
Město Český Brod 

Zápis 

18. řádné jednání rady města, konané dne 

4. 6. 2009 v 9:00 hod. 

korespondenčně 

 

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

Forstová 

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

FV, Ing. Kašpar – předseda KV 

Hosté:  

Omluveni:   

Ověřovatelé:  Mgr. Janík 

Zapsal:  sl. Vomáčková  

Zahájení (9:00 hod.) – pan Fischer zahájil 18. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM. Jmenování 

zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková. Jmenování ověřovatele zápisu 

– ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík.  

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. Poradenské služby na stavební úpravy nám. Husovo a nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod  

K jednotlivým bodům jednání:  

1) Poradenské služby na stavební úpravy nám. Husovo a nám. Arnošta z Pardubic, Český 

Brod 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Předkládáme návrh na složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: Poradenské 

služby pro získání dotací na investiční akci stavební úpravy nám. Husovo a nám. Arnošta z Pardubic, 

v k. ú. Český Brod.  

Otevírání obálek proběhne dne 16. 6. 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Český Brod, 

nám. Husovo 70.  

Do komise jsou navrženi: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta města Český Brod, Ing. Eva Čokrtová – 

vedoucí OSM, paní Jaroslava Sahulová – vedoucí FO, pan Martin Semrád – investiční referent, 

radní… 



Náhradníci: pan Jaromír Fischer – starosta města, paní Jitka Kocourková – administrativní pracovnice, 

paní Světlana Zipserová – stavební technik OSM, paní Alena Endrychová – pozemková agenda, pan 

Tomáš Hor – správce informačních technologií.  

 

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          7, 0, 0 

        Usnesení č. 148/2009 

Rada města 

s c h v a l u j e  

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: Poradenské služby pro 

získání dotací na investiční akci stavební úpravy nám. Husovo a nám. Arnošta 

z Pardubic, v k. ú. Český Brod.  

Otevírání obálek proběhne dne 16. 6. 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 

Český Brod, nám. Husovo 70.  

Do komise jsou navrženi: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta města, Ing. Eva 

Čokrtová – vedoucí OSM, Jaroslava Sahulová – vedoucí FO, Martin Semrád – 

investiční referent, Ludmila Raková – radní. 

Náhradníci: Jaromír Fischer – starosta města, Jitka Kocourková – administrativní 

pracovnice, Světlana Zipserová – stavební technik OSM, Alena Endrychová – 

pozemková agenda, Tomáš Hor – správce informačních technologií.  

  

Jednání bylo ukončeno 9:20 hod.  

 

 

 

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

 Jaromír Fischer          Mgr. František Janík 

  starosta města                       ověřovatel zápisu 

 


