
Město Český Brod 

Zápis 

21. řádné jednání rady města, konané dne 

11. 9. 2008 v 16:00 hod. 

kancelář tajemníka MěÚ 

 

Přítomni:  p. Fischer, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, Bc. Nekolný, p. Vlasák 

Dále přítomni: p. Brom – tajemník MěÚ, JUDr. Marková – právnička města, Mgr. Plíva – předseda 

FV, Ing. Kašpar – předseda KV 

Hosté:  

Omluveni:  p. Raková, MUDr. Blažek 

Ověřovatelé:  MUDr. Forstová 

Zapsal:  sl. Vomáčková  

Zahájení (16:05 hod.) – pan Fischer zahájil 21. 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  5, 0, 0 

Starosta p. Fischer navrhl úpravu bodů k projednání:  

bod č. 8 - > k projednání jako bod č. 1, 

bod č. 10 - > k projednání jako bod č. 2, 

bod č. 13 - > k projednání jako bod č. 3, 

bod č. 14 - > k projednání jako bod č. 4, 

bod č. 7  - > k projednání jako bod č. 11. 

Hlasování o upraveném programu:  

s ch v á l e n o  5, 0, 0 

Schválený předložený program 

1) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2008 

2) Rozpočtový výhled na rok 2009 - 2011 

3) Havárie kanalizace Slezská ul.  

4) Zborovská ul.  

5) Fasáda + oplocení budovy školní družiny v Českém Brodě, ul. Želivského č. p. 71 



6) Prodej bytu č. 1256/9 – Palackého ul., Český Brod 

7) Prodej bytu č. 1256/19 – Palackého ul., Český Brod 

8) Dodatek č. 2 ke smlouvě s PP Hospitals 

9) Souhlas s podnájmem bytu 

10) Přidělení názvu ulice – V Lánech 

11) Mateřská škola Sokolská – souhlas s převodem z fondu reprodukce majetku 

12) Revokace usnesení č. 181/2008 a Dodatek č. 1 „Zásad pro prodej bytů v Palackého ul., č. p. 

1256, Český Brod 

13) Udělení výjimky v počtu zapsaných dětí do MŠ Liblice 

14) Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č. p. 47 nám. Arnošta z Pardubic 

15) Odborná pomoc s přípravou veřejné zakázky 

Informace: 

- Zateplení budov základních a mateřských škol 

- Chráničky pro ČEZ Distribuce, a.s. 

K jednotlivým bodům jednání:  

1) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2008 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Rozpočtové opatření č. 3 je navrhováno dle skutečného plnění rozpočtu k 31. 7. 2008. Které je 

součástí přílohy návrhu Změny od č. 1 až do č. 14, se týkají položek příjmů. Jedná se hlavně o 

předpokládané navýšení daňových příjmů a zpracování přiznaných účelových dotací. Změny od č. 15 

až do č. 23 se týkají položek provozních výdajů. Jednotlivé položky jsou navyšovány na základě 

skutečného čerpání, nebo na základě požadavků techniky a to hlavně v položce nákup výpočetní 

techniky a také v položce programové vybavení. Další navýšení v provozních výdajích souvisí 

s rekonstrukcí místnosti na budově Husovo nám. 

Změny označené od č. 24 do č. 39 se týkají výdajů investičních. V této oblasti se jedná o přesuny 

finančních prostředků dle skutečného vývoje jednotlivých investičních akcí. Vzhledem k tomu, že je 

potřeba některé investiční akce finančně posílit je zároveň nutné rozpočty na jiné akce o požadované 

částky snížit. Položka financování se touto úpravou stává opět nulová. Investiční akce Palackého a 

Zborovská bude ve výši 16.700.000 Kč zapracována do návrhu rozpočtu na rok 2009.  

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

        Usnesení č. 214/2008 

2) Rozpočtový výhled na rok 2009 - 2011 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Rozpočtový výhled je sestaven dle zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích 

provozních, výdajích investičních, o dlouhodobých závazcích a finančních zdrojích. Rozpočtový 

výhled je pouze nástrojem pomocným a měl by být v podstatě zobrazením závazků a cílů hospodaření 

obce.  

Rozpočtový výhled je sestaven především s cílem zabezpečit vyrovnané hospodaření, zajistit provoz 

zřízených příspěvkových organizací, provoz úřadu a plánovat investiční akce města. 



Návrh na rozpočtový výhled na rok 2009 až 2011 vychází z porovnání závěrečných účtů 

předcházejících období, schváleného rozpočtu na rok 2008 a jeho průběžného hodnocení. Dalším 

podkladem je zpracování plánu potřebných investičních akcí. Plán investičních akcí převyšuje 

možnosti jednotlivých ročních rozpočtů. Výše daňových příjmů je navržena na základě skutečností 

zjištěných v minulých obdobích. Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou navrženy 

v podobné výši roku 2008.  

Mimořádné účelové investiční dotace lze zahrnout do rozpočtů pouze v případně kladně vyřízené 

žádosti.  

V oblasti provozních výdajů je předpokládán stabilizovaný vývoj s mírným nárůstem. Výše příspěvků 

na provoz pro příspěvkové organizace se bude odvíjet dle skutečných nákladů v minulých obdobích. 

Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu města je třeba důsledně posuzovat, zda jsou vynakládané 

prostředky využity hospodárně a v souladu se stanovenými prioritami.  

Investiční výdaje jsou v rozpočtovém výhledu navrženy v celkové částce 485.665 tis. Kč. V návrhu 

rozpočtového výhledu lze uvažovat o investičních výdajích z vlastních prostředků v celkové výši 

87.490 tis. Kč. Investiční výdaje v jednotlivých letech jsou navrženy pro rok 2009 27.755 tis. Kč, pro 

rok 2010 30.355 tis. Kč, pro rok 2011 29.380 tis. Kč.  

V oblasti výhledu splátek úvěrů přijatých v minulých letech je příznivý vývoj. Roční výše splátek 

v roce 2009 bude činit 1.565 tis. Kč, v roce 2010 984 tis. Kč a v roce 2011 1.002 tis. Kč. V roce 2009 

bude doplacen úvěr na výstavbu bytů od Volksbank, další úvěry budou splaceny v letech 2013 a 2019. 

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

        Usnesení č. 215/2008 

 

3) Havárie kanalizace Slezská ulice 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Ve Slezské ulici došlo k havárii na kanalizaci. Po provedení výkopu bylo zjištěno, že kanalizace je 

v nevyhovujícím stavu a lokální oprava není možná, viz zpráva provozovatele v příloze.  

Odhad nákladů:  

Výměna stoky 116 m – 700 tis. Kč,  

Přípojky 17 ks x 5 m x 4.000 Kč   - 350 tis. Kč,  

Vpusti 100 tis. Kč,  

Dešťové svody (není nezbytné) 200 tis. Kč.  

Celkem 1.350 tis. Kč + DPH 19 % 250 tis. Kč.  

Odhad ceny celkem s DPH 1.600 tis. Kč.  

Navrhujeme okamžité zahájit přípravu (podrobně specifikovat práce, najít zhotovitele) a vyměnit řád 

neprodleně.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

        Usnesení č. 216/2008 



4) Zborovská ulice 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Při projednávání detailů k investici Zborovská, provozovatel upozornil na rizika vodovodního řádu, 

písemné stanovisko je v příloze. Nejvhodnější řešení je jeho výměna. Po projednání s provozovatelem 

a zhotovitelem doporučujeme provést výměnu řádu v profilu a materiálu, který odpovídá připravované 

investici přivaděč k vodojemu. Odhad navýšení nákladů zatím neznáme.  

STP má ještě v letošním roce realizovat výměnu plynovodu v ul. Krále Jiřího (úsek od Kollárovy ke 

Zborovské a od náměstí ke Zborovské), z tohoto důvodu je vhodné urychlit výměnu vodovodu a 

kanalizace v této ulici – po jednání na odboru dopravy Bc. Nekolný pověřil náš odbor okamžitou 

přípravou.  

Tyto dvě investice lze řešit jako vícepráce nebo jako havárie. Firma Zepris je zde ve městě jako 

zhotovitel a budou dodrženy jednotkové ceny z investice Zborovská.  

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

 

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

        Usnesení č. 217/2008 

5) Fasáda + oplocení budovy školní družiny v Českém Brodě, ul. Želivského č. p. 71 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

Dne 2. 9. 2008 proběhlo otevírání obálky a hodnocení nabídky na akci „Fasáda + oplocení budovy 

školní družiny v Českém Brodě, ul. Želivského č. p. 171“. V příloze přikládáme zprávu o posouzení a 

hodnocení nabídky.  

Hodnotící komise doporučuje firmu KONSTRUKTIS – vyšší dodavatelství staveb, a.s., Kutnohorská 

55, 109 00 Praha 10.  

Cena díla včetně DPH činí 770.646 Kč. V rozpočtu města zbývá v položce družina částka 230 tis. Kč, 

potřeba navýšení je 540 tis. Kč.  

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 218/2008 

6) Prodej bytu č. 1256/9 – Palackého ulice, Český Brod 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Rada města vyhlásila usnesením č. 174/2008 záměr na prodej volného bytu č. 1256/9 o velikosti 

1+KK, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 1256 na pozemku p. č. st. 

1580 a pozemku par. č. st. 1580 o výměře 279 m
2
, ul. Palackého č. p. 1256, Český Brod obálkovou 

metodou za minimální cenu 1.000.000 Kč. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 

14. 7. 2008 do 29. 8. 2008.  

V předepsané lhůtě nebyly podány žádné nabídky.  

 

OSM navrhuje radě města:  

Vyhlásit záměr na prodej volného bytu č. 1256/9 o velikosti 26,83 m
2
 1+KK v č. p. 1256, ul. 



Palackého, Český Brod, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných 

částech domu č. p. 1256 na pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m
2
 za minimální cenu: 1.000.000 Kč, 

prostřednictvím realitní kanceláře EVROPA realitní kancelář Kolín, s. r. o., IČO: 28167759. Koncept 

smlouvy o nevýhradním zprostředkování je nedílnou součástí originálu zápisu k usnesení. Zájemce 

musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči městu Český Brod.   

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

Usnesení č. 219/2008 

7) Prodej bytu č. 1256/19 – Palackého ulice, Český Brod 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

Rada města vyhlásila usnesením č. 198/2008 záměr na prodej volného bytu č. 1256/19  o velikosti 

1+1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 1256 na pozemku p. č. st. 

1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m
2
, Palackého č. p. 1256, Český Brod, obálkovou 

metodou za minimální cenu 1.200.000 Kč, přičemž částka ve výši 1.045,07 Kč z kupní ceny je 

předmětem odvodu do státního rozpočtu dle „darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002“.  

 

Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 15. 8. 2008 do 4. 9. 2008.  

V předepsané lhůtě byla podána – 1 ks obálek – č. j. 14 859 

OSM navrhuje radě města:  

Doporučit zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1256/19 včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 4146/173205 na pozemku pč. st. 1580 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m
2
 a na 

společných částech domu č. p. 1256.  

Úhrada schválené kupní ceny se bude řídit „Zásadami pro prodej bytů“ – čl. 6 a čl. 7. Poplatek za 

vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující.  

Nabyvatel musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči městu Český Brod.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 220/2008 

8) Dodatek č. 2 ke smlouvě s PP Hospitals 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Dne 8. 2. 2007 byla uzavřena smlouva o pronájmu nebytových prostor mezi městem Český Brod a 

společností PP Hospitals, s.r.o., následovaly dodatky:  

Dodatek č. 1 ze dne 12. 7. 2007 – nájemce se zavazuje, že bude dodávat el. energii, vodu, atd…, který 

obě strany podepsaly.  

Dodatek č. 2 ze dne 6. 9. 2007 – předmět nájmu se rozšiřuje o dopravní službu – ze strany nájemce 

nepodepsáno.  

Dodatek č. 3 ze dne 20. 9. 2007 – předmět nájmu se rozšiřuje o část prostorů v budově údržby a skladu 

– ze strany nájemce nepodepsáno.  

Dodatek č. 4 ze dne 10. 1. 2008 – snížení nájemného o dva lékařské pokoje, které využívá ANESAN – 

ze strany nájemce nepodepsáno.  



Dodatek č. 5 schválen dne 10. 7. 2008 – snížení nájemného o prostory, které bude mít v nájmu 

Chiramed – předloženo k podpisu.  

Rada města po předložení této informace a po dohodě s PP Hospital, s.r.o., doporučila sloučit dodatky 

2, 3, 4, 5 do jednoho dodatku, kterým bude řešena kompletní situace.  

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 221/2008 

9) Souhlas s podnájmem bytu 

Předkladatel: Jaromír Fischer  

Pan Zdeněk Rezek, bytem Český Brod, Masarykova 1197, předložil dne 25. 8. 2008 městu Český 

Brod žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na byt č. 11 na výše uvedené adrese s panem 

Janem Kosem a paní Kristýnou Kosovou.  

Pan Rezek má na byt č. 11 uzavřenou budoucí kupní smlouvu a na výstavbě bytu (půdní vestavba) se 

finančně podílel. Z důvodu použité státní dotace na výstavbu tohoto bytu není možný prodej nájemci. 

Pan Rezek s rodinou bydlí mimo Český Brod, proto žádá o souhlas s podnájmem bytu. Žádost pana 

Rezka je přílohou tohoto návrhu na usnesení.  

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 222/2008 

10) Přidělení názvu ulice – V Lánech 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Obrátila se na nás paní Lenka Koulová s žádostí o obnovení názvu ulice „V Lánech“. Její žádost je 

přílohou tohoto materiálu. Na stavebním úřadě je zmínka o přidělení názvu této ulice, ale doklady 

nemají potřebné náležitosti. Protože je další výstavba v této ulici, je vhodné věc dát do pořádku.  

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 223/2008 

11) Mateřská škola Sokolská – souhlas s převodem z fondu reprodukce majetku  

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Návrh na usnesení je předkládán na základě žádosti Mateřské školy, Sokolská 131, Český brod. 

Přístavba Mateřské školy byla dokončena a účelový příspěvek na zařízení ve výši 300.000 Kč 

nepokryje požadované výdaje. Vzhledem k tomu, že Mateřská škola má na fondu reprodukce zůstatek 

k 30. 6. 2008 ve výši 268.718 Kč, je možné dofinancování prostřednictvím převodu na fond rezervní. 



Mateřská škola žádá o převedení částky 230.000 Kč. Finanční odbor doporučuje radě města souhlasit 

s navrhovaným převodem.  

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování. 

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 224/2008 

12) Revokace usnesení č. 181/2008 a Dodatek č. 1 „Zásad pro prodej bytů v Palackého ul., č. 

p. 1256, Český Brod  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Usnesením zastupitelstva města č. 25/2008 ze dne 5. 5. 2008 byly schváleny „Zásady pro prodej bytů 

v č. p. 1256, Český Brod“. V zásadách byly specifikovány byty – TYP III – BYT s nájemní smlouvou 

NA DOBU URČITOU. Nájemci dostali dopisem avíza termínu ukončení nájmu a uvolnění bytu pro 

prodej. 

Byly doručeny reakce na tato avíza:  

Byt č. 1256/3 – Nikl Antonín (ročník 1950) – termín uvolnění bytu červenec 2009 – nyní nájemné 729 

Kč – ŽÁDÁ BYT KOUPIT ZA ZNALECKÝ POSUDEK (cca 320 tisíc Kč).  

Byt č. 1256/7 – Červenková Hana (ročník 1945) – termín uvolnění bytu září 2009 – nyní nájemné 

1.111 Kč – v prvním dopise ŽÁDÁ JINÝ (OBECNÍ) BYT, v dalším dopise ŽÁDÁ BYT KOUPIT ZA 

ZNALECKÝ POSUDEK (cca 520 tisíc Kč). 

Byt č. 1256/20 – Paveláková Kateřina (ročník 1957) – termín uvolnění bytu červenec 2009 – nyní 

nájemné 1.106 Kč – ŽÁDÁ BYT KOUPIT ZA ZNALECKÝ POSUDEK (cca 483 tis. Kč).  

Byt č. 1256/39 – Kmochová Jaroslava (ročník 1941) – termín uvolnění bytu červenec 2009 – nyní 

nájemné 1.728 Kč – ŽÁDÁ BYT KOUPIT ZA ZNALECKÝ POSUDEK (cca 320 tis. Kč).  

První žádosti včetně návrhu dodatku, byly projednávány radou města dne 17. 7. 2008, následně byly 

doručeny další žádosti o možnost koupení bytu za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Aby byly 

projednány a schváleny zastupitelstvem najednou, je navrženo, aby usnesení RM č. 181/2008 bylo 

revokováno a byl doporučen ke schválení ZM dodatek č. 1, tj. doplnění odstavce do čl. 11 „Zásad pro 

prodej bytů v č. p. 1256, Český Brod“.  

Byt. č. 1256/18 – Jará Anna (ročník 1945) – termín uvolnění bytu březen 2010 – nyní nájemné 1.416 

Kč – ŽÁDÁ O NÁJEMNÍ SMLOUVU NA DOBU NEURČITOU (nebude byt kupovat), tato žádost 

bude předložena k projednání radě města v jiném termínu.  

OSM doporučuje radě města:  

- Revokovat usnesení RM č. 181/2008 ze dne 17. 7. 2008. 

- Doporučit zastupitelstvu města schválení dodatku č. 1 „Zásad pro prodej bytů v č. p. 1256. 

Český Brod“ a to v čl. 11 (Nakládání s byty typu III, na jejichž užívání je uzavřena 

nájemní smlouva na dobu určitou) – rozšíření o odstavec ve znění:  

Byty č. 1256/3, 1256/7. 1256/20 a 1256/39 budou nabídnuty stávajícím nájemníkům 

za ceny stanovené znaleckými posudky.  



Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování. 

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 225/2008 

13) Udělení výjimky v počtu zapsaných dětí do MŠ Liblice 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Dne 2. 9. 2008 jsme obdrželi žádost od p. ředitelky MŠ Liblice, Bc. Jitky Majerové, o udělení výjimky 

z počtu dětí ve třídě z důvodu vyššího stavu od začátku školního roku. Její žádost je přílohou tohoto 

materiálu.  

 

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 226/2008 

14) Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č. p. 47 nám. Arnošta z Pardubic 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Místostarosta města Český Brod dojednal s manželi Kovářovými, že uvolní svůj byt v kině č. p. 332, 

Krále Jiřího, Český Brod, kde mají následně probíhat stavební práce. Přestěhují se do bytu č. 5, nám. 

Arnošta z Pardubic č. p. 47, Český Brod. Regulované nájemné bude ve výši 22,14 Kč/m
2
.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  

Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 227/2008 

15) Odborná pomoc s přípravou veřejné zakázky 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Již v loňském roce nám tato společnost zpracovala podrobnou analýzu fungování technických služeb, 

která nebyla pro tuto příspěvkovou organizace vůbec příznivá. Od té doby jsme neobdrželi od 

technických služeb řádné kalkulace a rozsahy činností, abychom mohli posoudit, za kolik by 

soukromé společnosti byly schopné tyto činnosti provozovat. Proto nám nezbývá než se opět obrátit na 

poradenskou společnost s požadavkem na určení rozsahů činností technických služeb a také ocenění 

těchto činností. Dále by předmětem odborné pomoci mělo být poradenství při zadání této veřejné 

zakázky. Od společnosti jsme obdrželi nabídku podmínek, za kterých jsou schopni nám být 

nápomocni. Cena celkově přesáhne částku 120.000 Kč (rozsah činností 80, ocenění 20 a příprava 

veřejné zakázky 20 tis.). Nabídku jsem předkládal jako informaci na minulém řádném zasedání rady 

města.  

Byly shrnuty informace dle důvodové zprávy. Dále bylo přistoupeno k diskuzi.  



Bez dalších připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          5, 0, 0 

       Usnesení č. 228/2008 

Informace – Zateplení budov základních a mateřských škol  

RM města byla seznámena s informacemi o energetických auditech na budovy ZŠ a MŠ a také o 

informacích o možnosti získání dotace z fondu životního prostředí. Součástí je i cenová nabídka 

proveditelnosti zateplení na jednotlivých budovách.  

Informace – Chráničky pro ČEZ Distribuce a.s. 

RM byla informována o probíhající výměně kanalizace a vodovodních uzlů. Po dokončení investice 

Středočeský kraj provede opravu této komunikace, proto je nutné uložit do komunikace chráničky pro 

VO, optické kabely a rozvody VN a NN před provedením oprav povrchu.  Ceny materiálů byly 

zapracovány do ceny díla schváleným dodatkem a o chráničkách bylo jednáno z ČEZem o smlouvě 

budoucí kupní na odkup chrániček VN a NN.  

 

Jednání bylo ukončeno 18:15 hod.  

 

 

 

 

-----------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

 Jaromír Fischer       MUDr. Jana Forstová 

  starosta města                     ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 


