
Město Český Brod 

Zápis 

8. řádné jednání rady města, konané dne 

4. 3. 2009 v 16:00 hod. 

kancelář tajemníka MěÚ 

 

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

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

FV 

Hosté:  

Omluveni:  Ing. Kašpar – předseda KV, MUDr. Blažek 

Ověřovatelé:  MUDr. Forstová 

Zapsal:  sl. Vomáčková  

Zahájení (16:05 hod.) – pan 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 MUDr. Forstová.  

s ch v á l e n o  6, 0, 0 

Hlasování o předloženém programu:  

s ch v á l e n o  6, 0, 0 

Schválený předložený program 

1) MŠ Liblice – navýšení rozpočtu 

2) Schválení vnitřní směrnice pro příspěvkové organizace  

3) Vyhlášení záměru na pořízení osobního automobilu pro MP 

4) Nařízení města – nová pravidla pro umísťování poutačů  

5) Vyhláška č. 1/2009 o místních poplatcích  

6) Ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor  

7) Výsledky inventarizace majetku za rok 2008 

8) Prodej bytu č. 1256/17 – Palackého ul., Český Brod 

9) Prodej bytu č. 1256/33 – Palackého ul., Český Brod 

10) Prodej části pozemku v k. ú. Štolmíř 

11) Prodej domu a pozemku v Liblicích 

12) Snížení kupní ceny pozemku k. ú. Liblice 

13) Nemocnice – kupní smlouvy na movité věci 

14) Štolmíř – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

15) Vyhrazené parkovací místo – p. Šťastná 



16) Intenzifikace ČOV – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

17) Budoucí darovací smlouva na pozemky od NELI S.P.A.  

18) Technické služby Český Brod – Dodatek č. 1 k výpůjčce pozemků 

19) Zrušení příspěvkové organizace NsP Český Brod 

20) Příspěvky zájmovým organizacím 

21) Příspěvky zájmovým organizacím ZM 

22) Jmenování nového člena inventarizační likvidační komise města Český Brod 

23) Přidělení odměn ředitelům školských zařízení 

Informace: 

1. Informace – Prodej části pozemku v k. ú. Liblice Českému rybářského svazu 

2. Informace – Poptávka pozemku pro fotovoltaickou elektrárnu  

3. Informace – Chirurgická ambulance – omezení provozu 

K jednotlivým bodům jednání:  

1) MŠ Liblice – navýšení rozpočtu 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Tento návrh je předkládán na žádost ředitelky MŠ Liblice. Z kapacitních a organizačních důvodů je 

nutné přijmout další pedagogickou pracovnici. Tyto náklady nelze nárokovat z rozpočtu na mzdy ze 

státního rozpočtu.  

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 39/2009 

2) Schválení vnitřní směrnice pro příspěvkové organizace 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Město Český Brod je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací Anna – sociální služby, ZŠ 

Žitomířská, ZŠ Tyršova, MŠ Kollárova, MŠ Sokolská, MŠ Liblice, MKIC, Městské knihovny, 

Technických služeb. Předložený návrh vnitřní směrnice upravuje způsob tvorby rozpočtu organizací, 

způsob kontroly plnění rozpočtů a další povinností příspěvkových organizací, včetně plánu provádění 

auditů v jednotlivých organizacích.  

 

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 40/2009 

 

3) Vyhlášení záměru na pořízení osobního automobilu pro MP 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

 



Vzhledem k nerentabilitě stávajícího osobního automobilu pro potřeby Městské policie je navrženo 

vyhlásit záměr na pořízení nového vozidla. V současné době je vhodné využít nabízených slev na 

pořízení osobních vozů. Pořízení vozu bude částečně hrazeno z rozpočtu Městské policie – přesunem 

z položky opravy a údržba a položky nákup DHM. Měsíční splátky nájemného s právem koupě budou 

předmětem rozpočtového opatření dle skutečné výše v uzavřené smlouvě.  

 

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

 

Pan Fischer navrhl stažení bodu z jednání, jelikož je nutné celou záležitost projednat s FO. 

 

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

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

     

4) Nařízení města – nová pravidla pro umísťování poutačů  

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

 

Nová pravidla aktualizují pravidla schválená v roce 2005. Pravidla jsou oproti minulosti přijímána 

jako nařízení obce. Dále přenášejí centrální evidenci do technických služeb a ve spojení s novou 

vyhláškou o místních poplatcích a novou zřizovací listinou také stanovují nově příjemcem poplatků za 

reklamní poutače umístěné na sloupech veřejného osvětlení a elektrického vedení ve vlastnictví města 

technické služby. To by mělo zlepšit vymahatelnost práva na úseku reklamních a propagačních cedulí, 

která byla dosud na nízké úrovni.  

 

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 41/2009 

5) Vyhláška č. 1/2009 o místních poplatcích  

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Návrh na vydání místní vyhlášky o místních poplatcích ruší vyhlášku č. 10/ě005. Nová vyhláška se 

mění v bodech týkajících se záboru veřejného prostranství – zábor náměstí v sobě posvícení je 

z vyhlášky vyřazen s tím, že bude vyhlášen záměr na pronájem plochy náměstí v době konání 

posvícení a umožněn tak výběr nájemce dle zaslaných nabídek. Dále je navrženo zvýšení sazby za 

užívání veřejného prostranství na doporučení kontroly provedené Krajským úřadem dne 22. 12. 2008. 

V návrhu vyhlášky je zapracováno osvobození od poplatku pro osoby, které opravují domy na území 

města Český Brod, na šest týdnů pro stavbu lešení a umístění kontejnerů na suť.  

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

Ze strany radních bylo navrženo, aby byl bod stažen z jednání RM. 

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

         



6) Ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Paní Jiráčková Jaroslava zaslala na město Český Brod žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke 

dni 31. 5. 2009.  

Jedná se o nebytové prostory umístěné ve 2. patře budovy č. p. 56 nám. Arnošta z Pardubic, Český 

Brod – kadeřnictví.  

 

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 42/2009 

7) Výsledky inventarizace majetku za rok 2008 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Inventarizace majetku města byla provedena na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., který 

ukládá povinnost inventarizace majetku a závazků a dle vnitřní směrnice k inventarizacím pro město 

Český Brod ke dni 31. 12. 2008.  

Průběh inventarizace: fyzická, dokladová.  

Fyzická inventarizace proběhla u dlouhodobého nehmotného majetku, drobného nehmotného majetku, 

dlouhodobého hmotného a drobného hmotného majetku. Dokladová inventarizace byla provedena u 

ostatního majetku – dlouhodobého finančního majetku, dohadných účtů a podrozvahových účtů.  

Skutečné stavy veškerého inventarizovaného majetku ve vlastnictví města jsou uvedeny v příloze č. 1 

– inventarizace syntetických účtů.  

Doklady související s inventarizací veškerého majetku města Český Brod jsou uloženy na odbory 

správy majetku města.  

 

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 43/2009 

8) Prodej bytu č. 1256/17 – Palackého ul., Český Brod 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Rada a zastupitelstvo města svými usneseními rozhodly o prodeji bytů v č. p. 1256, ul. Palackého, 

Český Brod.  

Dle schváleného Dodatku č. 2 Zásad pro prodej bytů v č. p. 1256, Palackého ul., Český Brod (o 

prodeji bytů č. 17 a 33 – bytů s nájemními smlouvami na dobu určitou) a dle vyhlášeného záměru 

prodeje předem určeným zájemcům, se jedná o prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem.  

 

Záměr byl od 9. 1. do 24. 1. 2009 zveřejněn na úřední desce a ve stanoveném termínu nebyly vzneseny 

připomínky.  

 

OSM byl doručen vyplněný formulář pro koupi bytu:  

paní Anny Jaré, bytem Palackého 1256, Český Brod o koupi bytu č 1256/17 o velikosti 40,46 m
2
 1+1, 

na který má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou (do března 2010).  



Byly projednány podmínky úhrady kupní ceny 505.820 Kč stanovené znaleckým posudkem č. 2467-

215/2008 – úhrada celé kupní ceny z úvěru do 90ti dnů od podpisu kupní smlouvy.  

 

OSM doporučuje:  

 

Doporučit zastupitelstvu schválení prodeje a uzavření kupní smlouvy na výše uvedenou bytovou 

jednotku č. 1256/17 s paní Annou Jarou, Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 505.820 Kč, 

přičemž částka ve výši 1.019,86 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle 

darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002.  

Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po podpisu kupní smlouvy, 

poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující.  

Úhrada kupní ceny bude v termínu do 90ti dnů od podpisu kupní smlouvy.  

 

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 44/2009 

9) Prodej bytu č. 1256/33 – Palackého ul., Český Brod 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Rada a zastupitelstvo města svými usneseními rozhodly o prodeji bytů v č. p. 1256, ul. Palackého, 

Český Brod.  

Dle schváleného Dodatku č. 2 Zásad pro prodej bytů v č. p. 1256, Palackého ul., Český Brod (o 

prodeji bytů č. 17 a 33 – bytů s nájemními smlouvami na dobu určitou) a dle vyhlášeného záměru 

prodeje předem určeným zájemcům, se jedná o prodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem.  

 

Záměr byl od 9. 1. do 24. 1. 2009 zveřejněn na úřední desce a ve stanoveném termínu nebyly vzneseny 

připomínky.  

 

OSM byl doručen vyplněný formulář pro koupi bytu:  

pana Horsta Wildmanna, bytem Palackého 1256, Český Brod o koupi bytu č 1256/33 o velikosti 26,83 

m
2
 1+KK, na který má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou (do července 2009).  

Byly projednány podmínky úhrady kupní ceny 320.560 Kč stanovené znaleckým posudkem č. 2466-

214/2008 – úhrada celé kupní ceny z úvěru do 90ti dnů od podpisu kupní smlouvy.  

 

OSM doporučuje:  

 

Doporučit zastupitelstvu schválení prodeje a uzavření kupní smlouvy na výše uvedenou bytovou 

jednotku č. 1256/33 s panem Horstem Wildmannem, Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 

320.560 Kč, přičemž částka ve výši 676,30 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního 

rozpočtu dle darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002.  

Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po podpisu kupní smlouvy, 

poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující.  

Úhrada kupní ceny bude v termínu do 90ti dnů od podpisu kupní smlouvy.  

 

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          6, 0, 0 



        Usnesení č. 45/2009 

 

10) Prodej části pozemku v k. ú. Štolmíř 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Rada města svým usnesením č. 17/2009 ze dne 5. 2. 2009 vyhlásila záměr prodeje části pozemku parc. 

č. 17/3 ostatní plocha – ostatní komunikace – díl „a“ o výměře 66 m
2
 v k. ú. Štolmíř, obec Český Brod 

za cenu 600 Kč/m
2
, předem určeným zájemcům: manželé Ing. Eva Lojdová a Antonín Lojda, bytem 

Štolmíř 54, 282 01 Český Brod.  

Z geometrického plánu č. 852-329/2008 předloženého žadateli je patrné oddělení části pozemku parc. 

č. 17/3 tak, aby byl stávající pozemek žadatelů rozšířen o díl „a“ šířky 2,5 m a délky 26,7 m.  

Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradili manželé Lojdovi. Kupní cena bude činiti 39.600 

Kč, město Český Brod odvede FÚ 3% daň z převodu nemovitostí, tj. 1.188 Kč.  

Záměr byl od 9. 2. Do 24. 2. 2009 zveřejněn na úřední desce a ve stanoveném termínu nebyly 

vzneseny připomínky.  

OSM doporučuje radě města:  

Doporučit zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku manželům Lojdovým, bytem 

Štolmíř 54, 282 01 Český Brod za kupní cenu 600 Kč/m
2
. Schválená kupní cena musí být uhrazena 

v plné výši do 60ti dnů od doručení oznámení o schválení prodeje.  

Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, 

poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující.  

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 46/2009 

 

11) Prodej domu a pozemku v Liblicích  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

 

Rada města vyhlásila opakovaně záměr na prodej domu čp. 251 a pozemků v Liblicích za minimální 

cenu 1.500.000 Kč. Jedná se o objekt v ulici Nová, který využívali střelci. Nabídky se přijímají do 28. 

2. 2009.  

Na uvedený záměr se příhlásil 1 zájemce.  

 

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

Byla představena nabídka, jedná se o Jaroslavu a Ondřeje Kamenčákovi, bytem Krále Jiřího 93, Český 

Brod, který zaslali nabídku ve výši 1.600.000 Kč. V nabídce dále zmiňují, že dům budou 



rekonstruovat a kupní cenu budou hradit bankovním úvěrem do 90ti kalendářních dnů od podpisu 

kupní smlouvy.  

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 47/2009 

12) Snížení kupní ceny pozemku k. ú. Liblice 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

 

Na konci roku 2008 byla realizována koupě pozemku parc. č. PK 173/22 o výměře 13.264 m
2
 do 

majetku města Český Brod od Pozemkového fondu ČR. Prodávající na základě znaleckého posudku č. 

410/5990/2008 ze dne 25. 8. 2008 stanovil kupní cenu 207.430 Kč a vyhotovil kupní smlouvy. Koupě 

tohoto pozemku byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 82/2009.  

Nyní byl OSM doručen dopis od prodávajícího se sdělením, že dodatkem ze dne 17. 2. 2009 ke 

znaleckému posudku č. 410/5990/2008 byla kupní cena snížena na 161.190 Kč. Zároveň byl přiložen 

k podpisu dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, po jehož vzájemném podpisu bude na účet města Český 

Brod vrácen rozdíl ve výši 46.240 Kč.  

 

OSM doporučuje:  

Radě města doporučit zastupitelstvu schválení dodatku č. 1/09 ke kupní smlouvě na výše uvedený 

pozemek.  

 

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 48/2009 

13) Nemocnice – kupní smlouvy na movité věci 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Uzavírání kupních smluv je v souladu s dohodou o způsobu úhrady pohledávek a závazků mezi 

městem Český Brod, NsP Český Brod p. o. na jedné straně a PP Hospitals s. r. o. a Medigroup s. r. o. 

na straně druhé. Tuto dohodu schválilo zastupitelstvo města. Tyto movité věci jsou konkrétně zmíněny 

v článku II., bodě 2, písm. d). Přistoupit ke schvalování těchto smluv mohla NsP potažmo město až ve 

chvíli, kdy budou převzaty všechny závazky NsP společností PP Hospitals, to se stalo začátkem února 

uzavřením smlouvy o převzetí dluhu vůči VZP. 

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 49/2009 



14) Štolmíř – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Firma Hydroprojekt CZ, a.s. zpracovává projektovou dokumentaci pro územní řízení na investiční 

akci Kanalizace a vodovod městské části Štolmíř, Český Brod. Firma požádala o prodloužení termínu 

z důvodu složitých jednání s vlastníky dotčených pozemků (St. Statek Čáslav, t. č. v likvidaci, 

Pozemkový fond, soukromí vlastníci). Prodloužení termínu je do 16. 3. 2009.  

OSM doporučuje souhlasit z důvodu kvalitního projednání s dotčenými subjekty.  

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 50/2009 

15) Vyhrazené parkovací místo – M. Šťastná 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Mgr. Mária Šťastná, bytem Kollárova 1013, Český Brod, požádala radu města o souhlas se zřízením 

vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP/P v místě jejího trvalého bydliště. Průkaz ZTP i 

souhlas dopravního inspektorátu Policie ČR je přílohou žádosti. Odbor dopravy MÚ Český Brod 

souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP/P.  

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 51/2009 

16) Intenzifikace ČOV – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Firma VIS zpracovává projektovou dokumentaci na intenzifikaci ČOV v Českém Brodě, Liblicích, 

zároveň připravili žádost na MZe o dotaci, na základě podané žádosti jsme byli zařazeni do Seznamu 

akcí. Firma požádala o prodloužení termínu. Toto prodloužení neohrozí případné přijetí dotace, pokud 

bude poskytnuta.  

OSM doporučuje souhlasit z důvodu kvalitního projednání s dotčenými subjekty.  

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 52/2009 

 



17) Budoucí darovací smlouva na pozemky od NELI S.P.A.  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

OSM připravuje investiční akci „stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě“. V průběhu prací 

vznikla potřeba získat do vlastnictví města Český Brod část pozemků od nynějšího vlastníka NELI 

S.P.A. Byly předjednány podmínky převodu a byla dohodnuta forma smlouvy budoucí darovací.  

Jedná se o pozemky v k. ú. Český Brod (celkem cca 136 m
2
 parkoviště přednádraží), na které bude 

vyhotoven geometrický plán a po dokončení povrchových úprav na předmětných pozemcích bude 

vyhotovena smlouva darovací.  

OSM doporučuje radě města:  

Doporučit zastupitelstvu města schválit budoucí darovací smlouvu se společností NELI S.P.A., a. s., 

IČO: 25548964, Vyškov na pozemky parc. č. st. 2042 o výměně cca 3 m
2
, parc. č. 707/1 o výměře cca 

21 m
2
, parc. č. 273/1 o výměře cca 112 m

2
 v k. u. Český Brod.  

Koncept budoucí darovací smlouvy je v jednání mezi právníky.  

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 53/2009 

18) Technické služby Český Brod – Dodatek č. 1 k výpůjčce pozemků  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Rozhodnutím rady města č. 255/2007 ze dne 17. 10. 2007 byla schválena výpůjčka – SMLOUVA O 

VÝPŮJČCE mezi městem Český Brod a Technickými službami Český Brod, na tři pozemky v k. ú. 

Český Brod, které nemají ve zřizovací listině, ale užívají je:  

Parc. č. 1008/5 o výměře 3.522 m2 ostatní plocha, manipulační, 

parc. č. 320 o výměře 276 m2 zastavěná plocha (sběrný dvůr), 

parc. č. 1234 o výměře 179 m2 zastavěná plocha (obřadní síň).  

Část předmětného pozemku parc. č. 1008/5 o výměře 1.681 m2 byla prodána Jatkům Český Brod, 

proto bude Dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků opravena specifikace pozemků, resp. bude 

odečtena prodaná část z pozemku parc. č. 1008/5. Do výpůjčky bude dodatkem přenechána výměra 

zbylých 1.841 m2 ostatní plocha, manipulační.  

OSM doporučuje radě městě:  

Schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků v obci a k. ú. Český Brod mezi městem Český 

Brod a Technickými službami Český Brod.  

Koncept Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 54/2009 

19) Zrušení příspěvkové organizace NsP Český Brod 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Jelikož již byly vyrovnány všechny závazky a pohledávky ve zbytkové příspěvkové organizaci města a 

také byl schválen prodej movitého majetku, byla tím příspěvková organizace úplně vyprázdněna. 

Proto dávám návrh na její zrušení, veškerá práva a závazky rušené organizace přechází na zřizovatele, 

jimž je město 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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 55/2009 

20) Příspěvky zájmovým organizacím 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Finanční výbor projednal žádosti na svém jednání dne 2. 3. 2009. Příspěvky jsou určeny jako 

neinvestiční na činnost, materiálové vybavení a akce pořádané jednotlivými organizacemi. Seznam 

organizací a výše příspěvku je uvedena v příloze 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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 56/2009 

21) Příspěvky zájmovým organizacím ZM 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Finanční výbor projednal žádosti na svém jednání dne 2. 3. 2009. Příspěvky pro OS Magráta, 

Basketbal Klub, TJ Slavoj, TJ Sokol a Vox Bohemicalis jsou určeny jako neinvestiční na činnost 

jednotlivých organizací, pro TJ Liblice je příspěvek určený jako investiční na pořízení zahradního 

traktoru.  

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          6, 0, 0 



        Usnesení č. 57/2009 

22) Jmenování nového člena inventarizační likvidační komise města Český Brod 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Pan Martin Červený byl RM dne 1. 3. 2007 jmenován členem inventarizační likvidační komise. 

V listopadu 2008 ukončil pracovní poměr a nemá zájem dále tuto funkci vykonávat.  

Stávající členové inventarizační likvidační komise jsou p. Burýšková Hana a Hor Tomáš.  

Navržená členka: paní Fousová Alena.  

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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 58/2009 

23) Přidělení odměn ředitelům školských zařízení  

Předkladatel: Jaroslav Brom 

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 1201/2009-26 byla pro školy a školská zařízení zřizované 

Středočeským krajem rozepsána KÚ Středočeského kraje částka, která je účelovou a zvlášť 

vykazovanou dotací na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek 

mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ (účelový 

znak 33005).  

Dle důvodové zprávy jsou navrženy níže uvedené odměny:  

1. ZŠ Žitomířská – Mgr. D. Čutková ve výši 5.000 Kč,  

2. ZŠ Tyršova – Mgr. M. Dušek ve výši 5.000 Kč,  

MŠ Sokolská – Jaroslava Jelínková ve výši 5.000 Kč,  

MŠ Kollárova – Jaroslava Jelínková ve výši 2.500 Kč,  

MŠ Liblice – Bc. J. Majerová ve výši 5.000 Kč.  

Odměny budou vyplaceny za měsíc březen 2009.  

Upozornění: Vyplacení odměn nemá vliv na rozpočet města 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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 59/2009 

Informace – Prodej části pozemku v k. ú. Liblice Českému rybářského svazu 

 



RM města byla informována o zaslané žádosti od Českého rybářského svazu, IČO: 43090184 o koupi 

pozemku parc. č. 264/2 (14 m
2
) v k. ú. Liblice u Českého Brodu, které je ve vlastnictví města Český 

Brod, ČRS nabízí cenu 100 Kč/m
2
. Informace byla RM projednána a vzata na vědomí.  

 

 

Informace – Poptávka pozemku na realizaci projektu fotovoltaické elektrárny.  

RM města byla seznámena s žádostí, kterou zaslala firma STAVROVSKI Group, Praha, která poptává 

pozemek na koupi nebo pronájem na cca 20 let pro realizaci projektu fotovoltaické elektrárny. 

Informace byla RM projednána a vzata na vědomí. 

 

Informace – Chirurgická ambulance – omezení provozu 

RM byla informována o oznámení MUDr. Richarda Mareše, který provozuje v prostorách nemocnice 

chirurgickou ambulanci. Od 1. 3. 2009 bude nově chirurgická ambulance fungovat pouze ve všední 

dny v týdnu. Víkendy a svátky po tomto datu již nebude ambulance k dispozici kvůli velmi malého 

zájmu obyvatel. Informace by RM projednána a vzata na vědomí.  

 

Jednání bylo ukončeno 18:50 hod.  

 

 

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

 Jaromír Fischer        MUDr. Jana Forstová 

  starosta města                      ověřovatel zápisu 

 


