
Zápis 
z 7. schůze Rady města Český Brod konané dne 14. 3. 2007 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný, pí.  Raková, MUDr. Forstová, p. Brom – tajemník města, 
Mgr.  Janík,  JUDr.  Marková  -  právnička  města,  Ing.  Plíva  –  předseda  finančního  výboru, 
MUDr. Blažek, p. Vlasák, Ing. Šmíd, Ing. Kašpar                  
Nepřítomni: 
Omluveni: 
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:

1. Návrh na schválení poskytnutí dotací dle následujícího seznamu – předkládá Mgr. Plíva 
2. Návrh na doporučení Zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí dotace Broda 
bohemicalis o.s. – předkládá Mgr. Plíva
3. Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválení přidělení dotace Římskokatolické 
farnosti – předkládá Mgr. Plíva
4. Návrh na schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce – předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 158/4 v k. ú. Český Brod – předkládá 
Ing. Čokrtová
6. Návrh na souhlas s ukončením nájemní smlouvy mezi Městem Český Brod a NsP 
v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na schválení výsledků inventarizace za rok 2006 – předkládá Ing. Čokrtová
8. Návrh na vyhlášení záměru na prodej nákladního automobilu Praga V3S – předkládá 
Ing. Čokrtová
9. Návrh na schválení pronájmu pozemků dle přílohy firmě JF TAKO s.r.o. – předkládá 
Ing. Čokrtová
10. Návrh na schválení strategického týmu – předkládá Bc. Nekolný
11. Návrh na doporučení schválit plán obnovy vozového a strojového parku TS – předkládá 
Bc. Nekolný
12. Návrh na vyhlášení záměru na prodej domu č. 56 v Neškaredících – předkládá 
Ing. Čokrtová
13. Návrh na doporučení Zastupitelstvu na schválení rozpočtového opatření č. 1 – předkládá 
p. Fischer

Informace
Kronika 2006
Rozšíření městské policie Český Brod

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 7. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Vlasák



                                                                                                                          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 
Kontrolu usnesení z minulého jednání RM provedl tajemník MěÚ pan Brom.

Návrh na schválení poskytnutí dotací dle následujícího seznamu – předkládá Mgr. Plíva 
Finanční výbor projednal žádosti o poskytnutí dotací na svém jednání dne  27. 2. 2007. Příspěvky 
organizacím jsou určeny na činnost a vybavení. Přílohy: Kopie zápisu z jednání fin. výboru, 
kopie žádostí.
Mgr. Plíva – zasedání finančního výboru se konalo dříve, protože zapisovatelka je nyní na 
školení. Žádosti o poskytnutí dotace budou ještě chodit do konce března. 
Bc. Nekolný – systém přidělování je příliš mírný, chtělo by to vypracovat tvrdší pravidla pro 
příští rok. 

USNESENÍ č. 48/2007
Rada  města  Český  Brod  po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
poskytnutí dotací dle  následujícího seznamu v celkové výši  190 450,- Kč:
TJ Sokol –  soutěž v aerobiku . ……………………..…..………15 000,- Kč
TJ Slavoj – atletika………………………………………………20 000,- Kč
Svaz tělesně postižených…………………………………………5 000,- Kč
TJ Sokol – šachový oddíl…………………….………..………… 5 000,- Kč
TJ Liblice – fotbalový klub……………………………………...20 000,- Kč
ACFR 11………………………………………………………….5 000,- Kč
Junák – stř. 07 Ing. Ládi Nováka………………………………...15 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů……………………………………….10 000,- Kč
OS Magráta…………………………………………...…………12 500,- Kč
TJ Sokol – florbal…………………………………………………9 000,- Kč
TJ Sokol – aerobik………………………………………………...6 950,- Kč
TJ Sokol – rodiče a děti, předškoláci…………………… ..……..25 000,- Kč
TJ Sokol – žactvo ………………………………………………. 12 000,- Kč
TJ Sokol – všestrannost…………………………………………. 30 000,- Kč
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na doporučení Zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí dotace Broda 
bohemicalis o.s. – předkládá Mgr. Plíva
Bc. Nekolný – informoval radní o činnosti na pozemku, který by měl sloužit občanskému 
sdružení Broda bohemicalis. Provedly se již terénní úpravy, měl by se dát nový plot, branka.
JUDr. Marková – toto sdružení ještě není registrováno, neexistuje, proto jim nelze dát žádnou 
dotaci. Ploty jsou součástí pozemku, měl by být jasný vlastník, čí co je (bude). Také by se to 
nemělo limitovat peněžní částkou, nevíte kolik co bude stát a může to vyjít dráž.
Bc. Nekolný – částka by se mohla uhradit z položky památek, ale ve smlouvě o bezplatné 
výpůjčce je jedna z podmínek, že vybudují plot.
JUDr. Marková – je nějaký problém, aby oni přispěli na vybudování?
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Bc. Nekolný – ne. Dal návrh na znění návrhu usnesení: RM po projednání doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit vybudování středověkého skanzenu na pozemku č. 143/2 o výměře 
1.106 m2.

USNESENÍ č. 49/2007
Rada  města  Český  Brod  po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit vybudování středověkého skanzenu na pozemku č. 143/2 o výměře 
1.106 m2.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválení přidělení dotace Římskokatolické 
farnosti – předkládá Mgr. Plíva
Žádost projednal finanční výbor a doporučuje Radě města poskytnutí dotace ke schválení, s tím, 
že částka 100 000,- Kč bude poskytnuta z rozpočtu roku 2007 a částka 200 000,- Kč bude 
zapracována do rozpočtu 2008. Dotace je určena na opravu varhan v Kostele sv. Gotharda. 
Příloha: Kopie žádosti, kopie zápisu finančního výboru.
Mgr. Plíva – finanční výbor dostal písemnou žádost o dotaci na rekonstrukci varhan. Dohodli 
jsme se, že budeme chtít rozpis na co peníze z dotace budou použity. Pokud by finanční situace 
města dovolila, chtěli by poskytnout polovinu dotace letos a druhou v roce 2008.

USNESENÍ č. 50/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení přidělení účelové dotace na rekonstrukci varhan ve výši 300.000 Kč 
Římskokatolické farnosti Český Brod.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce – předkládá Ing. Čokrtová
Dle výše uvedené smlouvy o výpůjčce je vypůjčitel povinen předkládat vyúčtování hospodářské 
činnosti související s provozováním zařízení na vypůjčených nemovitostech – pozemky parc.č. 
523/1 – sportoviště a rekreační plocha, parc.č. 524 zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, parc.č. 
787 – sportoviště a rekreační plocha dle KN v k.ú. Liblice – za předchozí kalendářní rok vždy do 
31.1., ale vzhledem k tomu, že toto vyúčtování vyhotovuje vypůjčitel v rámci přiznání k dani 
z příjmu, žádá o posunutí termínu. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změny. Příloha: 
návrh dodatku, kopie smlouvy o výpůjčce, situace. 

USNESENÍ č. 51/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje 
dodatek ke smlouvě o výpůjčce ze dne 7.6.2005 mezi Městem Český Brod a TJ Liblice, jímž se 
mění vypůjčiteli lhůta k předkládání vyúčtování hospodářské činnosti související s provozováním 
zařízení na vypůjčených nemovitostech v k.ú. Liblice půjčiteli za předchozí kalendářní rok 

3



z 31.1. na 31.3.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 158/4 v k. ú. Český Brod – předkládá 
Ing. Čokrtová
Oznámení o záměru na prodej předmětného pozemku v Šafaříkově ulici bylo zveřejněno od 
11.12. do 28.12.2006. Odbor správy majetku obdržel jednu zalepenou obálku s nabídkou pana 
Fořta. Byl objednán a vyhotoven geometrický plán č. 1280-13/2007 na oddělení části 
předmětného pozemku, zasahujícího do chodníku. OSMM obdržel dne 26.2.2007 doplnění 
žádosti pana Fořta o odkoupení předmětného pozemku v ideálních polovinách pro pana Jana 
Fořta a slečnu Hanu Laštovičkovou, oba bytem K Dolánkám 1128, Český Brod. Polovina 
pozemku je v nájmu, výpovědní lhůta skončí 31.1.2008. Přílohy: situace, kopie doplnění žádosti.
JUDr. Marková – slečna Laštovičková neprošla výběrovým řízením, nemůžeme tedy dát do 
usnesení. Pan Brožek v zastoupení JUDr. Miroslavem Štorkánem zažádal o zřízení věcného 
břemene, když neschválíme, vyhrožuje soudním sporem. Mohl by ho vyvolat proti panu Fořtovi.
Slušnost by byla seznámit s tím pana Fořta, informovat ho. Ještě by se mělo dát číslo geom. 
plánu do usnesení.
Bc. Nekolný – schválíme záměr jen panu Fořtovi a do usnesení dáme číslo geom. plánu. Před 
podpisem smlouvy pana Fořta seznámíme s možností, že by proti němu mohl pan Lukáš Brožek 
vyvolat soudní spor. Znění dřívějšího návrhu usnesení: RM po projednání revokuje svoje 
usnesení a doporučuje Zastupitelstvu Města Český Brod schválit prodej pozemku parc.č. 158/4 – 
zahrada dle KN v k.ú. Český Brod ve výměře 799 m2 panu Janu Fořtovi a slečně Haně 
Laštovičkové, oba bytem K Dolánkám 1128, Český Brod, oběma ideální polovinou, za cenu 
1.321,- Kč za 1 m2. Návrh na znění návrhu usnesení: RM po projednání revokuje svoje 
usnesení a doporučuje Zastupitelstvu Města Český Brod schválit prodej pozemku parc.č. 158/4 – 
zahrada dle KN v k.ú. Český Brod ve výměře 799 m2, geom. plán č. 1280-13/2007, panu Janu 
Fořtovi, bytem K Dolánkám 1128, Český Brod, za cenu 1.321,- Kč za 1 m2.

USNESENÍ č. 52/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů
revokuje
svoje usnesení č. 4/2007 ze dne 4.1.2007 a
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Český Brod schválit prodej pozemku parc.č. 158/4 – zahrada dle KN 
v k.ú. Český Brod ve výměře 799 m2, geom. plán č. 1280-13/2007, panu Janu Fořtovi, bytem 
K Dolánkám 1128, Český Brod, za cenu 1.321,- Kč za 1 m2.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na souhlas s ukončením nájemní smlouvy mezi Městem Český Brod a NsP v Českém 
Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
Výše zmiňované zařízení je značně zastaralé a nevyužívané- rok pořízení 1998 . Z důvodu 
nedostupnosti náhradních dílů nelze provést opravu .

USNESENÍ č. 53/2007
Rada města v Českém Brodě 
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po projednání podle ustanovení § 102, odst.1,  písm.m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění 
souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 1.9.1998 mezi Městem Český Brod a Nemocnicí 
s poliklinikou v Českém Brodě dohodou  ke dni 15.3.2007 a souhlasí s odpuštěním nájemného od 
1.1.2007(zařízení nebylo užíváno). Předmětem této smlouvy je pronájem hardware pro využití 
počítačové sítě,server, nahrávací zařízení.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na schválení výsledků inventarizace za rok 2006 – předkládá Ing. Čokrtová
Inventarizace majetku města byla provedena na základě zákona o účetnictví č.563/91Sb.,
který ukládá povinnost inventarizace majetku a závazků a dle vnitřní Směrnice k inventarizacím 
pro Město Český Brod ke dni 31.12.2006. Inventarizace byla zahájena dne 1.10.2006 a ukončena 
dne 31.12.2006. Způsob provedení inventarizace : a) fyzická, b) dokladová. Fyzická 
inventarizace byla provedena u dlouhodobého nehmotného majetku, drobného nehmotného 
majetku , dlouhodobého hmotného majetku  a drobného hmotného majetku.
Dokladová inventarizace provedena u ostatního majetku: dlouhodobého finančního majetku, 
pohledávek, bankovní účty, závazky, finanční investice, rezervy, přechodné a dohadné účty, 
podrozvahové účty. Skutečné stavy a seznam veškerého inventarizovaného majetku ve vlastnictví 
města je přiložen v příloze č.l- inventarizace syntetických účtů. Způsob  provedení  a kontrola 
inventarizovaného majetku Města Český Brod je v příloze č. 2 –  inventarizační zápis.
Doklady související s inventarizací veškerého majetku města jsou uloženy na správě maj.města u 
paní Burýškové. Přílohy: Inventarizace syntetických účtů, Inventarizační zápis.

USNESENÍ č. 54/2007
Rada města Český Brod 
po projednání  podle § 102 odst.2, písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
výsledky inventarizace provedené podle zákona o účetnictví č.563/91 Sb., ve  znění    
pozdějších předpisů za rok 2006.     
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na vyhlášení záměru na prodej nákladního automobilu Praga V3S – předkládá 
Ing. Čokrtová
Výše uvedené vozidlo není v městských lesích využíváno. Od 7.12.2005 je SPZ uložena 
v depozitu. Určená minimální nabídka k prodeji vozidla vychází z roku výroby vozidla a 
zhodnocení stavu opotřebovanosti.   
MUDr. Blažek – návrh na znění návrhu usnesení: v usnesení bude místo minimální nabídka 
25.000 Kč, ale nejvyšší nabídce.

USNESENÍ č. 55/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
vyhlašuje 
záměr na prodej nákladního automobilu Praga V3S, rok výroby 1981, obálkovou metodou 
nejvyšší nabídce.
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                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na schválení pronájmu pozemků dle přílohy firmě JF TAKO s.r.o. – předkládá 
Ing. Čokrtová
Předmětné pozemky mělo v pronájmu ZD Tuchoraz, které zaniklo. Pozemky jsou v užívání JF 
TAKO s.r.o. Pronájem je ukončen dohodou. Na jednání dne 7.2.2007 bylo dohodnuto, že po 
zaplacení dlužného nájemného budou pozemky pronajaty JF TAKO na dobu určitou a po jejím 
skončení bude navrženo vyhlášení záměru na pronájem pozemků obálkovou metodou, s tím, že 
na část pozemků, nacházejících se uprostřed honů a tedy přístupnou pouze ze sousedních polí, 
obhospodařovaných JF TAKO, bude navržen pronájem předem určenému zájemci. Kontrolou 
listin a na místě bylo zjištěno, že se jedná celkem o 68.860 m2. Výše nájemného u pronájmu na 
dobu určitou byla navržena stejná jako u dosavadní smlouvy se ZD Tuchoraz, tedy celkem 
5.557,- Kč za rok. Záměr, vyhlášený Radou města 14.2.2007, byl zveřejněn od 16.2. do 5.3.2007.
Příloha: seznam pozemků.

USNESENÍ č. 56/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje 
pronájem pozemků dle přílohy, která bude nedílnou součástí originálu tohoto usnesení, v kat. 
území Český Brod, Liblice, Kostelec n/Č.l.,které jsou v majetku Města Český Brod, firmě JF 
TAKO s.r.o., se sídlem Tatce 209, 289 11 Pečky, na dobu určitou do 31.10.2007, za cenu celkem 
5.557,- Kč za rok.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na schválení strategického týmu – předkládá Bc. Nekolný

USNESENÍ č. 57/2007
Rada města Český Brod 
po  projednání  podle  §  102,  odst.  2,  písm.  h),  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
zřizuje
strategický tým v následujícím složení: Mgr. Magdaléna Trgalová, Tomáš Charvát, Ing. Martina 
Zdražilová, Mgr. Miloslav Oliva, Ing. Renata Rahmová, Jana Kratochvílová, Ing. Jan Přikryl, Bc. 
Eva Dobiašová, Ing. Petr Brožek, Ing. Vladimír Martinek, Zdena Bočková, Ing. Václav Čokrt, 
Bc.  Marek Binko, Mgr. Pavel Janík,  Mgr.  František Janík,  Václav Hájek,  Michal  Bátor,  Ing. 
Vladimír Klindera, Ing. Rostislav Vodička, Ing. Stanislav Šaroch, Lucie Ulíková, Ing. Stanislav 
Svítok, Mgr. Ivo Kocum, Mgr. Martin Dušek, Ing. Eva Čokrtová, Václav Rychtář, Petr Heřtus, 
Ing. Arch. Pavel Koubek, Martin Červený, Jaromír Fischer, Ing. Aleš Kašpar.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na doporučení schválit plán obnovy vozového a strojového parku technických 
služeb  - předkládá Bc. Nekolný
p. Vlasák – materiály k tomuto bodu, dala ředitelka TS později.  Nedokázala odpovědět 
jaký leasing, počet multikár. Myslím, že by to měla přepracovat.

6



Rada města Český Brod byla seznámena s plánem obnovy a požaduje jeho rozšíření. (bližší 
specifikace)
MUDr. Blažek – dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na vyhlášení záměru na prodej domu č. 56 v Neškaredících – předkládá Ing. Čokrtová
Dům je v současnosti užíván nájemníky, kteří neplatí nájem. V těchto dnech bylo odboru správy 
majetku města oznámeno, že nájemníci dům vyklízejí. Na místě samém bylo zjištěno, že dům je 
již částečně vyklizen. Proto byl dům následně zabezpečen novým zámkem. Vzhledem ke stavu 
objektu a jeho umístění, odbor správy majetku města doporučuje nemovitost prodat. Pořizovací 
cena činila 474.010 Kč a vložené investice činily celkem 122.333,40 Kč. Předpokládáme tedy, že 
minimální cena bude ve výši 600.000 Kč. OSMM navrhuje záměr uveřejnit: na vývěsce u vchodu 
na  Městský úřad,  v Českobrodském zpravodaji,  ve  vývěsce  na budově MKIC, na  oficiálních 
stránkách  Města  Český  Brod,  v novinách  Mladá  fronta  Dnes,  Kolínský  deník  a  Anonce,  ve 
vývěsce  GARANCIA  s.r.o.  Kolín,  na  úřední  desce  města  Kutná  Hora,  ve  vývěsce  v obci 
Neškaredice, přímo v prodávaném objektu.

USNESENÍ č. 58/2007
Rada města Český Brod
po projednání dle § 39 odst. 1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje
záměr na prodej domu č. p. 56 s pozemkem stp.č. 86 o výměře 149 m2 v k. ú. Neškaredice a obci 
Kutná Hora z vlastnictví Města Český Brod nejvyšší nabídce. Nabídky budou přijímány 
v zalepené obálce, označené slovy: „Neotvírat – Neškaredice“ nejpozději do 19.4. 2007 na adrese 
Městský úřad Český Brod, Husovo nám. Č. 70, 282 24  Český Brod. V nabídce musí být uveden 
způsob platby kupní ceny.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Návrh na doporučení Zastupitelstvu na schválení rozpočtového opatření č.1 – předkládá 
p. Fischer
PŘÍJMY -  Navýšení  příjmů  o  14 705,20 tis  Kč,  představuje  zapracování  přiznané  dotace  na 
sociální  dávky ve výši 13 918,53 tis  Kč, dále zapracování  přiznaných dotací  na výkon státní 
správy.  Další položkou,  která navyšuje příjmy,  je úhrada za provádění  přestupkové agendy a 
měření rychlosti v okolních obcích na základě veřejnoprávních smluv. Dalším příjmem je přijatá 
dotace  na výkon VPP.  PROVOZNÍ VÝDAJE -  V provozních výdajích je  navrženo navýšení 
těchto  položek  –  příspěvek zřizovatele  pro  PO Technické  služby o  2  000 tis.  Příspěvek pro 
Technické služby byl schválen v provizorní výši 8 000 tis. Kč. Po předložení účetních výkazů za 
rok  2006  a  projednání  financování  TS  je  navržen  příspěvek  na  provoz  v celkové  výši 
10 000.tis.Kč, včetně úhrad za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Toto navýšení 
je  částečně  pokryto  pozastavením příspěvku pro  NsP na  úhradu ztráty  minulých  let  ve  výši 
1 500.tis.  Kč.  Další  navyšující  položkou  v provozních  výdajích  je  částky  dotace  na  sociální 
dávky.  INVESTIČNÍ  VÝDAJE  -  Do  investičních  výdajů  je  zařazena  položka  investiční 
příspěvek pro TS na základě usnesení rady Města ze 14.2.2007 ve výši 300 tis. Kč na pořízení 
vozidla  na odvoz kontejnerů.  Další  změnou v investičních  výdajích je přesun částky 200 tis. 
z položky příprava investic na další období na položku strategické plánování.
Bc. Nekolný - dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 
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Informace
MUDr. Blažek – informoval o situaci v nemocnici. Hygiena zavřela JIP a interní chirurgii. 
p. Fischer – návrh na znění návrhu usnesení: RM po projednání bere na vědomí zprávu ředitele 
Nemocnice s poliklinikou Český Brod, MUDr. Petra Blažka, o kritickém stavu chirurgie, interny 
a souhlasí s kroky, které jsou nutné k chodu Nemocnice s poliklinikou.

USNESENÍ č. 59/2007
Rada města Český Brod 
po  projednání  podle  §  102,  odst.  2,  písm.  h),  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
bere na vědomí
zprávu ředitele Nemocnice s poliklinikou Český Brod, MUDr. Petra Blažka, o kritickém stavu 
chirurgie, interny a
souhlasí
s kroky, které jsou nutné k chodu Nemocnice s poliklinikou.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 7, 0, 0 

Rozšíření městské policie Český Brod
V současné době městská policie provádí svou činnost v počtu čtyř strážníků. Strážníci zajišťují 
v tomto počtu denní službu a dvě noční služby za týden, zbytek hodin v týdnu je řešen dosahovou 
službou  jedním  ze  strážníků  tak,  aby  byl  zajištěn  nepřetržitý  provoz  městské  policie.  Po 
zakoupení měřícího zařízení  Pro Laser III začala městská policie měřit  rychlost v obci Český 
Brod,  Štolmíř,  Zahrady,  Liblice.  Město Český Brod v prosinci  roku 2006 začalo  s provozem 
městského kamerového systému, který v současné době je tento kamerový systém ve zkušením 
provozu, který by měl letos přejít do nepřetržitého provozu (obsluha kamer + dosažitelnost hlídky 
MP).  Z důvodu nepřetržitého  provozu kamerového  systému bude nutno navýšit  noční  služby 
městské  policie  v týdnu.  Na  základě  usnesení  zastupitelstva  města  Český  Brod,  byly  dále 
uzavřeny veřejnoprávní smlouvy na měření rychlosti v obcích Krupá, Syneč, Rostoklaty, Nová 
Ves  II.,  Tismice,  Limuzy,  Poříčany,  Doubravčice,  Tuklaty,  Břežany  II.  Při  plnění  těchto 
veřejnoprávních  smluv  hlídka  MP v počtu  dvou strážníků  vyjíždí  do  dané  obce  kde  provádí 
měření  rychlosti  v rozsahu jedné hodiny a po návratu zpracovává přestupky,  zadání  bodu do 
systému + rozesílání  úředních záznamů na příslušný odbor dopravy dle  bydliště  přestupkové 
komisy.  Tato  činnost  dále  strážníky zaměstná  na  dvě  až  tři  hodiny.  Z praxe  vyplývá,  že  při 
kontrole  vozidla  by  měla  být  hlídka  dvoučlenná  a  třetí  strážník  provádí  obsluhu  měřícího 
zařízení.  Při  zachování  služeb  v počtu  čtyř  strážníků  je  toto  nemožné.  Na  základě  shora 
uvedených skutečností žádáme, zda by nebylo možné navýšit stav městské policie Český Brod o 
dva strážníky s termínem od 1. 6. 2007.

Jednání bylo ukončeno v 1745 hodin

Ověřovatel zápisu:  p. Vlasák
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Jaromír Fischer
                                                                        starosta města
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