
Zápis 
z 3. schůze Rady města Český Brod konané dne 17.1. 2007 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p.  Fischer,  Bc.  Nekolný,  pí.  Raková,  MUDr.  Blažek,  MUDr.  Forstová,  p.  Vlasák, 
Mgr. Janík, JUDr. Marková - právnička města,  Ing. Plíva – předseda finančního výboru, Ing. 
Rahmová – předsedkyně výboru pro strategické a komunitní plánování
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Brom – tajemník města
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:

1. Návrh na jmenování npor. Romana Holého členem komise bezpečnosti a dopravy – 
předkládá p. Fischer
2. Návrh na odvolání pana Václava Hájka předsedou komise a na jmenování Bc. Marka 
Binka předsedou komise bezpečnosti a dopravy – předkládá p. Fischer
3. Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválení rozpočtu Města Český Brod na rok 2007 – 
předkládá p. Fischer
4. Návrh na schválení ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 158/4 v kat. území Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na doporuční Zastupitelstvu 1. souhlasit s navýšením investic ,, Český Brod – 
vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ a 2. souhlasit s vícepracemi 
investic,, Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ – 
předkládá p. Fischer
6. Návrh na doporučení Zastupitelstvu souhlasit se záborem a řešením vzniklých 
majetkoprávních vztahů dle přílohy za podmínky, že ceny budou odpovídat úředním odhadům – 
předkládá Bc. Nekolný
7. Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválit spolupráci s firmou DOBIÁŠ spol. s r.o., 
Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost – předkládá p. Fischer
8. Návrh souhlasu se zhotovením projektové dokumentace pro stavební povolení, výběrové 
řízení a realizaci stavby rekonstrukce náměstí II. etapy a pověření starosty města podpisem 
smlouvy o dílo – předkládá Bc. Nekolný
9. Návrh na zamítnutí žádosti o snížení nájemného v bytě č. 9 na adrese Český Brod, 
Palackého 1256 – předkládá p. Fischer
10. Návrh na schválení postupu vypracování strategického plánu a doporučení zastupitelstvu 
města schválit zapracování částky ve výši 200.000,- Kč do rozpočtu města na jeho pořízení – 
předkládá Bc. Nekolný
11. Návrh na odsouhlasení výsledku výběrového řízení na zhotovitele investiční akce 
rekonstrukce ulice Prokopa Velikého v organizaci Středočeského kraje – předkládá             Bc. 
Nekolný
12. Návrh na pověření řízením příspěvkové organizace ANNA – penzion a domov – 
předkládá p. Fischer
13. Návrh na schválení zvýšení počtu zaměstnanců Domova pro seniory ANNA – předkládá 
p. Fischer



Informace

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

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Forstová
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 1 
Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Na jednání Rady města se dostavil pan Janič, který přišel požádat o prodloužení nájemní 
smlouvy s městem Český Brod.
Bc. Nekolný – proč by město mělo s Vámi prodloužit nájemní smlouvu?
p. Janič – byl jsem propuštěn z nemocnice, nyní chodím na brigády, je to těžký.
p. Fischer – jak chcete řešit  tuto situaci?  Nezaplatil  jste nájemné za měsíc prosinec. Dřívější 
nájemné jste zaplatil pozdě.
p. Janič – nyní pomáhám v lese, placení nájemného budu už dodržovat.
MUDr. Blažek – jste dlužníkem města, doplatil jste již nájemné za prosinec?
p. Janič – zaplatil jsem částku, která mi přišla poštou.
Bc. Nekolný – pokud s Vámi uzavřeme další nájemní smlouvu, budete muset zaplatit tří měsíční 
kauci, dělá se to u každé nájemní smlouvy.
MUDr. Blažek – dluží-li někdo městu dostává výpověď smlouvy, vznikl by tu precedens. 
JUDr.  Marková  –  pan  Janič  by  měl  zaplatit  regulované  nájemné  za  prosinec,  novou  částku 
nájemného za leden plus tři další jako kauci.
p. Janič – splatil bych vše.
Bc. Nekolný – v tuto chvíli jsme vyslechli Váš názor. Jsou zde dvě možnosti: doplatit nájemné a 
tří měsíční kauci nebo si pan Janič sežene nové bydlení.

Návrh na jmenování npor. Romana Holého členem komise bezpečnosti a dopravy – 
předkládá p. Fischer
Dne 10.1.2007 požádala komise bezpečnosti a dopravy o odvolání člena komise kpt. Jiřího 
Černého a jmenování nového člena komise, a to pana npor. Romana Holého. Npor. Roman Holý 
narozen 30.4.1967, bytem Jateční čp. 797, 280 02 Kolín IV, je nově jmenovaným vedoucím 
Obvodního oddělení Policie České republiky v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 9/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů 
odvolává
kpt. Jiřího Černého člena komise bezpečnosti a dopravy a 
jmenuje
npor. Romana Holého členem komise bezpečnosti a dopravy.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 
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Návrh na odvolání pana Václava Hájka předsedou komise a na jmenování Bc. Marka 
Binka předsedou komise bezpečnosti a dopravy – předkládá p. Fischer
Dne 10.1.2007 požádala komise bezpečnosti a dopravy o odvolání předsedy pana Václava Hájka, 
který nadále zůstane členem komise a jmenování dosavadního člena komise, a to pana Bc. 
Marka Binka, jako předsedu komise bezpečnosti a dopravy. Bc. Marek Binko narozen 
16.11.1976, bytem Český Brod, Liblice 243, je občanem města a vedoucím oddělení technického 
rozvoje Českých drah a. s, Generálního ředitelství, odbor strategie a informatiky, pracuje na 
projektu „Živá nádraží“, kterého se naše město účastní.

USNESENÍ č. 10/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů 
odvolává
předsedu komise bezpečnosti a dopravy pana Václava Hájka, který zůstává členem a 
jmenuje
pana Bc. Marka Binka předsedou komise bezpečnosti a dopravy.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 1 

Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválení rozpočtu Města Český Brod na rok 2007 – 
předkládá p. Fischer
Rozpočet  Města  Český Brod na  rok  2007 je  sestaven v členění  dle  rozpočtových  pravidel  a 
rozpočtové skladby na příjmy, výdaje provozní, výdaje investiční a financování. Návrh rozpočtu 
vychází z rozpočtového výhledu a z předběžných výsledků plnění rozpočtu roku 2006. 
Příjmy - Daňové příjmy roku 2007 jsou navrženy dle skutečně přijatých daňových příjmů roku 
2006 a změn v zákoně o dani  z příjmu.  Výše daňových příjmů je  odvozena od očekávaných 
daňových příjmů státního rozpočtu na rok 2007. Příjmy ze správních a místních poplatků jsou 
navrženy dle skutečnosti  roku 2006 a výše stanovené v místních vyhláškách Města.  V oblasti 
nedaňových příjmů je nejvýznamnější položkou plánovaný příjem z předplaceného nájemného od 
1.SčV ve výši 10 mil. Kč. Dle schválené smlouvy může rozpočet města čerpat  od 1.Sč.V celkem 
20 mil. Kč. V roce 2005  bylo čerpáno 8 mil. Kč. Čerpání této částky je navrženo s tím, že bude 
použita  na  financování  akce  ul.  Prokopa  Velikého.  V souvislosti  s touto  akcí  je  požádáno  o 
účelovou dotaci, která zatím nebyla přiznána. Pokud bude účelová dotace na akci ul. Prokopa 
Velikého přiznána, nebude nutné čerpat tuto položku v plné výši. Dotace ze státního rozpočtu 
jsou započítány ve skutečně přiznané výši. Dotace na výkon státní správy je navýšena proti roku 
2006 a bude plně použita na zvýšené výdaje na výkon státní správy. Dotace na sociální dávky je 
přísně  účelová  a  pokud  není  použita,  vrací  se  do  státního  rozpočtu.  Dotace  na  školství   je 
započítána v příjmech příslušných příspěvkových organizací. V letošním roce dochází ke změně 
v poskytování  dotace  na  sociální  péči  –  tato  dotace  bude  převedena  přímo  organizaci,  která 
sociální péči zajišťuje. V příjmech s charakterem dotací je uvedena částka plateb za žáky od obcí, 
které nemají vlastní školu  a tito žáci navštěvují školy Města Český Brod. Další položkou jsou 
předpokládané převody z  fondů vlastní hospodářské činnosti.  Jsou navrženy  s tím, že budou 
upravovány dle skutečného finančního vývoje na jednotlivých střediscích – Městské lesy, Bytové 
a  nebytové  pronájmy,  Ostatní  hospodářská  činnost.  Navrhovaná  výše  převodu  3  mil. 
z Vodohospodářského  fondu  Města  souvisí  s financováním  rekonstrukcí  kanalizačních  a 
vodovodních řadů. Návrh celkové výše  příjmů činí částku 124 853 860 Kč.
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Výdaje - Provozní výdaje: Nejvýznamnější částkou v návrhu provozních výdajů na rok 2007 je 
financování  příspěvkových  organizací  Města  Český  Brod  v celkové  výši  29 575,40  tis  Kč. 
Jednotlivé rozpočty PO budou projednávány Radou Města ve funkci zřizovatele.
Další významnou položkou v provozních výdajích jsou mzdové náklady zaměstnanců Městského 
úřadu, které jsou navrženy v souvislosti s nařízením vlády  z  roku 2006.
Částka 11 660 tis. je rozdělena dle jednotlivých příkazců operací, jejichž členění je uvedeno v 
příloze návrhu rozpočtu. Provozní výdaje pro rok 2007 jsou navrženy ve výši  91 777 860,-Kč.
Investiční výdaje: Návrh rozpočtu na rok 2007 v investičních výdajích zahrnuje akce, s kterými 
bylo počítáno již v předešlých rozpočtech . Jedná se hlavně o dofinancování akce Vodovod a 
kanalizace Prokopa Velikého ve výši 9 400 tis.Kč.,chodníky, VO, zeleň Prokopa Velikého ve 
výši 7 000 tis.Kč., zařazení rekonstrukce kanalizačních řadů  Škvárována ve výši 1 500tis. Kč , 
kde  se  počítá  s žádostí  o  poskytnutí  dotace,rekonstrukce  vodovodu  a  kanalizace  v ul. 
Jungmannova a Havlíčkova ve výši 2 900 tis.Kč. V rozpočtu je navržena i částka na pořízení 
koupaliště  ve výši  1 000tis.  Kč. Další  investiční  akcí  je rekonstrukce v Želivského č.  171 na 
školní družinu ve výši 1 700tis. Kč. Další významnou položkou je částka ve výši 3 000tis. Kč na 
rekonstrukci střední části Husova nám. se spoluúčastí účelové dotace. Do návrhu investičních 
akcí  jsou  zahrnuty  ceny  odhadem,  přesné  ceny  investic  vychází  z výběrových  řízení. 
V investičních  výdajích  je  zahrnuta  i  položka  300tis.  na  přípravu  dalších  investic.  Investiční 
výdaje  pro  PO budou  hrazeny  formou  investičních  příspěvků.  V rozpočtu  na  rok  2007  jsou 
investiční výdaje navrženy v celkové výši  34 345 000,-Kč.       
Financování: V položkách financování se objevují roční splátky jednotlivých úvěrů. V roce 2007 
jsme vázáni těmito splátkami:  úvěr od banky Volksbank s roční splátkou 2 400tis., splátky úvěru 
od SFRB v roční výši 561 tis., splácení bezúročného úvěru na výstavbu vodovodu Liblice v roční 
výši  370 tis. Z tohoto návrhu vyplývá, že celkové roční splátky úvěrů v roce 2006 budou činit 3 
331 tis. Celkový stav financování mění položka použití prostředků z minulého období ve výši 4 
600tis. Celkový stav položky financování činí 1 269tis.
Rozpočet Města Český Brod je navržen se schodkem 1 269 tis., který bude pokryt položkou 
financování  - použití prostředků z minulých let.
Bc. Nekolný – v rozpočtu jsou věci, které by se tak mohli vyvíjet, ale také nemusí. Chceme 
zažádat o dotace 3 mil. Kč na rekonstrukci náměstí, tato dotace však nemusí vyjít. V rozpočtu je 
počítáno se 3 mil. Kč u nemocnice, ta dále funguje celý rok. U TS je oproti loňskému roku pouze 
jedna položka s 8 mil Kč, které jsou také určeny na svoz komunálního odpadu, který zařizují TS. 
Nechci zde lidovou tvořivost – vyškrtávání. Z provozních výdajů MKIC bych 500 tis. Kč 
přesunul do investičních výdajů.
p. Vlasák – zásadní chyba, že ředitelka TS dodala materiály pozdě. TS jsou muzeem, vše se tam 
rozpadá. 
Bc. Nekolný – musím se zastat Ing. Plášilové, TS přebírala v hrozném stavu, narovnání bohužel 
potrvá ještě nějaký čas. 

USNESENÍ č. 11/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle §102 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
doporučuje schválit
rozpočet Města Český Brod na rok 2007 s celkovými příjmy ve výši 124 853 860,-Kč a 
s celkovými výdaji ve výši 126 122 860,-Kč. Provozní výdaje činí 91 277 860,-Kč a investiční 
výdaje činí  34 845 000,-Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1 269 000,-Kč bude pokryt položkou 
financování – použití prostředků z minulých let. Závazné ukazatele rozpočtu a rozpis k závazným 
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ukazatelům příkazců operací jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 2 

Návrh na schválení ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 158/4 v kat. území Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod jedná ve věci prodeje pozemku parc.č. 158/4 – zahrada 
dle  KN  v k.ú.  Český  Brod  obálkovou  metodou  panu  J.Fořtovi,  bytem  K Dolánkám  1128. 
Polovina tohoto pozemku je v nájmu pana J.Nováka, bytem Šafaříkova 283, Český Brod. OSMM 
proto navrhuje výše uvedenou výpověď panu J.Novákovi. Pronájem druhé poloviny pozemku 
zanikl úmrtím nájemce.
JUDr. Marková – pan Novák chce tento pozemek využívat, mělo by se sepsat, že pan Fořt ví, že 
kupuje pozemek, který je pronajatý a nyní mu běží 1 rok výpovědní lhůta.
Bc. Nekolný – na příštím jednání RM revokace usnesení.
 
USNESENÍ č. 12/2007
Rada Města Český Brod po projednání dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku o výměře 405 m2 parc.č. 158/4 – zahrada dle KN v k.ú. Český 
Brod výpovědí. Výpovědní lhůta 1 rok počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni 
doručení písemné výpovědi. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na doporuční Zastupitelstvu 1. souhlasit s navýšením investic ,, Český Brod – 
vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ a 2. souhlasit 
s vícepracemi investic,, Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, 
Hřbitovní“ – předkládá p. Fischer
Odlehčovací stoka(vajíčko 500/1100)  je v nevyhovujícím technickém stavu a vyžaduje 
nezbytnou opravu, tato oprava nelze odkládat, protože má být provedena rekonstrukce povrchů. 
podrobný popis opravy (26 m je navržena výměna) je v příloze, Cena opravy je dle nabídky, (po 
jednáních je 635 953 Kč bez DPH. Stoka je v těsné blízkosti inženýrských sítí – práce budou 
muset být prováděny ručně.   
Vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné zajistit provoz po výkopech (pojezd vozidel), musí být 
zásypy provedeny do původní výše terénu (vozovky). Projekt byl zpracován tak, že po výkopu a 
uložení vodovodu a kanalizace bude okamžitě prováděna realizace stavby komunikace, proto 
chybí 65 cm výšky zásypu v komunikaci. Výpočet chybějících kubatur zásypu je uveden 
v příloze.  
p. Vlasák – je to věc, kterou by provedla firma Zepris, nutná hned teď?
Bc. Nekolný – můžeme oslovit více firem.
JUDr. Marková – firmy dávají nižší nabídky s tím, že cenu navýší na pracích.
MUDr. Blažek – dal návrh na nové znění návrhu usnesení: k bodu 1 RM nedoporučuje, k bodu 2 
doporučuje ZM a poté pověřuje OSMM vypsáním výzvy více zájemcům.

USNESENÍ č. 13/2007
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů
nedoporučuje 
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Zastupitelstvu Města Český Brod souhlasit s navýšením investice „Český Brod – vodovod a 
kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ o 635 953 Kč (bez DPH)  na provedení 
opravy odlehčovací stoky. Postup prací a nabídka je přílohou originálu zápisu.
a doporučuje
Zastupitelstvu souhlasit s vícepracemi investice „Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa 
Velikého, Jateční, Hřbitovní“ v hodnotě 290 113 Kč (bez DPH) dle přílohy, která je součástí 
originálu zápisu.
a pověřuje
odbor správy majetku města vypsáním výzvy více zájemcům.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 
Jednání Rady města bylo přerušeno v 1705 hodin a opět zahájeno v 1920 hodin.
Pokračování jednání RM se j iž nezúčastnili MUDr. Blažek a MUDr. Forstová.

Návrh na doporučení Zastupitelstvu souhlasit se záborem a řešením vzniklých 
majetkoprávních vztahů dle přílohy za podmínky, že ceny budou odpovídat úředním 
odhadům – předkládá Bc. Nekolný
PONTEX je zhotovitelem projektové dokumentace okružní křižovatky pro investora Středočeský 
kraj a zastupuje kraj i v investiční činnosti. PONTEX s.r.o. se obrátil na Město se žádostí o 
souhlas vlastníka pozemku. Středočeský kraj jako investor by měl vykoupit potřebné pozemky a 
budovy a po dokončení stavby některé pozemky, které nejsou potřebné pro komunikaci převést 
na město a to smlouvou kupní za cenu úředního odhadu. Smlouvy budou předkládány do ZM ke 
schválení. Pozemek, který je nyní ve vlastnictví města a bude potřebný pro komunikaci bude 
prodáván kraji také za úřední odhad. Náklady na výkupy od soukromých subjektů nese kraj a na 
výstavbu křižovatky také nese kraj. 

USNESENÍ č. 14/2007
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 
doporučuje 
Zastupitelstvu města souhlasit se záborem pozemků a řešením vzniklých majetkoprávních vztahů 
dle přílohy za podmínky, že ceny budou odpovídat tržní ceně.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh na doporučení Zastupitelstvu schválit spolupráci s firmou DOBIÁŠ spol. s r.o., 
Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost – předkládá p. Fischer
K bodu 1. – Firma Dobiáš spol. s r. o. se na nás obrátila se žádostí o převod výše uvedeného 
majetku z důvodu možností jeho provozování a užívání po provedení výstavby rodinných 
domků. Jedná se o novou výstavbu řadových rodinných domků v ul. Sportovní dle situace. Jedná 
se o vodovodní řady a kanalizační řady, komunikace, zeleň, VO a pozemky. Doklady potřebné 
k provozování budou předány po kolaudaci. 1. SčV a. s. a TS Český Brod budou provádět 
kontrolu majetku z hlediska jeho funkčnosti a kvality během výstavby. Veřejné osvětlení bude 
vybudováno podél nových komunikací. Převzetí staveb proběhne po kolaudaci. Pozemky budou 
přebírány až s dokončenými povrchovými úpravami (komunikace, zeleň). Po schválení výše 
uvedeného usnesení budou vypracovány smlouvy o smlouvě budoucí, vlastní darovací smlouvy 
budou podepsány po splnění níže uvedených podmínek. K bodu 2. – Jedná se zarovnání 
pozemku podél komunikace. K bodu 3. – Město nemá dostatek finančních prostředků, aby 
mohlo využívat finanční prostředky pro novou výstavbu.

6



USNESENÍ č. 15/2007
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů projednala žádost firmy DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 
Kněžmost ze dne 15.12.2006 a 
doporučuje 
Zastupitelstvu města: 
1. souhlasit s bezúplatným převodem nově vybudovaných vodovodních řadů, kanalizačních řadů, 
veřejného osvětlení,  komunikací, pěších zón, zeleně a příslušných pozemků (části pozemků 
1071/1, 1057/1, 1056/3 v k.ú. Český  Brod o celkové výměře cca 5 450 m2 )
z majetku firmy DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost
do majetku Města Český Brod, Husovo nám. 70, Český Brod 
za podmínek, které jsou součástí originálu zápisu.
2. souhlasit se žádostí o bezúplatný převod části pozemku č.177/1 o výměře cca 140 m2 
v k.ú. Český Brod z majetku Města Český Brod, Husovo nám. 70, Český Brod
do majetku firmy DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost po dokončení 
povrchových úprav komunikací dle situace.
3. zamítnout žádost firmy DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost o finanční 
spoluúčast na vybavení pěších zón 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh souhlasu se zhotovením projektové dokumentace pro stavební povolení, výběrové 
řízení a realizaci stavby rekonstrukce náměstí II. etapy a pověření starosty města podpisem 
smlouvy o dílo – předkládá Bc. Nekolný
Připravuje se rekonstrukce další části Českobrodského náměstí. Je požádáno o dotaci na stavební 
úpravy. Z tohoto důvodu je nutné včas zpracovat projektovou dokumentaci. Akce byla původně 
připravena tak, že projektovou dokumentaci zpracuje Ing. Pažout za spoluúčasti ing. arch Koubka 
(zpracovatel materiálů pro územní plán, a MPZ) a p. Sommer – VO. Vzhledem k prodlevám a 
komplikovaným jednáním Ing. Pažout od zpracování odstoupil. Požádali jsme Ing. arch. Koubka 
o doporučení na vhodného projektanta. Vzhledem k tomu, že nabídka přesahuje částku 100 tis. 
Kč, žádáme o souhlas s uzavřením smlouvy Radu města dle Směrnice odstavec 2 písmeno g).     
Bc. Nekolný – pokud nebude vyhotoven projekt, město nemůže čerpat finanční prostředky 
z dotací.
p. Vlasák – doplnit v návrhu smlouvy o dílo v povinnostech zhotovitele a objednatele v bodě 2: 
Zhotovitel zapracuje do předmětu díla požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy a 
požadavky správců inženýrských sítí, tyto požadavky budou nedílnou součástí projektové 
dokumentace. A v bodě 4: Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace 
používat materiálové standarty a technologie uvedení ve studii nebo požadované objednatelem a 
jednotlivými správci a provozovateli inženýrských sítí.

USNESENÍ č. 16/2007
Rada města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se směrnicí  pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006
souhlasí 
se zhotovením projektové dokumentace pro stavební povolení, výběrové řízení a realizaci 
stavby „Stavební úpravy Husova náměstí II. etapa a Náměstí Arnošta z Pardubic II. etapa“ panem 
Ing. arch. Miroslavem Rousem, Toruňská 328/2, 181 00 Praha 8 a 
pověřuje 
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starostu města podpisem smlouvy o dílo. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh na zamítnutí žádosti o snížení nájemného v bytě č. 9 na adrese Český Brod, 
Palackého 1256 – předkládá p. Fischer
Paní Petronila Dostálová, které byl dne 3. 5. 2006 přidělen na základě výběrového řízení byt č. 9 
na adrese  Český Brod, Palackého 1256, požádala dne 13. 12. 2006 o snížení nájemného v tomto 
bytě  z důvodu nepříznivé  finanční  situace.  Vzhledem k tomu,  že  byt  byl  přidělen  obálkovou 
metodou na základě nejvyšší nabídky, není změna výše nájemného možná. Dlužné nájemné k 31. 
12. 2006 činí 40 804 Kč. Z tohoto důvodu schválila RM dne 4. 1. 2007 výpověď z nájmu bytu.
Žádost paní Dostálové o snížení nájemného a reakce na výpověď z bytu jsou přílohou tohoto 
návrhu na usnesení. 

USNESENÍ č. 17/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
žádost o snížení nájemného v bytě č. 9 na na adrese Český Brod, Palackého 1256.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 
Návrh na schválení postupu vypracování strategického plánu a doporučení zastupitelstvu 
města schválit zapracování částky ve výši 200.000,- Kč do rozpočtu města na jeho pořízení 
– předkládá Bc. Nekolný
Ing. Rahmová – doktorka Reitschmiedová má za sebou již spousty práce, ví co dělá. Má také 
spoustu garancí. 

USNESENÍ č. 18/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1ú zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se svým usnesením č. 228/2006
schvaluje
PhDr. Alenu Reitschmiedovou jako odborného garanta zpracování Strategického plánu města 
Český Brod a návrh postupu zpracování, který je nedílnou součástí originálu zápisu, dále
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit zapracování částky ve výši 200.000 Kč do rozpočtu  města na rok 
2007 a v případě schválení Zastupitelstvem města,
ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o dílo s odborným garantem.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh na odsouhlasení výsledku výběrového řízení na zhotovitele investiční akce 
rekonstrukce ulice Prokopa Velikého v organizaci Středočeského kraje – předkládá 
Bc. Nekolný
V loňském roce byla uzavřena smlouva o spolupráci se Středočeským krajem pro přípravu a 
realizaci investic v ul. Prokopa Velikého. Při jednání minulý týden bylo zjištěno, že výběrové 
řízení bylo vyhlášeno a provedeno odlišně od smlouvy o spolupráci. Rozsah prací a finanční 
výdaje města se nemění. Případné zrušení soutěže a vyhlášení nové by celkové uzávěry 
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v komunikacích prodloužilo o min. 3 měsíce a stavba by se dostala do zimních měsíců příštího 
roku, což je riziko dalšího prodloužení. Proto je předkládáno řešení této situace dodatkem ke 
smlouvě o spolupráci. Obsah dodatku – investorem nebude město Český Brod, investorem celé 
akce bude Středočeský kraj. Město svou část bude financovat investiční dotací středočeskému 
kraji. Před proplacením faktur bude město odsouhlasovat soupisy provedených prací, veškeré 
změny budou s městem projednávány, město se bude účastnit kontrolních dnů. Po dokončení a 
kolaudaci stavby budou objekty financované městem předány krajem městu Český Brod do 
vlastnictví. Výsledky výběrového řízení: soutěže se zúčastnilo 7 firem a dle hodnocení hodnotící 
komise je nejvýhodnější nabídka firmy SKANSKA DS a.s. , zápis je v příloze, rovněž usnesení 
rady kraje je v příloze. Kopie dokladů z výběrového řízení jsou k nahlédnutí na odboru správy 
majetku. Přílohy: zápis hodnotící komise, kopie usnesení Rady kraje, návrh dodatku ke smlouvě. 
Bc. Nekolný – po dokončení a kolaudaci bude stavba převedena bezúplatně do majetku města 
Český Brod.

USNESENÍ č. 19/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
1. bere na vědomí 
usnesení Rady Středočeského kraje č. 052-38/2006/RK ze dne 20.12.2006 – rozhodnutí 
(v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) o zhotoviteli investiční akce: 
III/1131 Český Brod a 
souhlasí 
s výše uvedeným rozhodnutím Středočeského kraje   
2.doporučuje 
Zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s dodatkem č. 1 ke smlouvě o spolupráci se 
Středočeským krajem č. 173/2006/OSM ze dne 23.8.2006.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh na pověření řízení ANNA – penzion a domov – předkládá p. Fischer

USNESENÍ č. 20/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
pověřuje
řízením  příspěvkové  organizace  ANNA  –  penzión  a  domov  paní  Miloslavu  Hnidovou  od 
1.2.2007 do 31.3.2007.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh na schválení zvýšení počtu zaměstnanců Domova pro seniory ANNA – předkládá 
p. Fischer

USNESENÍ č. 21/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2)  písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje 
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navýšení  zaměstnanců Domova pro seniory o sociálního  pracovníka  a  ergoterapeuta  od 
1.4.2007 a
ukládá
paní Miloslavě Hindové, pověřené řízením organizace,  zveřejnit  do 31.3.2007 výběrové 
řízení  v regionálním tisku  a  na  webových stránkách  města  Český Brod a  Domova  pro 
seniory ANNA.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 
Informace
p. Ficher – 29. ledna proběhne výběrové řízení na vedoucího odboru správy majetku města. Kdo 
by chtěl, může se přihlásit do komise.

Jednání bylo ukončeno v 1945 hodin

Ověřovatel zápisu: MUDr. Forstová

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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