GE 
Money Bank a.s.   
Město Český Brod v domě č.p.56  pronajímá nebytové prostory v 1. patře 
Úřadu práce , GE Money Bank a v 2. patře kadeřnictví.
Pro porovnání uvádíme současnou  cenu nájemného ve všech nebytových prostorách  č.p.56:
- Úřad práce                   1 575,- Kč/m2 /rok
- GE Money Bank         1 314,- Kč/m2 /rok
- kadeřnictví                     854,- Kč/m2 /rok      
Bc. Nekolný – nesouhlasím, aby banka dostala výpověď. Chci, aby byl navýšen nájem jako má 
Úřad práce. Je možné získat prostory v 1. patře čp.1, kde jsou dvě místnosti pronajímané 
lektorům vyučující zde cizí jazyky. Ty můžeme posunout na základní školu a dále prakticky je 
také nevyužívaná zasedací místnost.
p. Brom – návrh na nové znění návrhu usnesení: Rada města po projednání nesouhlasí 
s výpovědí a pověřuje OSMM k jednání o výši nájemného.

USNESENÍ č. 226/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
nesouhlasí
s výpovědí  nájemní  smlouvy  na  nebytové  prostory  v č.  p.  56  náměstí  Arnošta  z Pardubic 
v Českém Brodě, pronajaté GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 – Michle a
pověřuje 
odbor správy majetku města k jednání o výši nájemného. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Bc.  Nekolný – navrhl, aby bod 3 a 4 byly projednávány společně, protože se týkají stejné věci
Návrh na nedoporučení Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií s obcí Tuklaty a s obcí Břežany II – 
předkládá p. Fischer
Měření  rychlosti  obecní  policií  na  území  obcí  v  rámci  našeho  správního  obvodu  lze 
provádět  na  základě  uzavřené  veřejnoprávní  smlouvy  po  předchozím  souhlasu 
zastupitelstev obou obcí.  Obce Tuklaty a Břežany II  požádaly o uzavření  této smlouvy 
žádostí  ze  dne  11.12.2006  doručenou  městu  Český  Brod  dne  12.12.2006  pod  č.j. 
19217/VED a pod č.j. 19197/VED.  Do současné doby byly uzavřeny čtyři veřejnoprávní 
smlouvy na tomto úseku, a to s obcemi Poříčany, Tismice, Rostoklaty a Krupá, zde městská 
policie  může  vykonávat  tuto  působnost  po  vyslovení  souhlasu  Krajským  úřadem 
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Středočeského kraje s uzavřením smluv od 1.12.2006. Rada města při projednávání těchto 
smluv doporučila uzavřít pouze omezený počet  smluv, a to maximálně čtyři,  z důvodu, že 
prioritou  činnosti  městské  policie  je  řešení  bezpečnostní  situace,  záležitostí  veřejného 
pořádku a dopravy na území města Český Brod.  Předkladatel proto nedoporučuje vyslovit 
souhlas s uzavřením této smlouvy. 
JUDr. Marková – policie se může rozšířit, vydělají si na sebe, pro město.
Bc. Nekolný – jak často by policie v obcích měřila, záleží na dohodě starostů.
Pí. Raková – jak dalece a často je to vymahatelné?
p. Fischer – můžou 1 maximálně 2 krát za měsíc.
Bc. Nekolný – když zamítneme, tak tam naše policie nesmí.
p. Fischer – chceme, aby přesně řekli kdy a v kolik, poté já řeknu ano nebo ne.
Bc. Nekolný – smlouva by měla být hodně obecná, aby nebyla vymahatelná, poté už opravdu 
záleží na dohodě.
p. Fischer – popovídám si se starosty, kterých se to týká a dohodneme se.
Bc. Nekolný – dal návrh na stáhnutí bodu 3 z jednání a nechal RM hlasovat.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 
Bc. Nekolný – dal návrh na stáhnutí bodu 4 z jednání a nechal RM hlasovat.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Dokončení bodu č. 3 z projednávání RM konané dne 13. 12. 2006 – předkládá Ing. Čokrtová
p. Fischer – nechali jsme nejvyšší nabídky prověřit, zda někdo není dlužníkem města.
Bc. Nekolný – obrátil se na mě pan Červenka se žádostí o byt, platil by také cca 5.000 Kč, bylo 
by to na dobu neurčitou. Obálkovou metodou se nám pronájem neosvědčil. Pan Červenka je 
rozveden a čeká na vyrovnání. Za rok by tento byt mohl být opět volný. 
JUDr. Marková – jak by se pronajmutí bytu panu Červenkovi odůvodnilo?
Bc. Nekolný – v případě, že bychom souhlasili, museli bychom zrušit výběrové řízení.
P. Brom – uvolní se také byt po Martině Synkové.
JUDr. Marková – zrušit výběrové řízení a dát to panu Červenkovi za méně je netransparentní, 
nechala bych mu popřípadě byt po paní Synkové.
Bc. Nekolný – pan Kolínský bydlí v tom samém věžáku, ve kterém pronajímáme byt?
Pí. Raková – pan Kolínský bydlí u babičky a chce se ženit.

USNESENÍ č. 227/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění 
schvaluje
uzavření  nájemní smlouvy na byt  č.  46,  podlaží 9,  kategorie  1, typ  1+kk, Palackého ulice, 
Český Brod, celková plocha činí 41,46 m2, na dobu určitou 2 let p. Ondřeji Kolínskému, bytem 
Palackého 1256, Český Brod za nájemné ve výši 6.500 Kč měsíčně. Kauce ve výši trojnásobku 
nájmu a záloh na služby musí být složena na účet města před podpisem smlouvy.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 
Bc. Nekolný – zařazení bodu 12 před bod 6.
Návrh na schválení vypracování strategického plánu města Český Brod – předkládá p. 
Fischer
Dne 1.11.2006  Zastupitelstvo města Český Brod zřídilo usnesením č. 101/2006 ,, Výbor pro 
strategické a komunitní plánování“. Tento výbor by se měl podílet na vypracování strategického 
plánu města. Strategický plán je moderním nástrojem systematického řízení rozvoje jakékoliv 
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organizace. V posledních desetiletích se stále  více prosazuje a osvědčuje také v rozvoji měst. 
Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů 
řízení změn v rozvoji města a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje 
přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní 
provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. 

USNESENÍ č. 228/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních 
předpisů 
schvaluje
vypracování strategického plánu města Český Brod.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Návrh na schválení uzavření smlouvy mezi městem Český Brod a Agorou Central Europe – 
předkládá p. Fischer
Dne 1.11. 2006 Zastupitelstvo města Český Brod  zřídilo usnesením č. 101/2006 „Výbor pro 
strategické a komunitní plánování“. Tento výbor by se měl podílet na vytváření strategického 
plánu  města,  jehož  součástí  bude  komunitní   plán  rozvoje  sociálních  služeb.  Vytvoření 
strategického a komunitního plánu by měl předcházet průzkum názorů veřejnosti ve městě. Tento 
průzkum  lze  provést  formou  anketního  a  dotazníkového  šetření  mezi  občany  města.  Tyto 
průzkumy  provádí  občanské  sdružení  Agora  Central  Europe  /www.agora-ce.cz/.  Občanské 
sdružení Agora Central Europe bylo založeno s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi místní 
samosprávou,  státní  správou  a  občany.  Na  založení  Agory  se  podílela  nizozemská  sesterská 
organizace a nizozemský Institut pro veřejnost a politiku. 

USNESENÍ č. 229/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních 
předpisů a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
schvaluje
uzavření  smlouvy  s Agorou  Central  Europe  na  provedení  dotazníkového  průzkumu  a 
vypracování podrobné analýzy pro zjištění názorů veřejnosti před vypracováním strategického 
plánu města Český Brod do částky 100 000 Kč.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Návrh na vzetí na vědomí poskytnutí prodejního prostoru – předkládá Mgr. Müllerová
Prodej potravin a drogistického zboží je pro obyvatele tohoto typu zařízení  potřebný vzhledem 
k jejich věku a zdravotnímu stavu.
RM bere tuto informaci na vědomí.

Návrh na vzetí na vědomí ukončení pronájmu ordinace MUDr. Brokovi – předkládá  Mgr. 
Müllerová
Místnost, kterou MUDr Brok využívá 1x týdně jako ordinaci, bude využita jako 1lůžkový pokoj 
pro uživatele sociální služby. 
RM bere tuto informaci na vědomí.
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Návrh na vzetí na vědomí poskytnutí investiční dotace – Mgr. Müllerová
V roce 2006 jsme zažádali o poskytnutí investiční dotace z humanitárního fondu Středočeského 
kraje na rozšíření rezidenčních služeb. Jednou z podmínek byla spoluúčast zřizovatele ve výši 
8%. Z fondu jsme obdrželi částku ve výši 150000,- Kč.

USNESENÍ č. 230/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
poskytnutí investiční dotace penzionu ANNA na rozšíření rezidenčních služeb ve výši 
12 000 Kč.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Návrh na schválení ceníku úhrad pro pečovatelskou službu – předkládá Mgr. Müllerová
S přijetím nového zákona č.108/06 o sociálních službách a prováděcí vyhl. MPSV č. 505/06, 
která stoupí v účinnost od 1.1.2006 dochází ke změně stanovování úhrad za pečovatelskou 
službu. Převážná část výkonu pečovatelské služby je stanovena hodinovou sazbou. Ceník úhrad 
pro sociální zařízení ANNA – penzion a domov je součástí přílohy.
Ceník úkonů pečovatelské služby

1. běžný úklid domácnosti   60,- Kč/hod
2. pomoc při zajištění velkého úklidu           85,- Kč/hod
3. donáška vody, topení v kamnech   60,- Kč/hod
4. běžné nákupy   60,- Kč/hod
5. nutné pochůzky   60,- Kč/hod
6. velký nákup (15kg) 100,- Kč/hod
7. praní prádla   50,- Kč/kg
8. dovážka oběda   15,- Kč/úkon

Výše úhrady je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

USNESENÍ č. 231/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
ceník úhrad pro pečovatelskou službu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Návrh na schválení ceníku úhrad pro sociální zařízení ANNA – penzion a domov – 
předkládá Mgr. Müllerová 
S přijetím zákona č. 108/2006  Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhl. MPSV č. 505/06, 
která vstoupí v účinnost od 1.1.2007dochází ke změně stanovování úhrad. Vyhláška uvádí max. 
ceny včetně provozních nákladů za ubytování ve výši 160,- Kč/den  a stravování ve výši 140,- 
Kč/den. Je na zařízení resp. na zřizovateli jaké ceny určí na jednotlivé typy pokojů, stravovací 
jednotky či další fakultativní služby. Po úhradě ubytování a stravování musí však uživateli zůstat 
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15% z příjmu. Dále musí zařízení mít ceník poskytovaných služeb pro obyvatele, kteří nepobírají 
příspěvek na péči a chtějí si nějakou službu objednat.

USNESENÍ č. 232/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
ceník úhrad pro sociální zařízení ANNA – penzion a domov, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Návrh na schválení záměru na pronájem nemovitého majetku v areálu nemocnice – 
předkládá Bc. Nekolný
Předmětné pozemky  a stavby budou na základě výsledků zadávacího řízení ze dne 13.12.2006 
dlouhodobě pronajaty PP Hospitals s.r.o.
Bc. Nekolný – u nemovitého majetku se musí ze zákona vyhlásit záměr. 
JUDr. Marková – vše půjde do pronájmu, nemovitosti se musí rozdělit, za této situace by 
v usnesení nemělo být, že RM vyhlašuje záměr na pronájem pozemků, ale na pronájem 
nebytových prostor.
p. Fischer – návrh na nové znění návrhu usnesení: RM po projednání vyhlašuje záměr na 
pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český Brod…

USNESENÍ č. 233/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
vyhlašuje záměr
na  pronájem nebytových  prostor  v areálu  Nemocnice  s poliklinikou  Český Brod dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, předem určenému zájemci.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 

Návrh na schválení smlouvy o převodu poskytování zdravotní péče v areálu nemocnice – 
předkládá Bc. Nekolný
Tento návrh vychází z usnesení Rady města č. 223/2006 a č. 224/2006 ze dne 13.12.2006, jím 
rada vyhlásila vítěze zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě ve výše 
zmíněném rozsahu společnost PP Hospitals, s. r. o.
JUDr. Marková – ze smlouvy nám PP Hospitals vyřadilo prohlášení ručitele, které bylo pro 
případ, že by nám společnost nezaplatila.
Bc. Nekolný – návrh na stahnutí bodu z jednání RM, dal o návrhu hlasovat.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 
Informace
Organizační změny na MěÚ
Na odboru  správy majetku  města  pracuje  6  pracovníků (+  2  informatici).  Náplň  práce 
odboru neobsahuje regionální  rozvoj,  strategické  plánování  a  získávání  tzv.  evropských 
peněz. Navrhuji následující řešení: 
1) Na odboru správy majetku vytvořit nové, samostatné oddělení s vedoucím pracovníkem. 
Toto  oddělení  by  mělo  v náplni  práce  investiční  činnost,  regionální  rozvoj,  strategické 
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plánování a získávání tzv. evropských peněz. Personální obsazení jmenovitě: Ing. Čokrtová 
– vedoucí oddělení (současná vedoucí OSMM), Martin Červený – investiční technik, Ing. 
Jitka Dvořáčková – externě (získávání evropských peněz).
2)  Vypsat  výběrové  řízení  na  místo  vedoucího  odboru  správy majetku  města.  Vedoucí 
OSMM by řídil stávající činnosti odboru i nově vzniklé oddělení, popř. zajišťoval investice 
malého rozsahu.  Personální  obsazení  jmenovitě:  Nově jmenovaný vedoucí  odboru (Ing. 
Čokrtová  by  byla  odvolána  z místa  vedoucí  odboru  a  jmenována  na  místo  vedoucí 
oddělení). Hana Burýšková (evidence majetku, pronájmy nebytových i bytových prostor). 
Ludmila Píšová (pozemková a majetková agenda), nově přijatý pracovník po odchodu Jany 
Dvořákové a Josefa Dvořáka by zajišťoval správu domů v majetku města (byty i nebytové 
prostory), revize, vedení pasportů apod. 
Prvním krokem by tedy  bylo  vyhlášení  výběrového  řízení  na  místo  vedoucího  odboru 
správy majetku města.
p. Brom – návrh na znění návrhu usnesení: RM po projednání vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení místa vedoucího OSMM a ukládá tajemníkovi MěÚ Český Brod zveřejnit výběrové 
řízení do 28.12.2006.

USNESENÍ č. 234/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru správy majetku města a
ukládá
tajemníkovi MěÚ Český Brod zveřejnit výběrové řízení zveřejnit do 28.12.2006.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 4, 0, 0 
Žádosti firmy Dobiáš spol. s r. o.
Firma Dobiáš spol. s r.o. předložila žádost (viz. příloha) 

1. žádost o vyjádření k záměru stavby a následný bezúplatný převod majetku Městu. Jedná 
se  o  vodovod,  kanalizaci  dešťovou  a  splaškovou,  komunikace,  veřejné  osvětlení, 
pozemky pod veřejnými plochami, zeleň a mobiliář.

2.  žádost  o  bezúplatný  převod  části  pozemku  č.  177/1  –  ulice  V Lukách  –  zarovnání 
pozemku (cca 140 m2)

3. žádost o finanční spoluúčast na vybavení pěších zón
4. žádost o souhlas s umístěním vjezdů na pozemcích 177/1 a 848/2 (věcné břemeno)

Provozovatelé majetku TS – Ing. Plášilová a  1. SčV a.s. – p. Hovorka  byli požádáni o podmínky 
převodu  majetku.  Vyjádření  k územnímu  řízení  je  přílohou  této  informace.  Žádost  bude 
předkládána do Rady Města a Zastupitelstva města po upřesnění podmínek převodu majetku.

Jednání bylo ukončeno v 1750 hodin

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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