
Město Český Brod 

Zápis 

32. řádné jednání rady města, konané dne 

5. 11. 2009 v 15:00 hod. 

kancelář tajemníka MěÚ 

 

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

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

FV, Ing. Kašpar – předseda KV 

Hosté:  

Omluveni:  MUDr. Forstová 

Ověřovatelé:  p. Raková 

Zapsal:  sl. Vomáčková  

Zahájení (15:05 hod.) – pan Fischer zahájil 32. 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  6, 0, 0 

Hlasování o předloženém programu:  

s ch v á l e n o  6, 0, 0 

Schválený předložený program 

1) Byt č. 4 náměstí Husovo 82, Český Brod 

2) Prodloužení nájemní smlouvy – Pošembeří 

3) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – ÚP 

4) Chodníky Palackého ulice - Dodatek 

5) Koupě pozemků p. č. 486/13, 486/23, 486/12, 486/18 a 486/22 v k. ú. Liblice u Českého 

Brodu 

6) Výpověď z nájmu – Palackého 1256, Český Brod 

7) Ukončení smlouvy o nájmu dohodou nemocnice – MUDr. Brock 

8) Bezúplatný převod pozemku p. č. 226/5 v k. ú. Český Brod od ÚZSVM 

9) Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v č. p. 56, náměstí Arnošta z Pardubic, 

Český Brod 

10) MŠ Liblice – žádost o souhlas s přijetím daru 

11) MŠ Sokolská – žádost o čerpání z FRIM 

12) Návrh kalkulace vodného a stočného pro město Český Brod na rok 2010 

13) Žádost TJ Slavoj Český Brod 



14) Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 1 v č. p. 25, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod 

15) Návrh maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2010 pro město Český Brod 

16) Podání žádosti o grant ze Středočeského Fondu životního prostředí – návrh na odsouhlasení 

17) Parkoviště před nádražím ČD 

18) Přidělení odměn ředitelům školských zařízení – 2. Etapa 

19) OZV č. 3/2009 o systému nakládání s odpady  

20) Traktor pro městské lesy 

Informace: 

- Nabídka na přepracování smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 

- Usnesení z jednání Komise životního prostředí ze dne 20. 10. 2009 

- Zápis z kontroly příspěvkové organizace Technické služby Český Brod 

K jednotlivým bodům jednání:  

1) Byt č. 4 náměstí Husovo 82, Český Brod 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Rada města vyhlásila dne 10. 9. 2009 záměr na pronájem bytu č. 4, náměstí Husovo, č. p. 82, Český 

Brod. Přihlásili se dva zájemci.  

Dne 8. 10. 2009 po otevření obálek RM rozhodla provést kontrolu u žadatelek, zda nemají dluhy vůči 

městu. Finanční odbor vydal potvrzení, že jedna žadatelka – p. Gáborová je vedena jako dlužník na 

místním poplatku za odpad. Další zájemkyně o byt – p. Kubištová oznámila, že o byt nemá zájem. 

Paní Gáborové byl zaslán dopis, že nesplnila podmínky vyhlášeného záměru. RM na svém zasedání 

dne 22. 9. 2009 rozhodla vyhlásit znovu záměr na výše uvedený byt. Dne 23. 9. 2009 se dostavila na 

odbor správy majetku města paní Gáborová s tím, že nemá žádné dluhy vůči městu. Vše se 

prověřovalo znovu na FO a bylo zjištěno, že paní Gáborová není dlužník a je tedy jediný zájemce o 

byt.  

Odbor správy majetku navrhuje dvě varianty:  

- Zrušit usnesení RM č. 279/2009 a přidělit byt paní Gáborové, neboť je jediný zájemce a 

splňuje podmínky dle vyhlášeného záměru ze dne 10. 9. 2009.  

- Zrušit část I. Usnesení RM č. 279/2009 a nabídku paní Gáborové zařadit mezi nabídky na 

byt č. 4/82 dle vyhlášeného záměru ze dne 22. 10. 2009.  

-  

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

Pan Fischer navrhl stažení bodu z jednání RM.  

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

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

         

2) Prodloužení nájemní smlouvy – Pošembeří  

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Eva Čokrtová 

Nájemní smlouva, která byla uzavřena mezi městem Český Brod a Regionem Pošembeří na dobu 

určitou, končí dne 30. 10. 2009.  

V současné době se připravují k pronájmu nové prostory v budově č. p. 56, náměstí Arnošta 

z Pardubic. Smlouva se prodlužuje o jeden měsíc, tj. do 30. 11. 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          6, 0, 0 

        Usnesení č. 286/2009 

 

3) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – ÚP  

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Na základě jednání pana starosty Jaromíra Fischera a ředitele Úřadu práce Ing. Josefa Blechy, dochází 

ke změně ve výši nájemného. Původní výše 3.000 Kč/m
2
/rok se od 1. 1. 2010 zvýší na 3.050 

Kč/m
2
/rok. Úřad práce má pronajaté prostory v budově č. 1, náměstí Arnošta z Pardubic v prvním a 

druhém patře. Celková výměra činí 188,65 m
2
.  

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. 287/2009 

4) Chodníky Palackého ulice - Dodatek 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

V rámci prací na rekonstrukci chodníků a VO na ulici Palackého v Českém Brodě jsou upřesněny 

práce, které se v této ulici provádějí – jsou přesně specifikovány vícepráce a méněpráce proti 

původnímu položkovému rozpočtu. Specifikace prací je v příloze. Celková cena díla se nemění.   

 

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. 288/2009 

5) Koupě pozemků p. č. 486/13, 486/23, 486/12, 486/18 a 486/22 v k. ú. Liblice u Českého 

Brodu 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

Rada města byla informována dne 27. 8. 2009 odborem správy majetku města o průběhu specifikace 

pozemků v areálu ČOV v k. ú. Liblice u Českého Brodu.  

Kontrolou pozemků bylo zjištěno, že některé pozemky jsou ve vlastnictví města Český Brod a některé 

ve vlastnictví fyzických, případně právnických osob.  

Pozemky, které jsou ve vlastnictví fyzických, případně právnických osob má město Český Brod zájem 

získat do svého vlastnictví.  

V současné době jsou předjednány ke koupi pozemky:  



p. č. 486/13 o výměře 64 m
2
,  

p. č. 486/23 o výměře 6 m
2
,  

p. č. 486/12 o výměře 33 m
2
,  

p. č. 486/18 o výměře 3 m
2
,  

p. č. 486/22 o výměře 3 m
2
.  

Tyto jsou ve vlastnictví Jiřího Průši a Miroslava Průši (každý vlastní podíl ve výši ½).  

Kupní cena byla dohodnuta na 100,- Kč za 1 m
2
, tj. celkem 10.900 Kč.  

 

OSM doporučuje radě města:  

Doporučit zastupitelstvu města schválení koupě pozemků v prostoru ČOV (za cenu 100 Kč/m
2
 byly 

vykupovány pozemky pod ČOV již v minulosti).  

 

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. 289/2009 

6) Výpověď z nájmu – Palackého 1256, Český Brod 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Kontrolou účetních dokladů k 20. 9. 2009 bylo zjištěno, že pan Houžvička dluží celkem 16.645 Kč, 

což je pět městských plateb za nájemné a zálohy na služby. Na tuto skutečnost byl pan Houžvička 

upozorněn upomínkou, na kterou vůbec nereagoval. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 

navrhujeme schválit výpověď z nájmu.  

 

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. 290/2009 

7) Ukončení smlouvy o nájmu dohodou nemocnice – MUDr. Brock 

Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová  

MUDr. Brock zaslal žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou ke dni 31. 12. 

2009.  

Smlouva č. 199/2007/OSM byla uzavřena dne 2. 7. 2007, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou.  

Předmětem smlouvy je nájem nebytových prostor v 1. patře budovy zubní polikliniky bez č. p. na 

pozemku č. 1623 o celkové výměře 15 m
2
.  

Odbor správy majetku města doporučuje žádosti vyhovět.  

 

Bez připomínek všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování.  

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

        Usnesení č. 291/2009 

8) Bezúplatný převod pozemku p. č. 226/5 v k. ú. Český Brod od ÚZSVM 



Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

OSM již řadu let průběžně pracuje na převodech pozemků od ÚZSVM do majetku města Český Brod.  

Jedním z rozpracovaných pozemků je pozemek p. 226/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 146 m
2
.  

Jedná se o pozemek, který je přilehlý ulici Palackého a objektu MTH Kolín v k. ú. Český Brod. Tento 

pozemek je shledán jako pozemek sloužící veřejnosti /zeleň/ a město Český Brod jej prostřednictvím 

Technických služeb udržuje (nová výstavba na jaře 2009). Vlastník pozemku ÚZSVM žádá o přesnou 

definici podmínek v usnesení zastupitelstva, za kterých bude následně bezúplatný převod realizován.  

 

OSM doporučuje radě města:  

Doporučit zastupitelstvu revokaci usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 44/2009 ze dne 17. 6. 

2009 a následné schválení bezúplatného převodu, tj. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemku č. 226/5 v k. ú. a obci Český Brod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, za podmínek uvedených v návrhu 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. 292/2009 

9) Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v č. p. 56, náměstí Arnošta 

z Pardubic, Český Brod 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný  

Na minulém jednání rady města byla podána informace o neuskutečnění úprav prostor v budově č. p. 

56 (GE Money Bank a Úřad práce) pro potřeby městského úřadu z důvodu nedostatku financí na 

investiční výdaje v příštím roce. Proto jsme vstoupili do jednání s o. p. s. Region Pošembeří, které 

končí nájemní vztah v č. p. 1 a není možné jej nadále z kapacitních důvodů déle prodlužovat. 

Zástupcům regionu Pošembeří se prostory po GE líbí a mají zájem je dočasně do konce příštího roku 

využívat. Výhledové by se pak snažili připravit studii na úpravu podkroví v č. p. 56 a vyhledat 

možnosti financování těchto úprav. Výše nájemného bude stanovena ve výši uznatelných nákladů na 

administraci programu Leader od SZIF.  

Jedná se o nebytový prostor umístěný v 1. patře budovy č. p. 56, náměstí Arnošta z Pardubic, Český 

Brod (bývalý nájemce GE Money Bank).  

Nebytový prostor se skládá ze tří místností a kuchyňky o celkové výměře 116 m
2
, s právem užívat 

společné prostory (chodba a v 1. patře WC).  

 

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. 293/2009 

10) MŠ Liblice – žádost o souhlas s přijetím daru 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Tento návrh je předložen na základě žádosti ředitelky MŠ Liblice. Vzhledem k napjaté finanční situaci 

je získání finančního daru jednou z možností řešení pokrytí provozních výdajů mateřské školy.   

 

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. 294/2009 

11) MŠ Sokolská – žádost o čerpání z FRIM  

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Tento návrh je předložen na základě žádosti MŠ Sokolská a zdůvodněn v přiložené žádosti. Stav 

FRIM MŠ Sokolská k 30. 9. 2009 umožňuje požadované čerpání.  

 

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. 295/2009 

12) Návrh kalkulace vodného a stočného pro město Český Brod na rok 2010 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Na základě Smlouvy o komplexním provozování vodohospodářského majetku je předložen návrh 

kalkulace na schválení maximální výše vodného a stočného pro město Český Brod na rok 2010, včetně 

komentáře, který je přílohou návrhu usnesení. Další přílohou je Vývoj ceny vodného a stočného 

v Českém Brodě od r. 2005.  

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. 296/2009 

13) Žádost TJ Slavoj Český Brod 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Finanční výbor projednal žádost na svém jednání dne 19. 10. 2009. TJ Slavoj v roce 2009 byla 

příjemcem dotace a město Český Brod se podílelo částkou 1.300 tis. Kč, v minulých letech byla tato 

organizace také podporována. Do rozpočtu na rok 2010 nelze počítat s celkovou požadovanou částkou 

2.390 tis. Kč. Na jednání finančního výboru bylo doporučeno poskytnout podporu až dle skutečně 

přiznané dotace a to do výše 20 % celkově přiznané dotace. Město Český Brod také podalo několik 

žádostí o poskytnutí dotací a bude nelehké získat spolufinancování pro vlastní projekty.  

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          6, 0, 0 

       Usnesení č. 297/2009 

14) Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 1 v č. p. 25, nám. Arnošta z Pardubic, Český 

Brod 



Předkladatel: Ing. Eva Čokrtová 

Rada města na svém zasedání dne 8. 10. 2009 schválila výpověď z nájmu na byt č. 1 v domě č. p. 25, 

nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod, z důvodu neplacení nájemného.  

Na toto rozhodnutí pan František Fojtík, nájemník výše uvedeného bytu, reagoval tak, že požádal o 

ukončení nájemní smlouvy k 31. 10. 2009. Jedná se o byt 3+KK v 1. podlaží o celkové výměře 70,10 

m
2
. Vytápění etážové na plynná paliva. Odbor správy majetku města navrhuje výši nájemného 6.000 

Kč/měsíc, původní nájemné bylo ve výši 4.500 Kč/měsíc.  

 

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          6, 0, 0 

       Usnesení č. 298/2009 

15) Návrh maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2010 pro město Český 

Brod 

Předkladatel: Jaromír Fischer 

Návrh na doporučení schválení maximálních cen za odvoz směsného odpadu pro podnikatele na rok 

2010 dle předložené kalkulace a komentáře příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, 

které jsou přílohou návrhu tohoto usnesení.  

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

Pan Fischer navrhl, aby byl bod stažen z jednání kvůli nepřítomnosti ředitele TS, Ing. Kruliše, který by 

podal bližší informace k návrhu.  

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

S ch v á l e n o          6, 0, 0 

16) Podání žádosti o grant ze Středočeského Fondu životního prostředí – návrh na 

odsouhlasení 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Městem Český Brod prochází několik tranzitních komunikací, které jsou zdrojem prašnosti. 

Středočeský kraj vyhlásí v letošním roce výzvu k podávání žádostí o granty, mj. i řešení tohoto 

problému. Předběžný rozpočet na vysázení doprovodné zeleně je 2.154 mil. Kč, při maximální výši 

podpory 95% představuje spolupodíl města 107,7 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že položka určená na 

péči o zeleň pokrývá náklady na péči o vzrostlou zeleň a na nové výstavby již prostředky nezbývají, 

doporučujeme této možnosti využít a podaní žádosti schválit.  

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          6, 0, 0 

       Usnesení č. 299/2009 

17) Parkoviště před nádražím ČD 



Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Město Český Brod obdrželo příslib dotace z ROP SČ na projekt „Vybudování parkoviště P+R 

v dopravním uzlu Český Brod“.  

Celkové náklady projektu: 8.760.200 Kč 

Způsobilé výdaje projektu: 6.510.700 Kč 

Dotace: 2.604.280 Kč.  

Je nutné deklarovaně zajistit financování projektu, zajistit bankovní účet a podepsat smlouvu o přijetí 

dotace.  

Následovat bude výběrové řízení na dodavatele.  

Realizace je plánována na červen 2010 – duben 2011.  

 

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          6, 0, 0 

       Usnesení č. 300/2009 

18) Přidělení odměn ředitelům školských zařízení – 2. etapa 

Předkladatel: Jaroslav Brom  

Na základě Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 6 7792009-26 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 s ohledem na kvalitu jejich práce – 2. etapa“ (účelový znak 33005). 

Dle důvodové zprávy jsou navrženy níže uvedené odměny:  

1. ZŠ Žitomířská – Mgr. Čutková ve výši 35.000 Kč, 

2. ZŠ Tyršova – Mgr. Dušek ve výši 35.000 Kč, 

MŠ Sokolská – p. Jelínková ve výši 15.000 Kč,  

MŠ Liblice – Bc. Majerová ve výši 5.000 Kč.  

Odměny budou vyplaceny za měsíc říjen 2009.  

Upozornění – vyplacení odměn nemá vliv na rozpočet města Český Brod.  

 

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          6, 0, 0 

       Usnesení č. 301/2009 

19) OZV č. 3/2009 o systému nakládání s odpady  

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

 

Tato vyhláška je vypracována v souladu s nově platnými zákony, novelou zákona o odpadech. Do 

vyhlášky je doplněn paragraf o nakládání s autovraky. Dále jsou v ní zpřesněná a doplněná znění 

jednotlivých bodů a vyhláška také umožňuje uložit odpad do originálních pytlů vydaných svozovou 

společností, do kterých se může odpad vložit a položit vedle nádob na odpad. Tím odpadává 

dohadování s technickými službami, zda mají či nemají odvážet odpad uložený vně popelnic. Tato 

vyhláška byla konzultována s MV ČR. Přílohy vyhlášky budou vypracovány do jednání zastupitelstva 

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          6, 0, 0 

       Usnesení č. 302/2009 

20) Traktor pro městské lesy 

Předkladatel: Bc. Jakub Nekolný 

Zástupci odboru životního prostředí, Ing. Vodička a p. Novák, společně s automechanikem p. 

Borovským vytipovali traktor, který by bylo vhodné koupit pro městské lesy. Jedná se o traktor 

ZETOR 6245, rok výroby 1987, najeto 900 motohodin. Traktor je v dobrém stavu a pan Borovský jej 

prohlédl a koupi doporučil. Cena traktoru činí 70.000 Kč + DPH. Jelikož v hospodářském středisku 

městské lesy nebyl tento nákup plánován, je dán návrh na výše uvedené usnesení.  

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          6, 0, 0 

       Usnesení č. 303/2009 

Informace – Nabídka na přepracování smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu  

RM města byla seznámena s nabídkou na přepracování smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 

sjednanou u České pojišťovny, a.s. 

V nabídce je připojištění obsahu chladících zařízení pro škody vzniklé při výpadku el. proudu. Dále je 

v řešení nabídka na snížení spoluúčasti pro škody na elektronice na 1.000 Kč. Informace byla 

projednána.  

 

Informace – Usnesení z jednání Komise životního prostředí ze dne 20. 10. 2009 

RM byla informována o jednání komise životního prostředí. Je doporučeno RM pověřit úřad svoláním 

místního šetření se správcem vodního toku (Šembera). Informace byla projednána. 

Informace – Zápis z kontroly příspěvkové organizace Technické služby Český Brod 

RM byla informována o výsledku kontroly, která proběhla 20. 10. 2009. Zjištěné skutečnosti a pokyny 

k nápravě byly sděleny na místě kontroly a předány písemně k nápravě vedení TS. Informace byla 

projednána. 

Jednání bylo ukončeno 17:45 hod.  

 

 

 

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

 Jaromír Fischer          Ludmila Raková 

  starosta města                     ověřovatel zápisu 

 


