
Zápis 
z 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 29. 3. 2007 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný, pí.  Raková, p. Brom – tajemník města,  JUDr. Marková - 
právnička města, Ing. Plíva – předseda finančního výboru, MUDr. Blažek, p. Vlasák, Ing. Šmíd, 
Ing. Kašpar                  
Nepřítomni: 
Omluveni: MUDr. Forstová, Mgr. Janík
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:
1. Návrh na schválení příspěvku na opravu fasády domu č. p. 274, nám. Arnošta z Pardubic 
v Českém Brodě – předkládá Ing. Marešová
2. Návrh na schválení příspěvku na opravu fasády domu č. p. 76, Husovo nám. v Českém 
Brodě – předkládá Ing. Marešová
3. Návrh na zamítnutí žádosti o zřízení věcného břemene na parc. č. 158/4 v k. ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 455/1 – zahrada dle KN, v k. ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, podlaží 4 v domě č. p. 1256, 
Palackého ulice v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
6. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 59, ulice Suvorovova, 
Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na zamítnutí žádosti Střeleckého klubu o prodloužení pronájmu v k.ú. Liblice – 
předkládá Ing. Čokrtová
8. Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit prodej domu č. p. 47 v k. ú. Klučov – 
předkládá Ing. Čokrtová
9. Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit prodej pozemků č. 947/2, 947/3, 949 
v k. ú. Klučov a Poříčany panu Ing. Jaromíru Pickovi – předkládá Ing. Čokrtová
10. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 1, v č. p. 1256, Palackého ulice, Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
11. Návrh na revokaci usnesení na vyhlášení záměru na prodej domu č. p. 56 
v Neškaredících – předkládá Ing. Čokrtová
12. Návrh na schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor v budově zubní polikliniky 
v prostorách NsP – předkládá MUDr. Blažek
13. Návrh na schválení ukončení nájmu bytu č. 1, Palackého 1256, s paní Hušnerovou – 
předkládá p. Fischer
14. Návrh na jmenování a odvolání členů strategického týmu – předkládá Bc. Nekolný

Informace

Zahájení
Diskuse
Závěr



Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 8. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je paní Raková
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0
Schválení celého programu                                              
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 
Kontrolu usnesení z minulého jednání RM provedl pan starosta Jaromír Fischer.

Návrh na schválení příspěvku na opravu fasády domu č. p. 274, nám. Arnošta z Pardubic 
v Českém Brodě – předkládá Ing. Marešová
Město Český Brod vyčlenilo ve schváleném rozpočtu pro rok 2007 částku 100.000,- Kč na 
příspěvky za provedené opravy fasád domů nacházejících se v městské památkové zóně. 
Dům  č.p.  274  se  nachází  v městské  památkové  zóně,  na  opravu  fasády  bylo  vydáno 
rozhodnutí  OkÚKolín, odd. kultury dne 14.7.1998  pod č.j.kult: 14 984/98/Št. Příspěvek 
bude vyplacen na základě předložení faktury stavebníka. Práce budou provedeny v souladu 
s rozhodnutím odd.kultury OkÚ v Kolíně.

USNESENÍ č. 60/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona 
č. 313/2002 Sb., v platném znění
souhlasí
s poskytnutím účelově vázaného příspěvku ve výši 20.000 Kč na opravu fasády domu č. p. 
274,  nám.  Arnošta  z  Pardubic  v  Českém  Brodě.  Jedná  se  o  příspěvek  pro  pana  Ivo 
Smutného, majitele č.p. 274.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení příspěvku na opravu fasády domu č. p. 76, Husovo nám. v Českém 
Brodě – předkládá Ing. Marešová
Město Český Brod vyčlenilo ve schváleném rozpočtu pro rok 2007 částku 100.000,- Kč na 
příspěvky za provedené opravy fasád domů nacházejících se v městské památkové zóně.
Dům č.p. 76 se nachází v městské památkové zóně, na opravu fasády bylo vydáno rozhodnutí 
MěÚ Český Brod, stavební  odbor-památková péče dne 22.4.2003  pod č.j.:3 974/2003/Št.  
Příspěvek bude vyplacen na základě předložení faktury stavebníka. Práce budou provedeny 
v souladu s výše uvedeným rozhodnutím. 

USNESENÍ č. 61/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona 
č. 313/2002 Sb., v platném znění
souhlasí
s poskytnutím  účelově  vázaného  příspěvku  ve  výši  20.000  Kč  na  opravu fasády domu 
č.  p.  76,  Husovo nám.  v  Českém Brodě.  Jedná se  o  příspěvek pro  pana  Jana  Musila,  
majitele č. p. 76.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na zamítnutí žádosti o zřízení věcného břemene na parc. č. 158/4 v k. ú. Český Brod 
– předkládá Ing. Čokrtová
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Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel dne 7.3.2007 žádost od pana Lukáše Brožka, 
zastoupeného JUDr. Miroslavem Štorkanem, o zřízení věcného břemene práva chůze a práva 
jízdy přes pozemek parc.č. 158/4 – zahrada v k.ú. Český Brod k nemovitostem ve vlastnictví 
pana Brožka, Šafaříkova 378. Jde o pozemek, jehož část měl v pronájmu již zemřelý otec pana 
Brožka a nyní se jedná o jeho prodeji. Podle JUDr. Štorkana se jedná o vydržení práv 
odpovídajících věcnému břemeni, ale právnička města shledala, že o vydržení práv nejde, a 
v tomto smyslu na žádost odpoví. Zároveň OSMM vyzve pana Brožka k odevzdání klíčů od vrat 
na zmíněný pozemek a současně vyklizení a předání pozemku. Kupující pan Fořt bude písemně 
informován o žádosti pana Brožka. Přílohy: kopie dopisu JUDr. Štorkana, kopie návrhu 
odpovědi, situace.
MUDr. Blažek – pan Brožek tedy pozemek užívá zdarma?
JUDr. Marková – ml. Brožek tento pozemek užívá od roku 2002, od roku 2005 se řeší užívání, 
nájemní smlouva od roku 1976.

USNESENÍ č. 62/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
zamítá
žádost pana Lukáše Brožka, o zřízení věcného břemene práva chůze a práva jízdy přes pozemek 
parc.č. 158/4 – zahrada v k.ú. Český Brod.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 455/1 – zahrada dle KN, v k. ú. Český Brod 
– předkládá Ing. Čokrtová
Předmětný pozemek vznikl geom.plánem č. 1023-155/2002 jako přístupová cesta k pozemkům, 
na nichž jsou postaveny chaty ve vlastnictví p. Hergessela, p. Míchala, p. Bartáka a p. Strnada. 
Pozemky jsou rovněž v jejich vlastnictví, vyjma pozemků parc.č. 455/4, 455/2 a stp.č. 1898  – 
nájemce pan Hergessel – které zůstávají ve vlastnictví Města Český Brod. Nájemní vztah s p. 
Míchalem, p. Bartákem a p. Strnadem tedy zaniká, je nutno pronajmout pouze přístupovou cestu 
jako zbytkovou parcelu, za stávající nájemné 1.610,- Kč ročně. Pozemky v nájmu p. Hergessela 
jsou řešeny souběžně – dodatkem k nájemní smlouvě. Záměr, vyhlášený Radou města dne 
14.2.2007, byl zveřejněn od 23.2. do 13.3.2007. Příloha: situace pozemku.

USNESENÍ č. 63/2007
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 pozemku parc.č. 455/1 – zahrada o výměře 805 m2 dle KN, v kat. území Český Brod – 
Zahrady, který je v majetku Města Český Brod, v ideálních čtvrtinách panu Danielu Strnadovi, 
panu Marku Bartákovi, panu Pavlu Míchalovi a panu Jiřímu Hergeselovi, a to na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou tři měsíce.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, podlaží 4 v domě č. p. 1256, 
Palackého ulice v Českém Brodě – předkládá Ing. Čokrtová
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Rada města vyhlásila 5.3.2007 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 
přihlásily tři zájemci. Příloha: obálky 3 ks.
č.j. 3879 – Šlapalová Romana – 2.000 Kč
č.j. 4449 – Horáčková Jana – nabídka 3.500 Kč
č.j. 4786 – Komarnanský František – nabídka 5 - 6.000 Kč
RM po projednání schválila uzavření nájemní smlouvy s panem Františkem Komarnanským.

USNESENÍ č. 64/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle ustanovení § 102, odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění 
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č.18 , podlaží 4 , kategorie  1, typ 1+kk, Palackého ulice, Český 
Brod, celková plocha činí 27,83  m2, na dobu určitou 2 let panu Františku Komarnanskému, 
bytem Žitomířská 424, za nájemné ve výši 6.000 Kč. 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 5, 0, 0

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 59, ulice Suvorovova, Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
V současné době probíhají ve výše uvedeném bytě stavební práce,  předpokládaný termín jejich 
dokončení je k 20.4.2007.
p. Vlasák – probíhají zde stavební práce, má někdo představu o finančních prostředcích? V jakém 
je to rozsahu?
Bc. Nekolný – elektroinstalace 30 tis. Kč, stavební práce 40 tis. Kč, 20 tis. Kč instalační práce, 
celkem do 100 tis. Kč. 
p. Fischer dal o návrhu znění usnesení hlasovat: RM po projednání vyhlašuje záměr na pronájem 
bytu č.2 v  domě  č.p. 59, ul.Suvorovova, Český Brod, 1 podlaží, typ 1+1 o celkové výměře 29 
m2, formou obálkové metody na dobu určitou 2 let, minimálně za cenu 4.000 Kč/měsíčně bez 
záloh na služby. Kauce ve výši trojnásobku nájmu a záloh na služby musí být složena na účet 
města před podpisem smlouvy.
                                                                                                                    n e s ch v á l e n o 1, 4, 0
p. Vlasák – dal protinávrh znění usnesení: RM po projednání vyhlašuje záměr na pronájem 
bytu……. minimálně za cenu 5.000 Kč/ měsíčně bez záloh na služby……
                                                                                                                                    
USNESENÍ č. 65/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
vyhlašuje 
záměr na pronájem bytu č.2 v  domě  č.p. 59, ul.Suvorovova, Český Brod, 1 podlaží, typ 1+1 o 
celkové výměře 29 m2, formou obálkové metody na dobu určitou 2 let, minimálně za cenu 
5.000 Kč/měsíčně bez záloh na služby. 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, 1, 0
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Návrh na zamítnutí žádosti Střeleckého klubu o prodloužení pronájmu v k.ú. Liblice – 
předkládá Ing. Čokrtová
Obdrželi jsme dopis ze dne 15.3.2007, kterým pan Martin Hrdlička – jednatel a pan Josef 
Paluska, střelmistr, za Střelecký klub vojáků v záloze Liblice žádají o prodloužení pronájmu 
prostor, které střelecký klub v Liblicích užívá. Jde zřejmě o pozemky parc.č. 273 – trvalý travní 
porost o výměře 615 m2 a stpč. 272 o výměře 192 m2 s budovou bývalé požární zbrojnice, které 
měl až dosud v pronájmu AVZOTSČ Liblice. Z důvodu neoprávněného užívání budovy bývalé 
požární zbrojnice, dlouhodobé neochoty k jednání a četných urgencí při vymáhání nájemného 
bylo usnesením Rady Města Český Brod č. 46/2007 ze dne 1.3.2007 schváleno ukončení 
pronájmu předmětných pozemků výpovědí s tím, že bude vyhlášen záměr na prodej těchto 
pozemků i s budovou. Vzhledem k tomu, že nájemcem je dle nájemní smlouvy ev.č. 
230/98/OSM ze dne 4.5.1999 AVZOTSČ zastoupená jednatelem panem Jiřím Zubíkem, později 
panem Petrem Houserem (slíbený zápis ze schůze o této změně nikdy nedodán), nikoliv 
Střelecký klub vojáků v záloze s jednatelem p. Hrdličkou, a vzhledem k přijatému usnesení není 
možno jednat o prodloužení nájmu. Přílohy: situace, kopie žádosti.
JUDr. Marková – chtějí prodloužení nájemní smlouvy, nikdy ale v nájmu nebyli.

USNESENÍ č. 66/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
zamítá
žádost Střeleckého klubu vojáků v záloze Liblice o prodloužení pronájmu prostor v majetku 
města, které užívají v Liblicích. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit prodej domu č. p. 47 v k. ú. Klučov – 
předkládá Ing. Čokrtová
Rada Města Český Brod svým usnesením č. 29/2007 ze dne 14. 2. 2007 vyhlásila záměr na 
prodej uvedeného domu. Ve stanovené lhůtě se přihlásili dva zájemci. Pro objektivní posouzení 
možné ceny byl vyžádán odborný posudek. Znalec odhaduje kupní cenu na 1. 200.000 Kč a výše. 
Samozřejmě je zmiňováno, že cenu domu snižuje fakt, že dům je obsazen nájemníky. OSMM 
doporučuje, aby uvedený dům byl prodán. Příloha: dvě obálky, znalecký posudek.
č.j. 4126 – paní Barešová R. ze Sadské – nabídka 500.000 Kč
č.j. 4714 – Milan Korec, Romana Korcová – nabídka 910.000 Kč

USNESENÍ č. 67/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102, odst.(1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu Města Český Brod schválit prodej domu čp.47 s šesti obsazenými bytovými 
jednotkami v k. ú. Klučov, se zastavěnou plochou a nádvořím, parcelní č. 14, o výměře 1205 m2 

za cenu 910.000 Kč panu Milanu Korcovi a paní Romaně Korcové.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0
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Návrh na doporučení Zastupitelstvu města schválit prodej pozemků č. 947/2, 947/3, 949 
v k. ú. Klučov a Poříčany panu Ing. Jaromíru Pickovi – předkládá Ing. Čokrtová
Záměr na prodej pozemků byl již schválen Zastupitelstvem Města Český Brod a to na jednání dne 
8. listopadu 2006. Bylo však nutno zadat geometrický plán, protože bylo nutné provést řádné 
zaměření pozemků, aby byly odstraněny nesrovnalosti v evidenci katastru nemovitostí. Nyní je 
již  plán k dispozici.  Zájemce je  ochoten uhradit  náklady,  které  Městu Český Brod vznikly a 
budou  mu  přefakturovány.  Pozemky  jsou  zarostlé  rákosem,  jsou  zamokřené  a  zaplevelené. 
Navržená cena byla stanovena Zastupitelstvem Města dne 8. 11. 2006 a je součástí usnesení č. 
103/2006  o  vyhlášení  záměru.  V žádosti  p.  Ing.  Picka  se  jednalo  o  část  pozemku  č.  1190 
v majetku města.  V plánu jsou pozemky označeny čísly,  které  jsou v návrhu usnesení.  Odbor 
správy majetku města doporučuje žádosti p. Ing. Picka vyhovět. Příloha: geometrický plán.

USNESENÍ č. 68/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Český Brod schválit prodej pozemků č. 947/2 o výměře 0,9256 ha, travní 
porost v k. ú. Poříčany, pozemku č. 947/3 o výměře 0,0189 ha, ostatní plocha a ostatní 
komunikace v k. ú. Klučov a pozemku č. 949 o výměře 1,0970 ha, travní porost v k. ú. Poříčany, 
které vznikly geometrickým plánem  č. 483-346/2006 ze dne 8. 3. 2007 z pozemku PK 1190 
panu Ing. Jaromíru Pickovi, bytem Za Nemocnicí 1145, Český Brod, za celkovou částku 
175. 000 Kč. Náklady za vyhotovení geometrického plánu a za vklad do katastru nemovitostí 
uhradí pan Ing. J. Picek.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 1, v č. p. 1256, Palackého ulice, Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
V současné době se eviduje na odboru správy majetku 41 žádostí o přidělení městského bytu + 4 
žádosti se soudním rozhodnutím. Sociální odbor poukazuje na mimořádně těžké bytové 
podmínky některých žadatelů. Příloha: seznam žadatelů. 

USNESENÍ č. 69/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
vyhlašuje záměr 
na pronájem bytu č.1,v domě č.p. 1256, ulice Palackého, Český Brod, 2 podlaží, typ 1+1 
o celkové výměře 40,48 m2, formou obálkové metody na dobu určitou 2 let, minimálně za cenu 
2.500 Kč/měsíčně bez záloh na služby. Kauce ve výši trojnásobku nájmu a záloh na služby musí 
být složena na účet města před podpisem smlouvy. Nabídky se budou přijímat do 24.4.2007.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na revokaci usnesení na vyhlášení záměru na prodej domu č. p. 56 v Neškaredících – 
předkládá Ing. Čokrtová
Vzhledem k tomu, že by bylo vhodné termín k zasílání  prodloužit,  navrhuje OSMM usnesení 
revokovat.  Delší  lhůta  by  mohla  pomoci  k rozhodování  k  podávání  nabídek  obyvatelů  obce 
Kutná Hora - Neškaredice..
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JUDr. Marková – navrhuje posunout lhůtu na podávání nabídek do 31.5.2007.
Bc. Nekolný – návrh znění návrhu usnesení :RM po projednání revokuje své usnesení a 
stanovuje lhůtu na podávání nabídek na prodej domu čp. 56 v k. ú. Neškaredice a obci Kutná 
Hora do úterý 31. května 2007 včetně. Způsob zasílání nabídek zůstává beze změny.

USNESENÍ č. 70/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
revokuje
své usnesení č. 58/2007 ze dne 14. 3. 2007 a 
stanovuje
lhůtu na podávání nabídek na prodej domu čp. 56 v k. ú. Neškaredice a obci Kutná Hora do úterý 
31. května 2007 včetně. Způsob zasílání nabídek zůstává beze změny.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor v budově zubní polikliniky 
v prostorách NsP – předkládá MUDr. Blažek
Příloha: Smlouva o podnájmu nebytových prostor.

USNESENÍ č. 71/2007
Rada města Český Brod  
po projednání podle ustanovení § 102, odst.1, písm.m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění 
schvaluje 
uzavření  smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi podnájemcem MUDr.Robertem
Brockem a Nemocnicí s poliklinikou v Českém Brodě. Předmětem podnájmu je užívání 
nebytových prostor v budově zubní polikliniky v 1.patře, bez č.p. na pozemku stpč.1623
k.ú. Český Brod o výměře 24,86 m2, za účelem provozování ambulantní péče v oboru psychiatrie. 
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení ukončení nájmu bytu č. 1, Palackého 1256, s paní Hušnerovou – 
předkládá p. Fischer
Dne 22. 1. 2007 byla s paní Hušnerovou uzavřena nájemní smlouva č. 6/2007/FO na užívání bytu 
č. 1 v domě čp. 1256 v Českém Brodě, Palackého ul. na dobu určitou do 31. 1. 2008. Vzhledem 
k tomu, že paní Hušnerová je již několik týdnů v léčebně dlouhodobě nemocných a bude muset 
přejít do domova důchodců, rozhodla se ukončit  nájem bytu k 31. 3. 2007. Dohoda o ukončení 
nájmu bytu je přílohou tohoto návrhu na usnesení.

USNESENÍ č. 72/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. 1, kategorie I., typ 1+1 na adrese Český Brod, Palackého 1256, s paní 
Růženou Hušnerovou.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na jmenování a odvolání členů strategického týmu – předkládá Bc. Nekolný
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USNESENÍ č. 73/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102, odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
odvolává
členy strategického týmu: Ing. Petra Brožka a Petra Heřtuse a
jmenuje
členy strategického týmu: Bohumil Kratochvíl, Thomas Steger, Jana Kulhánková, Bc. Jitka 
Majerová,  Mgr. Martina  Benáková,  Jaroslava  Jelínková,  Ing.  Ludmila  Plášilová  ,  Mgr. 
Marie  Šnajdrová,  RNDr.  Štěpán  Kyjovský,  MVDr.  Jaroslav  Talacko,  Vladimír  Jakub 
Mrvík, Bc. Václav Volf, Jan Firbas, Ing. Iveta Blažková, Vlastimil Šmejkal, Ing. Radana 
Marešová, Marie Dospěvová, Jiří Holan, Ing. Pavel Janeček, Ludmila Raková, Václav Kec, 
Mgr. Drahomíra Čutková.
                                                                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0

Informace
Rozšíření městské policie
p. Fischer – město má kamerový systém, koupil se radar, zvýšením počtu městské policie se tak 
zvýší počet nočních služeb. Bylo by lepší, kdybych jich bylo více, alespoň o dva policisty. 
Bc. Nekolný – zavázali jsme se na 24 hodinový monitoring (při dotaci), 2 monitorovací zařízení a 
1 záznamové zařízení. Musíme zajistit místo pro diskrétní monitor v rámci města. Dostali jsme 
příslib 700 tis. Kč na monitory na sídlišti, časem nádraží, před školou, u hřbitova.

Bc.  Nekolný  –  objednávka  dotazníků  do  domácností  (v rámci  rozpočtového  opatření), 
vypracování strategického plánu.

Jednání bylo ukončeno v 1807 hodin

Ověřovatel zápisu:  

Jaromír Fischer
                                                                        starosta města
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