
Zápis 
z 4. schůze Rady města Český Brod konané dne 1. 2. 2007 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný, pí.  Raková, MUDr. Blažek,  MUDr. Forstová,  p.  Brom – 
tajemník města,  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. Vlasák 
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:

1. Návrh na doplnění poradních orgánů rady města – předkládá Bc. Nekolný
2. Návrh na schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor areálu Nemocnice 
s poliklinikou v Českém Brodě – předkládá Bc. Nekolný
3. Návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2007 – předkládá 
p. Fischer
4. Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií s obcí Tuklaty – předkládá p. Fischer
5. Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií s obcí Břežany II – předkládá               p. 
Fischer
6. Návrh na schválení platu ředitelům příspěvkových organizací – předkládá p. Brom
7. Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy s panem Janičem – předkládá p. Fischer

Informace
Oznámení o převodu členského podílu v bytovém družstvu
Vyjádření OD na žádost přemístění značek

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 4. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je pí. Raková
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0
Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Výběrové řízení na vedoucího OSMM
Do  tohoto  výběrového  řízení  se  přihlásili  3  uchazeči,  z nichž  1  to  vzdal  před  zahájením 
výběrového  řízení.  Oba  dva  uchazeči,  Ing.  Bulíčková  a  Ing.  Mareš,  se  zúčastnili  1.  kola 
výběrového řízení a postoupili  do 2. kola, ve kterém uchazeči zodpověděli otázky členů RM. 
Rada města nevybrala nikoho na pozici vedoucího OSMM.



Návrh na doplnění poradních orgánů rady města – předkládá Bc. Nekolný

USNESENÍ č. 22/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102, odstavce 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
odvolává
z funkce následující členy těchto iniciativních a poradních orgánů:
z komise bezpečnosti a dopravy: kpt. Jiřího Černého,
z komise sociálně právní ochrany dětí: Andreu Košatovou a kpt. Jiřího Černého, 
z pracovní  skupiny  prevence  bezpečnosti:  Václava  Hájka,  kpt.  Jiřího  Černého  a  Andreu 
Košatovou
a volí
do funkce následující členy těchto iniciativních a poradních orgánů:
do pracovní skupiny pro životní prostředí: Ing. Vladimíra Klinderu, Ing. Štěpánku Dostálkovou a 
Petra Miškovského,
do komise bezpečnosti a dopravy: npor. Mgr. Romana Holého (velitele OO Policie ČR), 
do  komise  sociálně  právní  ochrany  dětí: Hanu  Hollasovou  (protidrogovou  a  romskou 
koordinátoru  MěÚ), npor. Romana Holého (velitele OO PČR), 
do komise prevence bezpečnosti: npor. Romana Holého (velitele OO PČR).
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor areálu Nemocnice 
s poliklinikou v Českém Brodě – předkládá Bc. Nekolný
Usnesením RM č.211/2006 bylo vyhlášeno zadávací řízení na výběr vhodného provozovatele 
Nemocnice s poliklinikou Český Brod. Usnesením č.223/2006 a 224/2006 vyhlásila RM vítěze 
zadávacího řízení společnost PP Hospitals v rozsahu zdravotní činnosti : obor interní lékařství, 
léčebna dlouhodobě nemocných , chirurgie, společné léčebné a vyšetřovací složky. 
Záměr na pronájem nebytových prostor předem určenému zájemci byl vyvěšen 3.1.2007
a sňat 18.1.2007. Příloha : návrh smlouvy o nájmu. 
Ing. Čokrtová – nevíme jaké části nemocnice jsou pronajaté privátům. Chci překontrolovat 
místnost po místnosti, nemáme jednotlivé smlouvy komu co patří.
MUDr. Blažek – ve smlouvě u budovy čp. 620 nemá být 1. patro nýbrž přízemí.
JUDr. Marková – usnesení by mělo být jiné.
Staré znění návrhu usnesení: RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy nebytových 
prostor areálu NsP v Českém Brodě se společností PP Hospitals, s.r.o., se sídlem Antonínská 85, 
380 16 Dačice.
NOVÉ znění návrhu usnesení: RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi 
městem Český Brod a společností PP Hospitals, s.r.o. se sídlem Antonínská 85, 380 16 Dačice na 
dobu 15 let na pronájem nebytových prostor areálu Nemocnice s poliklinikou  v Českém Brodě. 
Návrh  smlouvy o nájmu nemovitosti je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 23/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle ustanovení § 102, odst. 2 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění 
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schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Český Brod a společností PP Hospitals, s.r.o. se sídlem 
Antonínská 85, 380 16 Dačice na dobu 15 let na pronájem nebytových prostor areálu Nemocnice 
s poliklinikou  v Českém Brodě. Návrh  smlouvy o nájmu nemovitosti je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2007 – předkládá p. Fischer
Zastupitelstvo Města schválilo rozpočet města Český Brod na rok 2007, součástí tohoto rozpočtu 
jsou příspěvky příspěvkových organizací města Český Brod. Použití jednotlivých příspěvků 
v členění dle vnitřní směrnice - dle rozpočtové skladby je navrženo v následujících rozpočtech. 
Dle vnitřní směrnice lze závazné ukazatele přesáhnout do výše deseti procent celkové položky, 
což je v kompetenci ředitelů příspěvkových organizací. Plnění rozpočtů příspěvkových 
organizací bude sledováno čtvrtletně. Příspěvky na provoz budou poukazovány jednotlivým 
organizacím v měsíčních zálohách. Příspěvky na jednorázové akce budou poukazovány po 
dohodě s řediteli PO.  
Bc. Nekolný – jsem pro to, abychom schválili rozpočet všem školám, školkám. U TS, MKIC, 
knihovny, ANNA – penzion a domov navrhuji zatím neschválit rozpočet. Musíme s tím začít 
něco dělat a rozhodnout, jak s těmito organizacemi dál. Musíme provést kontrolu jednotlivé 
činnosti a stavu majetku. Chci přípravy reformy. Návrh k návrhu znění usnesení: Přílohy 
budou pouze školské.

USNESENÍ č. 24/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm.b) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací ve znění příloh, které jsou nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií s obcí Tuklaty – 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. Obec Břežany II požádala o uzavření této smlouvy žádostí ze dne 
11.12.2006  doručenou  městu  Český  Brod  dne  12.12.2006  pod  č.j.  19197/VED.  Dne 
21.12.2006 byl radě města předložen návrh usnesení  na nedoporučení zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy. Důvodem bylo předchozí stanovisko rady uzavřít jen omezený 
počet těchto smluv. Při jednání zastupitelstva 21.12.2006 byl bod stažen z projednávání s 
tím, že má být připraven návrh smlouvy.  Návrh je připraven za stejných podmínek jaké 
jsou u předchozích smluv na tomto úseku. Smlouva je nastavena tak, že MP Český Brod 
provede  kontrolní  měření  na  základě  žádosti  starosty  obce  Břežany  II,  která  musí  být 
starostou města Český Brod akceptována. Frekvence měření záleží na dohodě starostů po 
posouzení  podmínek  starostou  města  Český  Brod  (momentální  vytíženost  apod.).  Dle 
sdělení  starosty  obce  Břežany  II  Tomáše  Brázdy  lze  očekávat  schválení  souhlasu  s 
uzavřením VP smlouvy zastupitelstvem obce Břežany II dne 5.2.2007.
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USNESENÍ č. 25/2007
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  3  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Tuklaty na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií 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. Obec Tuklaty požádala o uzavření této smlouvy žádostí ze dne 
11.12.2006  doručenou  městu  Český  Brod  dne  12.12.2006  pod  č.j.  19217/VED.  Dne 
21.12.2006 byl radě města předložen návrh usnesení  na nedoporučení zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy. Důvodem bylo předchozí stanovisko rady uzavřít jen omezený 
počet těchto smluv. Při jednání zastupitelstva byl bod stažen z projednávání s tím, že má 
být  připraven  návrh  smlouvy.  Návrh  je  připraven  za  stejných  podmínek  jaké  jsou  u 
předchozích smluv na tomto úseku. Smlouva je nastavena tak, že MP Český Brod provede 
kontrolní měření na základě žádosti starosty obce Tuklaty, která musí být starostou města 
Český  Brod  akceptována.  Frekvence  měření  záleží  na  dohodě  starostů  po  posouzení 
podmínek starostou města Český Brod (momentální vytíženost apod.). Zastupitelstvo obce 
Tuklaty vyslovilo souhlas s uzavřením VP smlouvy na úseku kontrolního měření rychlosti 
Městskou policií Český Brod dne 18.12.2006 pod č. 3/2/2006.

USNESENÍ č. 26/2007
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102 odst.  3  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Břežany II na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh na schválení platu ředitelům příspěvkových organizací – předkládá p. Brom
P. Brom – s panem Mgr. Janíkem jsme probrali platy ředitelů příspěvkových organizací, částky 
za vedení v platovém výměru jsou procentuelně, Zvýšili jsme příplatek za vedení a snažili 
snižovat osobní příplatek.
RM bere na vědomí informaci od pana tajemníka o stupních řízení PO.
Odešel v 1730 hodin MUDr. Blažek.

USNESENÍ č. 27/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších 
předpisů a na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády ČR č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
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schvaluje  
plat  ředitelům  příspěvkových  organizací.  Originály  platových  výměrů  jsou  uloženy 
u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 
Přišel v 1740 hodin MUDr. Blažek.
Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy s panem Janičem – předkládá p. Fischer
Panu Janičovi,  který užíval byt  č. 5 na adrese Český Brod, Suvorovova 59, bylo usnesením  
č.  221/2006 ze dne 13.  12.  2006 ukončeno užívání  tohoto bytu  k 31.  12.  2006. Při  osobním 
jednání dne 17. 1. 2007 bylo panu Janičovi sděleno, že podmínkou pro uzavření nové nájemní 
smlouvy je   uhrazení  všech dlužných částek za r.  2006 a poplatku za měsíc  leden 2007. Dle 
přiložených kopií pokladních dokladů byly předepsané poplatky k 31. 1. 2007 uhrazeny. Bude-li 
schváleno uzavření nové nájemní smlouvy, bude město před jejím podpisem vyžadovat složení 
kauce  ve  výši  trojnásobku  záloh  nájemného  a  služeb  (3 021  Kč),  jak  umožňuje  zákon
č. 107/2006 Sb.  
Bc. Nekolný – uzavření nájemní smlouvy bude do 31. 12. 2007.

USNESENÍ č. 28/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem Janičem na dobu určitou od 1. 2. 2007  do 31. 12. 2007  
na byt č. 5 na adrese Český Brod, Suvorovova 59, za nájemné ve výši 760 Kč pod podmínkou 
složení kauce ve výši 3 021 Kč před podpisem nájemní smlouvy.                
                                                                                                                        s ch v á l e n o 5, 1, 0 

Informace
Oznámení o převodu členského podílu v bytovém družstvu
Město  Český  Brod  obdrželo  oznámení  o  převodu  členského  podílu  v bytovém  družstvu  z 
Mgr. Terezy Karlíkové na Mgr. Evu Karlíkovou. Z oznámení nevyplývá, zda Mgr. Tereza a Eva 
Karlíkovy žádají město o převod nájmu k bytu č. 15 v ul. Kounická 1393 v Českém Brodě.  
V čl.  II.  odst.  2.  smlouvy  o  převodu  členského  podílu  se  však  hovoří  o  tom,  že  Mgr.  Eva 
Karlíková převodem členských práv získá právo nájmu k bytu č. 15 v ul. Kounická čp. 1393 
v Českém Brodě. Jelikož se jedná o byty, které byly postaveny se státní dotací, byli tím nájemníci 
bytů zvýhodněni. Protože o tyto byty byl velký zájem, nájemci vzešli z losování. Pokud by za 
této situace město  automaticky převedlo nájem k těmto bytům na nové nabyvatele  členských 
podílů v tomto družstvu, mohlo by dojít ke skrytému prodeji bytů mezi stávajícími a novými 
členy družstva a tím k porušení pravidel pro poskytnutí  dotace. Podíl družstevníků činí 49 % 
ceny domu, podíl města činí 51 % ceny domu. Smlouva o převodu členského podílu v bytovém 
družstvu je přiložena.

Vyjádření OD na žádost přemístění značek
Manželé Lebedovi zaslali písemnou žádost o přemístění dopravní značky ,, Zákaz stání“, na 
kterou jim odpověděl bývalý vedoucí odboru dopravy pan Koudelka. Následně manželé 
Lebedovi podali písemné vyjádření k odmítavému stanovisku jejich návrhu, na které již vedoucí 
nereagoval a měla být dána na vědomí RM. Pan Rychtář nynější vedoucí odboru tak učinil a 
odpověděl na jejich dopis.
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Informace od MUDr. Blažka o přestavbě JIP
V Nemocnici s poliklinikou v Českém Brodě byla uzavřena hygieniky jednotka intenzivní péče. 
Nutná investice do majetku.
JUDr. Marková – toto by mělo financovat Město Český Brod a ne nemocnice. Nemocnice má 
nemovitost ve výpůjčce.

Jednání bylo ukončeno v 1800 hodin

Ověřovatel zápisu: pí. Raková

Jaromír Fischer
                                                                        starosta města
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