
Z á p i s 

z 25. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 2.3.2005 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing. Přikryl,
p. Jeník, Ing. Drobný, p. Vlasák, MUDr. Blažek, Ing. Rahmová, p. Fořt, Ing. Drahorád, MUDr.
Forstová, p. Firbas 
Omluveni:  p. Korec, pí. Houžvičková, Ing. Thomes, MUDr. Hrabálek, MUDr. Chaloupka
Nepřítomni:
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: Ing. Kokeš, MUDr. Blažek
Návrhová komise: p. Jeník, Mgr. Janík
Program zasedání: 
Zahájení
1) Návrh na schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení stanovení rozsahu rozpočtových opatření, vyhrazených k provádění radě 

města - předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení  dotace pro Římskokatolickou farnost Český Brod  - předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení prodeje pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
5)  Návrh na schválení převodu pozemků od PF ČR – předkládá p. Fischer
6) Návrh na schválení revokace usnesení, zamítnutí žádosti a vyhlášení záměru na prodej 

pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení úpravy komunikace na pozemcích v k.ú. Český Brod a v k.ú. Liblice – 

předkládá Bc. Nekolný
8) Návrh na schválení výběrového řízení na provozovatele nemocnice s poliklinikou v Českém 

Brodě – předkládá Bc. Nekolný
9) Návrh  na  schválení  Uzavření  smlouvy  o  hospodaření  v lesích  na  provedení  těžby  dřeva

v max. výši 2000 m3 – předkládá p. Fischer
10) Návrh  na  schválení  financování  přístroje  pro  Nemocnici  s poliklinikou,  Český  Brod  –

předkládá p. Fischer

Informace 
Různé
Diskuse, Závěr

Bc. Nekolný zahájil (1710 hod.) 25. mimořádné zasedání ZM, přivítal  členy ZM a konstatoval, že
je přítomno 16 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zasedání je usnášení schopné

Bc. Nekolný seznámil  přítomné s programem dnešního zasedání a dal o něm hlasovat
                                                          s c h v á l e n o  16, 0, 0 

Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: p. Jeník, Mgr. Janík
                                                                 s c h v á l e n o  14, 0, 2
                                                                                                                                

Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Kokeš, MUDr. Blažek
                       s c h v á l e n o  14, 0, 2



Návrh na schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 - předkládá p. Fischer
Změnu vyhlášky si vyžadují množící se žádosti občanů města o osvobození od poplatku za odpad
při dlouhodobém pobytu v zahraničí.  V návrhu je zároveň obsaženo osvobození i pro občany,
kteří  mají úřední adresu Český Brod, Husovo nám. 70, neboť se na území města nezdržují a
vymáhání poplatku za odpad je v těchto případech prakticky nemožné. 
Dále  je  do  vyhlášky  zapracováno  ustanovení  o  postupu  v případě  tvrdosti  zákona.  V těchto
případech bude prominutí poplatku záviset na rozhodnutí Rady města. 

USNESENÍ č. 10/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a § 10b a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
vydává
obecně závaznou vyhlášku č.2/2005, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky  č. 4/2004, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů,  ve znění dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení.
              s c h v á l e n o 16, 0, 0

Návrh na schválení stanovení rozsahu rozpočtových opatření, vyhrazených k provádění 
radě města - předkládá p. Fischer
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích umožňuje provádět rozpočtová opatření radě města v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem obce dle § 102 odst. 2) písm. a). Přijetím tohoto návrhu bude možno 
pružněji a efektivněji reagovat na potřebné změny v rozpočtu města. Zastupitelstvo města nebude
zatěžováno předkládáním rozpočtových opatření, kdy dochází spíše k technickým úpravám 
rozpočtu /např. změny ve výši dotací/. Každé rozpočtové opatření provedené Radou města, bude 
předloženo jako informace na nejbližším zasedání Zastupitelstvu města. 
p.Vlasák -  celkové částky se udávají s DPH?
Ing. Čokrtová – měly by být bez DPH
p. Vlasák – u celkové částky by mělo být doplněné zda cena je z DPH nebo bez DPH. 

 

USNESENÍ č. 11/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
stanovuje
rozsah rozpočtových opatření vyhrazených k provádění Radě města dle přílohy, která je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.           

s c h v á l e n o 16, 0, 0

Návrh na schválení s dotací pro Římskokatolickou farnost Český Brod  - předkládá p. 
Fischer
Z programu regenerace MPZ byla přidělena dotace na město Český Brod (akce statika kostela), 
ve výši 200 tisíc Kč. Minimální podíly dle programu regenerace MPZ jsou:
Dotace 70%.............................  200.000,-Kč
Církev 10% ………………….   28.600,-Kč
Město 20% ……………………57.200,-Kč
Celkem : 285.800 Kč
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Vzhledem k funkčnosti prováděných prací je potřeba minimální částka 465.000,-Kč. Proto 
farnost požádala na jednání dne 16.2.2005 o dotaci města ve výši 200.000,-Kč. Město s touto 
částkou jako maximální v rozpočtu uvažovalo. Z hlediska technického je zřejmé, že oprava 
kostela je nezbytná a je nutné dokončení statického zajištění kostela. Z hlediska finančního jsme 
vědomi, že je potřeba finanční prostředky použít především na opravy na majetku města. 
Ing. Přikryl – chtěl bych podpořit tento návrh,  presbyterium bylo sanované a je třeba, aby 
sanační práce byly dodělány.   

USNESENÍ č. 12/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85  odst. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s příspěvkem města ve výši 200 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Český Brod, Husovo 
náměstí 78, 282 01 Český Brod na statické zajištění presbyteria kostela svatého Gotharda.
              s c h v á l e n o 16, 0, 0

Návrh na schválení prodeje pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
MěÚ obdržel od pana Ing. Milana Borovského, bytem Liblice čp. 35 a Vratislava Borovského, 
bytem Český Brod, Bulharská čp. 1064 žádost o odkoupení pozemku č. 748/13 v Českém Brodě 
v ulici Za Pilou o výměře 60 m2 . Žadatelé nabízí kupní cenu 200,-Kč za 1 m2. Pozemek byl 
zapsán na LV č. 1 a proto byl navržen k zápisu na LV č. 2108. Řízení o zápisu bylo ukončeno 
dne 11.1.2005. Pozemek není v nájmu. Nachází se v ulici Za Pilou a tvoří proužek mezi 
chodníkem ve vlastnictví města a pozemky ve vlastnictví žadatelů. Podle územního plánu je 
pozemek umístěn v zóně SM smíšená zóna městského typu. Záměr na prodej tohoto pozemku byl
zveřejněn. K tomuto záměru nebyly vzneseny připomínky.  

USNESENÍ č. 13/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej pozemku č. 748/13 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Český Brod panu Ing. Milanu 
Borovskému, bytem Liblice čp. 35 jednu polovinu a panu Vratislavu Borovskému, bytem Český 
Brod čp. 1064 jednu polovinu za cenu 200Kč za 1 m2.

          s c h v á l e n o 16, 0, 0
      

Návrh na schválení převodu pozemků od PF ČR – předkládá p. Fischer
MěÚ obdržel od Pozemkového fondu ČR, Územní pracoviště Kolín, dne 26.1.2005 dopis o 
doplnění převodu pozemků o celkové výměře 3181 m2 v k.ú. Český Brod do vlastnictví města. 
Jedná se o pozemky, které nejsou situovány jako ideální parcely a zatím není zpracována studie 
pro výstavbu. První dva jsou v lokalitě za ulicí Štolmířská (v poli) a třetí je v lokalitě za ulicí Pod
hájem (v poli) a jsou podle územního plánu určeny pro individuální bydlení a komunikace.  
V tomto případě je možnost bezúplatného převodu do vlastnictví města. Záměr na tento převod 
zákon nevyžaduje.  

USNESENÍ č. 14/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
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schvaluje
bezúplatný převod pozemků PK č. 998/13 o výměře 788 m2, pozemku PK č. 998/14 o výměře 
1312 m2 a pozemku PK č.847 o výměře 1018 m2 vše v k.ú. Český Brod do vlastnictví města 
Český Brod od Pozemkového fondu ČR. 
            s c h v á l e n o 16, 0, 0

Návrh na schválení revokace usnesení, zamítnutí žádosti a vyhlášení záměru na prodej 
pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
Paní Nohýnková Růžena nedodržela splátkový kalendář, který byl schválen zastupitelstvem dne 
7.4.2004 a to k 30.6. a k 15.12.2004. Z toho důvodu byl pí. Nohýnkové zaslán dne 3.1.2005 dopis
– odstoupení od kupní smlouvy. MěÚ obdržel dne 20.1.2005 od pí. Nohýnkové, Praha 5, 
Vltavská 20 žádost o návrh nového splátkového kalendáře za uvedené pozemky. Telefonicky pí. 
Nohýnková dne 31.1.2005 sdělila, že poslední termín úhrady je březen, ale v dopisu je uveden 
1.6.05. Vzhledem ke zkušenosti z předchozího období a vzhledem k sporům uvedených v žádosti,
tuto žádost neschválit a vyhlásit záměr na prodej pozemku dalším zájemcům . Po poradě 
s právníkem bylo konstatováno, že by bylo možno kupní cenu požadovat od pí. Nohýnkové 
celou, nikoli na splátky, avšak o tom nebylo s pí. Nohýnkovou jednáno a s přihlédnutím ke 
konstatováním v dopise a v telefonu se domníváme, že by paní Nohýnková na tuto variantu 
nepřistoupila. Dne 31.1.2005 obdržel MěÚ žádost od pí. Jany Vokounové o koupi tohoto 
pozemku. Dne 3.2.2005 obdrželo město první splátku 15.000,- Kč od paní Nohýnkové. Tato 
částka bude v případě schválení tohoto návrhu neprodleně vrácena.    
JUDr. Marková právnička města – podle ZM měla být splátka uhrazena k 15.12.2004
p. Firbas – pokud paní Nohýnková bude mít zájem, ať se přihlásí do výběrového řízení  

USNESENÍ č. 15/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
A)  revokuje
svoje usnesení č. 14/2004 ze dne 7.4.2004 v části.. č. 1101/16 zahrada o výměře 404 m2 paní 
Nohýnkové Růženě a
po projednání žádosti paní Nohýnkové Růženy podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů
B)  zamítá
žádost paní Růženy Nohýnkové o prodeji pozemku č. 1101/16 a 1/24tiny pozemku č. 1101/2 dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
C)  vyhlašuje záměr    
na prodej pozemku č. 1101/16 zahrada o výměře 404 m2 a 1/24tiny pozemku č. 1101/2 v k.ú. 
Český Brod nejvyšší nabídce za cenu min. 50.000,-Kč obálkovou metodou, jejíž zveřejnění bude 
od 3.3. do 31.3.2005. Je nutno, aby každý žadatel uvedl způsob úhrady kupní ceny.  

s c h v á l e n o 16, 0, 0

Návrh na schválení úpravy komunikace na pozemcích v k.ú. Český Brod a v k.ú. Liblice – 
předkládá Bc. Nekolný
Komunikace je ve vlastnictví města Český Brod. Její stav je nevyhovující povrch blátivý pro 
chůzi nepřijatelný. T toho důvodu navrhujeme její opravu – strhnutí povrchu a zpevnění 
recyklátem, případně štěrkem. Odhad nákladů 150.000,-Kč. Pokud bude oprava odsouhlasena 
bude proveden výběr dodavatele dle směrnice č. 1/2005. Náklady budou následně zpracovány do 
rozpočtu města.
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USNESENÍ č. 16/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s úpravou komunikace „cesta k Nouzovu“ na pozemcích č. 859/1, 860/2 v k.ú. Český Brod a č. 
pozemku 745 v k.ú. Liblice. 
              s c h v á l e n o 16, 0, 0

Návrh na schválení výběrového řízení na provozovatele nemocnice s poliklinikou v Českém 
Brodě – předkládá Bc. Nekolný
Město Český Brod podalo 17.1.2005 návrh na zápis nemovitostí  českobrodské nemocnice do
listu vlastnictví na katastrální úřad v Kolíně. V současné době je zápis v posledním stadium a
bude  každým  dnem  proveden.  Od  tohoto  kroku  se  odvíjí  další  záležitosti  s hledáním
provozovatele, o kterých jste byli informováni v polovině ledna letošního roku. V současné době
již byla  vypracována výzva,  zadávací  dokumentace (přílohy k usnesení),  hodnotící  kriteria  (k
dispozici  na  městském úřadě)  a  časová posloupnost  jednotlivých  kroků.   Základem je  výběr
vhodného provozovatele nemocnice s poliklinikou Český Brod a konkrétně se jedná o právní a
ekonomické  podmínky  převodu  movitého  majetku,  závazků,  pohledávek,  pracovněprávních
vztahů  zaměstnanců  na  nového  provozovatele  a  zajištění  uzavření  dlouhodobých  smluv  o
poskytování  zdravotní  péče  mezi  zdravotními  pojišťovnami  a  novým  provozovatelem.
Z dokumentace  je  patrné,  že  požadujeme  a  dáváme  zřetel  na  garance  zajištění  struktury,
dostupnosti  a  kvality  zdravotní  péče.  Uvažujeme  totiž  o  převodu  zřizovatelských  pravomocí
k poskytování zdravotní péče pro českobrodský region v areálu nemocnice na soukromý subjekt
při  zachování  minimálně  současného rozsahu poskytování  zdravotní  péče a  to  všech činností
zajišťovaných příspěvkovou organizací. Je však jasné, že strukturu bude potřeba změnit a proto
lpět na zachování i určitého počtu daných lůžek by bylo nereálné. Právě zde se nabízí prostor pro
efektivnější hospodaření samozřejmě za souhlasu krajského zdravotního rady a po prodloužení a
aktualizaci smluv se zdravotními pojišťovnami (miniinvazivní chirurgie, multidisciplinární JIP a
jiné).
Předmětem  zadávacího  řízení  není  cena  za  nájem  nemovitého  majetku.  Tato  cena   bude
stanovena zadavatelem čili vlastníkem nemovitostí, jímž se stane Město Český Brod. Uvažujeme
o  určení  ceny  za  roční  nájem  ve  výši  kolem  čtyř  miliónů,  tato  výše  vychází  z odhadu,
vypracovaného okresním úřadem v roce 2001. Město jako vlastník se však zaváže po několik let
a po dohodě s nájemcem výhradně používat toto nájemné k zhodnocení svých objektů v areálu
nemocnice.  Celé  výběrové  řízení  by  mělo  trvat  celkem  čtrnáct  týdnů  dle  přiloženého
harmonogramu. 
Etapa Popis kroku Výstup Doba 

dokončení

0 Ustavení projektu, vytvoření plánu projektu, 
složení projektového týmu

Kick-off 
meeting

Únor 2005 

0 Příprava zadávací dokumentace a textu výzvy ve 
spolupráci se zadavatelem

Výzva, 
zadávací dok. 

Únor 2005

0 Schválení zadavatelem (po schválení 
zastupitelstvem)

Akceptační 
protokol

Březen 2005

1 Zveřejnění výzvy Tisk, dopisy Březen 2005
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Etapa Popis kroku Výstup Doba 
dokončení

1 Uzavření sběru nabídek Nabídky Duben 2005

1 Zpracování nabídek a příprava pro jednání 
výběrové komise

Protokol o 
zpracování 
nabídek

Přelom 
dubna a 
května 2005

1 Jednání výběrové komise Zápis 
z jednání

Květen 2005

1 Příprava závěrečného materiálu dle rozhodnutí 
výběrové komise, informování zájemců.

Závěrečný 
protokol a 
dopisy

Červen 2005

1 Vyhlášení vítězné nabídky (po schválení 
zastupitelstvem)

Dopisy Červen 2005

Bc. Nekolný – představil zastupitelům pana Ing. Břetislava Skláře, který zastupuje firmu 
STAPRO s.r.o. Pardubice. Tato firma je pověřena konzultačními a poradenskými pracemi 
související se zadávacím výběrovým   řízením a předmětu soutěže včetně jednání s uchazeči 
jménem zadavatele.
Dále informoval zastupitele, aby si v zadávacím dokumentu  změnili v odstavci h) „uchazeč musí
doložit, že jeho celkové roční výkony byly vyšší než 35 mil. Kč“. Pan Ing. Břetislav Sklář 
zodpověděl veškeré dotazy zastupitelů  výběru provozovatele NsP Český Brod. Rada města na 
svém jednání 24.2.2005 doporučila ZM schválit vyhlášení výběrového řízení na provozovatele 
nemocnice s poliklinikou.
Ing. Přikryl – uchazeč musí splnit roční výkony (vyšší než 35 miliónů ) za každý rok?
Bc. Nekolný – musí tuto činnost provozovat 3 roky a roční výkony bude poskytovat za poslední 
rok
Ing. Sklář – firma Stapro a.s. – provozovatelů akutních lůžek není mnoho, provozovatelé budou 
hodnoceny podle zákona č. 40 a budou se využívat postupy, které jsou srozumitelné. Budeme 
hodnotit podle nejvyšší ceny, ekonomického ukazatele a historie provozovatele.
Ing. Drobný – nemovitosti budou ve vlastnictví města, za jakou cenu budou pronajaty?
Bc. Nekolný – cena za pronájem nebyla v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení
JUDr. Marková, právnička města – nelze sladit do jednoho výběrového řízení. Podmínky budou 
sladěny po výběrovém řízení ve druhém kole.
Pí. Raková – nyní jsou v NsP v nájmu odborné ambulance, jak to bude dál?
Bc. Nekolný – až bude město vlastníkem nemovitého majetku, tak město uzavře nové nájemní 
smlouvy.

USNESENÍ č. 17/2005
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích  v platném znění, v souladu se zákonem č. 40/2004 o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a na základě svého usnesení č. 28/2004
schvaluje
vyhlášení zadávacího řízení na výběr vhodného provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český 
Brod p.o. dle Výzvy a Zadávací dokumentace, které jsou nedílnou přílohou originálu zápisu. 

          s c h v á l e n o 16, 0, 0
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Návrh na schválení  Uzavření  smlouvy o  hospodaření  v lesích  na provedení těžby  dřeva
v max. výši 2000 m3 – předkládá p. Fischer
Návrh na schválení je předkládán po projednání a doporučení RM a na základě výběrového řízení
připraveného OŽP a jednání komise jmenované radou Města Český Brod v usnesení č. 13/2005 
pro otevírání obálek s nabídkami více zájemců na výběr firmy k provedení těžby dřeva, zalesnění
holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu zajištění ze dne 3.2.2005 a  
14.2.2005 ke schválení ZM uzavření smlouvy o hospodaření v lesích s vítěznou firmou Kolínská 
lesní společnost s.r.o., Labská 14, Kolín V.  
Ing. Kokeš – jak bude fungovat kontrolní mechanizmus.
Bc. Nekolný -  pan Nechvátal, který vykonává funkci odborného lesního hospodáře v Městských 
lesích bude určovat lesní porosty, které se budou kácet a bude dohlížet a hlídat veškeré práce 
s tímto spojené.
MUDr. Blažek – jak velký je rozsah těžebních prací v Městských lesích.
Bc. Nekolný – je to zkušební kolo jedná se o těžbu 2000 m3.   
Odešel p. Fořt v 1815 hod.

USNESENÍ č. 18/2005
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích  ve znění pozdějších předpisů
schvaluje   
uzavření smlouvy o hospodaření v lesích na provedení těžby dřeva v maximální výší 2000 m3 
včetně jeho odprodeje, zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu 
zajištění v městských lesích s firmou “Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V.“
              s c h v á l e n o 15, 0, 0

Návrh  na  schválení  financování  přístroje  pro  Nemocnici  s poliklinikou,  Český  Brod –
předkládá p. Fischer
NsP Český Brod jako příspěvková organizace města musí urychleně řešit situaci, kdy po havárii 
je nutno zakoupit nový biochemický analyzátor na rozpory krve v ceně cca 600.000,-Kč. 
Vzhledem k aktuální finanční situaci NsP navrhujeme následující pomoc města při financování 
nákupu tohoto přístroje: jednak prominutí splacení poskytnuté finanční výpomoci z minulého 
roku. Tato finanční výpomoc byla původně poskytnuta bezúročně na dobu určitou se splatností 
do 31.12.2004a to na zakoupení operačního stalu a dvou infuzních pump. Druhou polovinu 
potřebné částky by město poskytlo nemocnici formou účelově vázané investiční dotace.
Ing. Kokeš – měli bychom NsP pomoci  
Mgr. Plíva – z jaké položky rozpočtu by se finanční výpomoc NsP realizovala  
Bc. Nekolný – RM zapracuje tuto položku do rozpočtového opatření, které bude ZM  schvalovat 
Odešel Ing. Drahorád v 1830 hod.

USNESENÍ č. 19/2005
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích  ve znění pozdějších předpisů
schvaluje    

1. prominutí splacení návratné finanční výpomoci ve výši 300.000,-Kč, kterou 
schválilo  zastupitelstvo města příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou 
Český Brod dne 22.9.2004

7



2. poskytnutí účelově vázané investiční dotace pro NsP Český Brod ve výši 300.000,-
Kč na částečné financování biochemického analyzátoru na rozbory krve. 

              s c h v á l e n o 14, 0, 0

Informace
Ing. Kokeš – kontrolní výbor provedl kontrolu Lidového domu čp. 105, Český Brod
Kontrolu provedl: Ing.  Jaroslav Kokeš, Ing. Aleš Kašpar, Ing. Jan Přikryl
Kontrola byla provedena v období od 15.12.2004 do 28.2.2005. Zápis o provedené kontrole Ing. 
Kokeš předal všem zastupitelům, tento zápis je nedílnou součástí originálu zápisu. 
Diskuse 
Pan Vlasák – pověřit finanční a kontrolní výbor kontrolou investice v Liblicích ( vodovodní a 
kanalizační přípojky) připravit na jednání ZM 30.3.2005.
Ing.Čokrtová –  připravím  zprávu o průběhu investice
 
Různé
Bc. Nekolný ukončil zasedání v 1840 hod.

Schválení projednaných návrhů                                                             s c h v á  l e n o  14, 0, 0

Ověřovatel zápisu: Ing. Kokeš, MUDr. Blažek

        Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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U s n e s e n í
z 25. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 2.3.2005 od

17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 10/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a § 10b a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
vydává
obecně závaznou vyhlášku č.2/2005, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky  č. 4/2004, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů,  ve znění dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 11/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
stanovuje
rozsah rozpočtových opatření vyhrazených k provádění Radě města dle přílohy, která je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.           

USNESENÍ č. 12/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85  odst. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s příspěvkem města ve výši 200 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Český Brod, Husovo 
náměstí 78, 282 01 Český Brod na statické zajištění presbyteria kostela svatého Gotharda.

USNESENÍ č. 13/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej pozemku č. 748/13 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Český Brod panu Ing. Milanu 
Borovskému, bytem Liblice čp. 35 jednu polovinu a panu Vratislavu Borovskému, bytem Český 
Brod čp. 1064 jednu polovinu za cenu 200Kč za 1 m2.

USNESENÍ č. 14/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
bezúplatný převod pozemků PK č. 998/13 o výměře 788 m2, pozemku PK č. 998/14 o výměře 
1312 m2 a pozemku PK č.847 o výměře 1018 m2 vše v k.ú. Český Brod do vlastnictví města 
Český Brod od Pozemkového fondu ČR. 

USNESENÍ č. 15/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
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A)  revokuje
svoje usnesení č. 14/2004 ze dne 7.4.2004 v části.. č. 1101/16 zahrada o výměře 404 m2 paní 
Nohýnkové Růženě a
po projednání žádosti paní Nohýnkové Růženy podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů
B)  zamítá
žádost paní Růženy Nohýnkové o prodeji pozemku č. 1101/16 a 1/24tiny pozemku č. 1101/2 dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
C)  vyhlašuje záměr    
na prodej pozemku č. 1101/16 zahrada o výměře 404 m2 a 1/24tiny pozemku č. 1101/2 v k.ú. 
Český Brod nejvyšší nabídce za cenu min. 50 000 Kč obálkovou metodou, jejíž zveřejnění bude 
od 3.3. do 31.3.2005. Je nutno, aby každý žadatel uvedl způsob úhrady kupní ceny.  

USNESENÍ č. 16/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s úpravou komunikace „cesta k Nouzovu“ na pozemcích č. 859/1, 860/2 v k.ú. Český Brod a č. 
pozemku 745 v k.ú. Liblice. 
   
USNESENÍ Č. 17/2005
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích  v platném znění, v souladu se zákonem č. 40/2004 o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a na základě svého usnesení č. 28/2004
schvaluje
vyhlášení zadávacího řízení na výběr vhodného provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český 
Brod p.o. dle Výzvy a Zadávací dokumentace, které jsou nedílnou přílohou originálu zápisu. 

USNESENÍ č. 18/2005
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích  ve znění pozdějších předpisů
schvaluje   
uzavření smlouvy o hospodaření v lesích na provedení těžby dřeva v maximální výší 2000 m3 
včetně jeho odprodeje, zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu 
zajištění v městských lesích s firmou “Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V.“

USNESENÍ č. 19/2005
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích  ve znění pozdějších předpisů
schvaluje    

1. prominutí splacení návratné finanční výpomoci ve výši 300 000 Kč, kterou 
schválilo  zastupitelstvo města příspěvkové organizaci Nemocnice 
s poliklinikou Český Brod dne 22.9.2004

2. poskytnutí účelově vázané investiční dotace pro NsP Český Brod ve výši           
300 000Kč na částečné financování biochemického analyzátoru na rozbory krve.

                  Jaromír Fischer
                   starosta města
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