
Město Český Brod 

Zápis 

6. řádné jednání rady města, konané dne 

1í. 2. 2009 v 16:00 hod. 

kancelář tajemníka MěÚ 

 

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

Blažek 

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

FV, Ing. Kašpar – předseda KV 

Hosté:  

Omluveni:   

Ověřovatelé:  p. Raková 

Zapsal:  sl. Vomáčková  

Zahájení (16:02 hod.) – pan Fischer zahájil 6. 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  7, 0, 0 

Hlasování o předloženém programu:  

s ch v á l e n o  7, 0, 0 

Schválený předložený program 

1) Kupní smlouva movitý majetek NsP 

2) Závazné ukazatele rozpočtů PO na rok 2009 

3) Souhlas s čerpáním frim MŠ Sokolská 

4) Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Městské lesy Český Brod na období 2011 – 

2020 

5) Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OŽPZ ze dne 11. 5. 2009 

6) Nemocnice – úprava vody 

7) Prodej pozemku v k. ú. Český Brod – Wolkerova ul.  

8) Prodej pozemku v k. ú. Český Brod – Zborovská ul. 

9) Štolmíř – pozemek 358/6, 225/2 a 113/3 

10) Jmenování Ing. Miroslava Kruliše členem komise prevence bezpečnosti 

11) PP Hospitals 

12) Schválení výroční zprávy, která se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 



13) Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru předem určenému zájemci 

14) Cykloprůvodce  

15) Zkapacitnění silnice I/12 Český Brod – Úvaly 

16) Souhlas s podnájmem PPP SK Kolín 

Informace: 

1. Informace – Darování nebo prodej pozemku městu Český Brod – k. ú. Liblice 

2. Informace – Prodej části pozemku – k. ú. Český Brod 

3. Informace – Byty v Kounické ulici 

4. Informace – Okružní křižovatka 

5. Informace – Zápisy z komisí a výborů 

6. Informace – Přehled pojistných událostí 

7. Informace – Dopis na MF ČR 

K jednotlivým bodům jednání:  

1) Kupní smlouva movitý majetek NsP 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný  

Návrh kupní smlouvy je předložen na základě dohody ze dne 5. 9. 2008. Dne 4. 2. 2009 byla 

podepsána smlouva o převzetí dluhu NsP Český Brod k VZP ve výši 3.827.154,20 Kč nastupujícím 

dlužníkem PP Hospitals, s. r. o.  

Toto převzetí dluhu je úhradou za movitý majetek uvedený v kupní smlouvě. Touto operací jsou 

závazky NsP Český Brod vyrovnány.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 24/2009 

2) Závazné ukazatele rozpočtů PO na rok 2009 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Dne 21. 1. 2009 byl schválen rozpočet města na rok 2009, jeho součástí je schválená celková výše 

příspěvků příspěvkových organizací na provozní výdaje roku 2009. Rada města ve funkci zřizovatele 

stanovuje závazné ukazatele rozpočtů PO na rok ěé09, v členění dle příloh k tomuto usnesení. 

Příspěvky PO jsou zasílány měsíčně. Příspěvkové organizace jsou povinny čtvrtletně předkládat 

výkazy dle Zákona o účetnictví a dále je čtvrtletně kontrolováno plnění závazných ukazatelů dle 

vnitřní směrnice pro PO.  

 

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 25/2009 



 

3) Souhlas s čerpáním frim MŠ Sokolská 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

 

Na základě žádosti ředitelky MŠ Sokolská a také revizní zprávy, předkládám tento návrh na usnesení. 

Nevyhovující osvětlení je ve čtyřech třídách. Ve frimu není dostatek financí a město má již takto 

velmi napnutý rozpočet, tak jsme se s ředitelkou dohodli na výměně osvětlení ve dvou dolních třídách, 

jelikož z důvodu provozu v horních třídách je tato instalace v horším stavu. Výměna osvětlení 

v horních třídách by následně pokračovala v příštím roce.  

 

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 26/2009 

     

4) Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Městské lesy Český Brod na období 

2011 – 2020 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

 

Město Český Brod jako vlastník lesních pozemků o výměře 840 ha, má povinnost hospodařit podle 

schváleného lesního hospodářského plánu (LHP) zpracovaného odborně způsobilou osobou na období 

10 let. Stávajícímu LHP končí platnost na konci roku 2010. Zpracování nového LHP a jeho schválení 

příslušnými orgány je dlouhodobým procesem, tedy je třeba vyhlásit záměr na zpracování nového 

LHP již nyní.  

Předpokládaná cena za zpracování LHP je cca 450.000 Kč.  

 

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 27/2009 

5) Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OŽPZ ze dne 11. 5. 2009 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Dne 11. 5. 2006 byla mezi městem Český Brod a firmou Kolínská lesní společnosti, s. r. o. uzavřena 

kupní smlouva týkající se prodeje dřeva vytěženého v městských lesích. V této smlouvě je v článku č. 

2 ustanovení umožňující změnu ceny dřeva v případě, že cena dřeva na trhu se změní o více než 10 %.  

Vzhledem k dlouhodobému propadu cen jehličnatého dřeva na trhu a zvýšení cen listnatého dřeva 

navrhujeme úpravu cen tak, jak je uvedeno v přiloženém návrhu Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze 

dne 11. 5. 2006.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  



S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 28/2009  

       

6) Nemocnice – úprava vody  

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Od února loňského roku probíhají jednání ohledně pitné vody v areálu nemocnice Český Brod, jelikož 

stávající zdroj nesplňuje limity požadované hygieniky. V současné době je pitná voda zajištěna 

dovozem, ale to není řešení trvalé. Provozní řád PP Hospitals včetně zásobování pitnou vodou je 

schválen do 31. 3. 2009 a dle sdělení hygienika již nebude prodloužen.  

Z tohoto důvodu byl proveden podrobný rozbor vody, ze kterého vychází technologie pro úpravu 

vody. Také bylo upřesněno umístění zařízení a časové možnosti realizace. Předpokládané náklady na 

realizaci jsou podstatně vyšší, než se původně předpokládalo. Technologie totiž musí řešit 

odstraňování dusičnanů i železa.  

Pro další postup je třeba schválit nabídku formu RNDr. Václava Dubánka, který ve spolupráci 

s firmou Vodárenské technologie s. r. o. navrhl technologické řešení a nabídl jeho realizaci. Pro 

realizaci je nezbytné uzavřít smlouvu na dodávku i montáž, provést zkoušky a následně rozbory vody. 

Před uzavřením smlouvy je však ještě nutné technologii odsouhlasit hygienikem (předběžně je již 

projednáno), provozovatelem kanalizace 1. SčV a odborem životního prostředí.  

Technologie bude umístěna v suterénu budovy č. p. 1100 na st. Pozemku č. 1913 (budova bývalé 

infekce). Další náklady na opravu místnosti a tlakovou nádobu se odhadují na cca 20 tis. Kč.  

Dle informace finančního odboru je na fondu nemocnice cca 50 tis. Kč – očekávají se platby od lékařů 

a splátky PP Hospitals (200 tis. měsíčně) – předpokládáme, že v dubnu budou peníze k dispozici.  

 

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

Starosta města navrhl, aby byl bod stažen z jednání RM. 

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o stažení bodu.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

7) Prodej pozemku v k. ú. Český Brod – Wolkerova ul.  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Rada města usnesením č. 247/2008 ze dne 9. 10. 2008 vyhlásila ZÁMĚR PRODEJE pozemku parc. č. 

261/9 – orná půda o výměře 10.185 m
2
 (dle GP č. 1373-110/2008) za cenu 1.500 Kč/m

2
. Pozemek se 

nachází na okraji Českého Brodu, přilehlý ulici Palackého a Wolkerova.  

Dle schváleného územního plánu je celé lokalita vedena částečně jako zóna „individuálního bydlení“ a 

částečně jako „zemědělská“, záměr byl vyhlášen pouze na část „individuálního bydlení“.  

 

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 23. 10. 2008 do 31. 1. 2009.  

V předepsané lhůtě nebyly podány žádné nabídky.  

 

 

OSM doporučuje:  

 

Po zvážení výše požadované kupní ceny (v záměru bylo 1.500 m
2
) opětovně vyhlásit záměr prodeje.  

 

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



 

Starosta města navrhl, aby byl bod stažen z jednání RM. 

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o stažení bodu.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

 

8) Prodej pozemku v k. ú. Český Brod – Zborovská ul.  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Rada města usnesením č. 317/2008 ze dne 17. 12. 2008 vyhlásila ZÁMĚR PRODEJE pozemku parc. 

č. 765/40 – orná půda o výměře 5. 534 m
2
 za cenu 1.320 Kč/m

2
. Pozemek se nachází na okraji 

Českého Brodu, přilehlý ulici Zborovská a Kounická.  

Dle schváleného územního plánu je celé lokalita vedena jako zóna „hromadného bydlení“. 

 

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 22. 12. 2008 do 31. 1. 2009.  

V předepsané lhůtě nebyly podány žádné nabídky.  

 

 

OSM doporučuje:  

 

Po zvážení výše požadované kupní ceny (v záměru bylo 1.320  m
2
) opětovně vyhlásit záměr prodeje.  

 

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0  

Usnesení č. 29/2009 

9) Štolmíř -  pozemek č. 358/6, 225/2 a 113/3 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

V rámci přípravy investice vodovod a kanalizace Štolmíř bylo zjištěno, že pozemky 358/6 (65 m
2
), 

225/2 (805 m
2
) a 113/3 (46 m

2
) jsou ve vlastnictví Státního statku Čáslav, který je v konkursu. 

Jednáním se správcem konkursní podstaty bylo nabídnuto, aby město tyto pozemky odkoupilo za 

odhadní cenu.  

Odhadní cena se pohybuje u nezpevněných komunikací mezi 30 – 40 Kč/m
2
, u zpevněných okolo 120 

Kč/m
2
.  

Předkládáme Vám ke zvážení, zda tyto pozemky odkoupit za odhadní ceny. Při prodeji výzvou 

k podání nabídky lze docílit ceny nižší, ale pozemky může koupit i jiná osoba.  

 

Pozemek č. 285/6 (65 m
2
) je zelený pruh u komunikace na Černíky.  

Pozemek č. 113/3 (46 m
2
) je zelený pruh u komunikace na Černíky.  

Pozemek č. 225/2 je část komunikace k bývalým hosp. budovám st. Statku Čáslav, na tuto cestu 

navazuje nově budovaná polní cesta P3.  

 

Stanovisko OSM: je vhodné, aby tyto části komunikací byly v majetku města. Náklady při ceně 40 

Kč/m
2
 jsou 36.640 Kč.  

 



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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 30/2009 

10) Jmenování Ing. Miroslava Kruliše členem komise prevence bezpečnosti 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Dne 9. 2. 2009 požádala komise prevence bezpečnosti o jmenování nového člena komise a to Ing. 

Miroslava Kruliše. Ing. Kruliš, nar. 24. 10. 1964, bytem Rokycanova 1316, 282 01 Český Brod, je 

nově jmenovaný ředitel Technických služeb města Český Brod. A dále komise žádá odvolání Ing. 

Ludmily Plášilové – bývalé ředitelky TS Český Brod z komise prevence bezpečnosti.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 31/2009 

 

11) PP Hospitals, s. r. o. 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

 

Provozovatel českobrodské nemocnice se na nás obrátil v krátké době se třemi záležitostmi.  

První věc je oznámení o vyklizení infekčního pavilonu jako zahájení přípravných prací pro 

plánovanou rekonstrukci. Započetí rekonstrukce je podmíněno dohodou s vlastníkem, čili městem o 

způsobu provedení a také může být ovlivněno možností či nemožností převodu nemovitostí (viz 

informace).  

Druhou věcí je žádost o podnájem volné garáže, kterou má pronajatu nájemní smlouvou PP Hospitals, 

s. r. o., nevyužívá ji a má o její podnájem zájem třetí osoba.  

Třetí záležitostí je souhlas města s převodem nájemní smlouvy na nově vznikající společnosti 

Českobrodská nemocnice, s. r. o., která vzniká prodejem části majetku z majetku PP Hospitals, s. r. o., 

o tomto procesu nás informoval na jednání rady města již Ing. Vojtíšek, jehož firma MEDIGROUP, s. 

r. o. vlastní společnost PP Hospitals, s. r. o. Souhlas však není možné nyní vydat, neboť společnosti 

Českobrodská nemocnice, s. r. o. ještě nebyla zapsána v obchodním rejstříku.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 32/2009 

12) Schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím  

Předkladatel: Jaroslav Brom 



Každý povinný subjekt musí vždy do 1. 3. Zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o 

své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a proto je předkládán tento materiál 

 

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 33/2009 

13) Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru předem určenému zájemci 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Společnost ANESAN se sídlem v Českém Brodě, Žižkova 282, požádala město Český Brod o 

pronájem nebytového prostoru – přístavku, který se nachází v 1. nadzemním podlaží u hlavní budovy 

č. p. 282 v areálu Nemocnice s poliklinikou, Český Brod, viz příloha.  

Celková výměra činí cca 20 m
2
 a přesně zaměřena bude po zpracování projektu přestavby. Doba 

nájmu je stanovena tak, aby ukončení pronájmu všech nebytových prostor, které ANESAN využívá, 

skončilo ve stejnou dobu, tj. 31. 12. 2020.  

Panem starostou bylo sděleno, že nájemné za přístavek nebude nájemce platit do doby, než prostor 

bude zrekonstruován a rekonstrukce zkolaudována.  

S placením nájemného za přístavek započne nájemce ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí a 

to ve výši 600 Kč/m
2
/rok.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 34/2009 

14) Cykloprůvodce  

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Obdrželi jsme nabídku na prezentaci města v cykroprůvodci pro Prahu a okolí a Střední Čechy. Je 

možné si vybrat z několika modulů, které jsou zmíněné v příloze. Součástí naší prezentace by byla i 

speciální obálka s motivy města Český Brod. Inzerce stojí přes deset tisíc Kč, v níž je i pět výtisků 

zdarma. Další objednávky jsou za cenu 100 Kč + DPH a bylo by možné tyto cykloprůvodce prodávat 

s postupným dokupováním v MKIC. Můj názor je na pořízení této záležitosti neutrální, nechť rada 

města posoudí, zda půjde o efektivně vynaložené prostředky.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 



        Usnesení č. 35/2009 

15) Zkapacitnění silnice I/12 Český Brod - Úvaly 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Město Český Brod jako dotčená obec, bylo požádáno o vydání stanoviska ke studii řešící zkapacitnění 

silnice I/12 Český Brod – Úvaly s napojením na komunikace v Českém Brodě dle již schváleného a 

platného územního plánu města Český Brod. Způsob řešení je uveden v přílohách. Jedná se o první 

studii, která je nezbytnou podmínkou k zařazení akce do územního plánu vyššího územního celku 

Pražský region a následného zapracování do územních plánů dotčených obcí.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 36/2009 

16) Souhlas s podnájmem PPP SK Kolín 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

RM byla požádána o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi příspěvkovou organizací MŠ 

Sokolská 1313, Český Brod, okr. Kolín a Pedagogickou-psychologickou poradnou Středočeského 

kraje, Jaselská 826, Kolín.  

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

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.  

S ch v á l e n o          7, 0, 0 

        Usnesení č. 37/2009 

Informace – Darování nebo prodej pozemku městu Český Brod – k. ú. Liblice 

RM města byla informována o zaslání nabídky na darování nebo prodeje pozemku parc. č. 244/1 o 

výměře 1.446 m
2
, k. ú. Liblice u Českého Brodu, který je ve vlastnictví p. Aleny Černé, Ústí nad 

Labem. Pozemek u Šembery – mezi jejím tokem a areálem Rigips (travnatý břeh – pruh šíře cca 16 m 

a délky 95 m). Na pozemku je zapsáno věcné břemeno chůze a jízdy. Přes pozemek vede kanalizační 

přivaděč na ČOV Liblice. Informace byla RM projednána a vzata na vědomí.  

 

Informace – Prodej části pozemku – k. ú. Český Brod 

RM města byla seznámena s žádostí o pronájem či prodej části pozemku parc. č. 1011/43 v k. ú. Český 

Brod o výměře cca 100 m
2
, celkový plocha pozemku je 322 m

2
, kterou zaslal p. Vladimír Drška, 

Plaňany. Nabídl kupní cenu 150 Kč/m
2
. Informace byla RM projednána a vzata na vědomí. 

Informace – Byty v Kounické ulici 

RM byla informována o žádosti Mgr. Karlíkové, která žádá o možnost prodeje bytu v ulici Kounická, 

který je v podílovém spoluvlastnictví města 51 % a bytového družstvo 49 %. Informace byla RM 

projednána a vzata na vědomí.  



Informace – Okružní křižovatka 

RM byla seznámena s možnými variantami dalšího postupu:  

- Schválit regulační plán 

- Opustit technické řešení s OK 

Informace byla RM projednána a vzata na vědomí.  

 

Informace – Zápisy z komisí a výborů 

RM byla seznámena se zápisy ze: 

- Schůze pracovní skupiny životního prostředí  

- Jednání komise prevence bezpečnosti  

- Jednání finančního výboru 

- Jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví 

Informace byla RM projednána a vzata na vědomí.  

 

Informace – Přehled pojistných událostí 

RM byla informována o přehledu pojistných událostí z pojistných smluv města Český Brod. Informace 

byla RM projednána a vzata na vědomí. 

 

Informace – Dopis na MF ČR 

RM byla informována o dopisu, který je adresován na Ministerstvo financí - žádost o projednání 

uzavření dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví (nemocnice). Informace byla RM 

projednána a vzata na vědomí 

 

Jednání bylo ukončeno 19:10 hod.  

 

 

 

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

 Jaromír Fischer          Ludmila Raková 

  starosta města                     ověřovatel zápisu 

 


