
Z á p i s 

z 33. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 25.1.2006 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing. Přikryl,  p. Firbas,
p. Vlasák, p. Korec, MUDr. Forstová, MVDr. Čermáková, MUDr. Blažek, Ing. Drahorád, pí.
Houžvičková,  p. Fořt, Ing. Thomes, Ing. Rahmová
Omluveni: p. Korec, MUDr. Hrabálek, Mgr. Janík, p. Jeník
Nepřítomni: 
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: Ing. Kokeš, Ing. Thomes  
Návrhová komise:  Ing. Rahmová, MUDr. Blažek
Program zasedání: 
Zahájení
1) Návrh na schválení uzavření Smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem na investiční

akci „ III/1131 Český Brod“ - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení prodeje bytu 1+kk v Masarykově ulici 1197/4 Český Brod - předkládá p.

Fischer 
3) Návrh na zamítnutí prodeje domu čp. 86 v Plaňanech – předkládá p. Fischer 
4) Návrh na schválení prodeje sanitního vozidla Citroen Jumper 2,5 TD - předkládá Fischer
5) Návrh na schválení rozpočtu Města Český Brod na rok 2006 – předkládá p. Fischer
6) Návrh na schválení zamítnutí žádosti o směnu části pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá

p. Fischer
7) Návrh  na  schválení  návrhu  zadání  změny  č.  03  územního  plánu  sídelního  útvaru  města

Českého Brodu v kat. ú. Liblice, pozemek p.č. 463/3 – předkládá p. Fischer
8) Návrh na schválení názvu nově vzniklé místní komunikace – předkládá Bc. Nekolný
9) Návrh na schválení změny zřizovací listiny zařízení ANNA- penzion a domov, Žitomířská

323, Český Brod – předkládá p. Fischer
10) Návrh na schválení udělení čestného občanství města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
11) Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská 885, Český Brod

– předkládá Bc. Nekolný

Informace: Otevřený dopis – situace v muzeu
        Situace v NsP Český Brod

Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1705 hod.) 33. zasedání ZM, přivítal  členy ZM a konstatoval, že je přítomno
15 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 ch v á l e n o  15, 0, 0 

Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení:  Ing. Kokeš, Ing. Thomes     
                        s ch v á l e n o  13, 0, 2



Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Rahmová, MUDr. Blažek              
                        s ch v á l e n o  14, 0, 1

Přišel Mgr. Janík, Ing. Rahmová v 1710 hodin 

Návrh na schválení uzavření Smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem na investiční
akci „ III/1131 Český Brod“ - předkládá p. Fischer
Středočeský kraj zajišťuje rekonstrukci silnice III/1131 tj. ulice Prokopa Velikého, jehož součástí
jsou i stavební objekty, které musí financovat Město - budování chodníků, zeleně, veřejného 
osvětlení, městského rozhlasu a dále součástí rekonstrukce bude i samostatná investiční akce 
výměna kanalizace a vybudování vodovodu v ulici Prokopa Vel., které projekčně zajišťuje a 
investuje město. Členění a realizace projektů je následující: Kraj zajišťuje realizaci projektu 
rekonstrukce silnice „III/1131 Český Brod“ „III/1131 Český Brod – most ev. č.2“ Město zajišťuje
realizaci projektu  „Český Brod – vodovod a výměna kanalizace v ulici Prokopa Velikého   
„Český Brod – Převod odpadních vod z pravého břehu Šembery – ul. Prokopa Velikého – 2.
etapa vybudování stoky F“. Akce musí být prováděna koordinovaně v časových etapách na sobě
navazujících.  Se  zástupci  Středočeského  kraje  bylo  dohodnuto,  že  bude  provedeno  sloučené
výběrové řízení, vybraný dodavatel bude provádět obě stavby, ale s každým investorem uzavře
oddělenou  smlouvu  o  dílo,  fakturace  proběhnou  na  základě  smlouvy.  Tím  bude  stavba  po
kolaudaci majetkem toho, kdo jí uhradil. Další důvod uzavření smlouvy o spolupráci a oddělení
smluv je možnost žádání dotace MZE na vybudování vodovodu. 
Ing. Drahorád – bude vypsané výběrové řízení na tuto investiční akci
Ing. Čokrtová – výběrové řízení bude vyhlašovat Středočeský kraj,  za investice města budou 
v komisi zvolení členové z města, které bude schvalovat rada města. 

USNESENÍ č. 1/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 35 odst. 1) a § 48 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem na investiční akci „ III/1131 Český 
Brod“.  

             s c h v á l e n o 17, 0, 0

Návrh na schválení prodeje bytu 1+kk v Masarykově ulici 1197/4 Český Brod - předkládá p.
Fischer 
Radě města Český Brod byly dne 15.12.2005 předloženy na základě vyhlášeného záměru dvě
zalepené označené obálky. Po jejich otevření a projednání bylo doporučeno ke schválení prodeje
panu Janu Hálovi za cenu 550 000 Kč. Pan Hála odstoupil od koupě tohoto bytu. Druhý žadatel
paní Lipovská Libuše, bytem Kouřim 410, nabízela 450 000 Kč. 
Bc. Nekolný – jsou dvě varianty 1. nový záměr na prodej
                                                     2. prodej druhé nejvyšší nabídce  

USNESENÍ č. 2/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle 85 písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
prodej volného bytu 1+kk číslo 1197/4 v ulici Masarykova v Českém Brodě o celkové ploše 22,9
m2  a alikvotních  částí  tj.229/11949-tin společných částí  budovy a pozemků: stpč.1440,1439,
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stpč. 505  a ostatní plochy č.179/3  paní Libuši Lipovské, bytem Kouřim 410 za celkovou kupní
cenu 450 000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena formou hypotéky.

       s c h v á l e n o 16, 1, 0

Návrh na schválení zamítnutí prodeje domu čp. 86 v Plaňanech – předkládá p. Fischer 
Na 1.záměr zveřejněný od 20.5.2005 do 1.8.2005 se nikdo nepřihlásil. Na 2.záměr zveřejněný od
12.8.2005 do 3.10.2005 se nikdo nepřihlásil. Na 3.záměr zveřejněný od 31.10.05 do 1.12.05 se
přihlásili dva zájemci:
- první, jehož nabídku městský úřad obdržel dne 30.11.2005-č.j.15781 a 
- druhý, jehož nabídka byla městskému úřadu odeslána e-mailem dne 30.11.2005, dne 5.12.2005
vytisknuta  a  vložena  do  obálky.  Rada  města  na  svém zasedání  dne  15.12.2005  po  otevření
došlých nabídek a po projednání doporučuje zastupitelstvu tyto nabídky zamítnout.
p. Fischer – je potřeba tento dům prodat nebo pronajmou jinak bude devastován
Ing. Přikryl – jaký je stav a hodnota tohoto domu?
Ing. Čokrtová – nájemníci se nechovali k majetku města dobře, ale rozvody jsou v pořádku. 
Bc. Nekolný – tento dům je půl roku prázdný.
Ing. Thomes – je připraven odhad na tento dům?
JUDr. Marková – majetek bez odhadu nelze prodávat musí být vypracován při prodeji
MVDr. Čermáková – nabídkové cena jsou malé.
MUDr. Forstová – byly využity všechny prostředky pro prodej (  internetové stránky,  realitní
kanceláře apod.)
Ing. Přikryl – bylo by potřeba tento dům nabídnout realitní kanceláři.
p. Vlasák – když nyní zastupitelé zamítnou tento prodej, tak rada města bude muset opět vyhlásit
záměr na prodej tohoto domu.
Bc. Nekolný –  ano RM musí vyhlásit záměr na prodej

USNESENÍ č. 3/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle § 85  písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
zamítá
prodej domu čp. 86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a nádvořím č. 58 o výměře 456 m2  paní
Pavlíně Moravcové za nabízenou cenu 400 000 Kč a panu Luboši Miřatskému za nabízenou cenu
225 000 Kč z důvodu nízké nabídkové ceny. 

       s c h v á l e n o 17, 0, 0

Návrh na schválení prodeje sanitního vozidla Citroen Jumper 2,5 TD - předkládá Fischer
Sanitní vozidlo měla v pronájmu RZS v Českém Brodě, nájem byl ukončen k 30.9.2005. Rada 
města rozhodla o prodeji vozidla. Na základě  vyhlášeného záměru obdrželo město jednu 
nabídku. Rada města Český Brod na svém zasedání dne 12.1.2006 doporučila Zastupitelstvu 
města prodej sanitního vozidla výše jmenovanému.

USNESENÍ č. 4/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
prodej sanitního vozidla Citroen Jumper 2,5 TD, rok výroby 1995 panu Novotnému Vladimírovi, 
bytem  Poříčany  za cenu 37 000 Kč včetně DPH.

            s c h v á l e n o 16, 0, 1
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Návrh na schválení rozpočtu Města Český Brod na rok 2006 – předkládá p. Fischer
Pí. Sahulová, vedoucí finančního odboru -  rozpočet Města Český Brod na rok 2006 je sestaven
v členění  dle rozpočtových pravidel  a rozpočtové skladby na  příjmy,  výdaje provozní, výdaje
investiční  a  financování.  Návrh  rozpočtu  vychází  z rozpočtového  výhledu  a  z předběžných
výsledků plnění rozpočtu roku 2005. 
Příjmy
Daňové příjmy roku 2006 jsou navrženy dle skutečně přijatých daňových příjmů roku 2005 s 
mírnou rezervou. Výše daňových příjmů je odvozena od očekávaných daňových příjmů státního
rozpočtu na rok 2006.
Příjmy ze správních a místních poplatků jsou navrženy dle skutečnosti roku 2005.
V oblasti  nedaňových  příjmů je  nejvýznamnější  položkou  plánovaný  příjem  z předplaceného
nájemného od 1.SčV ve výši 12 mil. Kč. Dle schválené smlouvy může rozpočet města čerpat  od
1.Sč.V celkem 20 mil. Kč. V uplynulém roce bylo čerpáno 8 mil. Kč. 
Čerpání této částky je navrženo s tím, že bude použita na financování akce ul. Prokopa Velikého.
V souvislosti  s touto akcí je požádáno o účelovou dotaci,  která zatím nebyla  přiznána.  Pokud
bude účelová dotace na akci ul. Prokopa Velikého přiznána, nebude nutné čerpat tuto položku
v plné výši. 
Dotace ze státního rozpočtu jsou započítány ve skutečně přiznané výši. Dotace na výkon státní
správy je navýšena proti roku 2005 a bude plně použita na zvýšené výdaje na výkon
státní  správy.  Dotace  na  sociální  dávky je  přísně účelová  a  pokud není  použita,  vrací  se  do
státního  rozpočtu.  Dotace  na  školství  a  lůžka  domova  důchodců  jsou  započítány  v příjmech
příslušných příspěvkových organizací. 
V příjmech s charakterem dotací je uvedena částka plateb za žáky od obcí, které nemají vlastní
školu  a tito žáci navštěvují školy Města Český Brod. 
Další položkou jsou předpokládané převody z  fondů vlastní hospodářské činnosti. Jsou navrženy
v minimální výši s tím, že budou upravovány dle skutečného finančního vývoje na jednotlivých
střediscích  –  Městské  lesy,  Bytové  a  nebytové  pronájmy,  Ostatní  hospodářská  činnost.
Navrhovaná výše převodu 3 mil. z Vodohospodářského fondu Města souvisí s dofinancováním
akce Vodovod a kanalizace Liblice. 
Návrh celkové výše  příjmů činí částku 113 113 700 Kč.
Výdaje
Provozní výdaje
Nejvýznamnější částkou v návrhu provozních výdajů na rok 2006 je financování příspěvkových 
organizací Města Český Brod v celkové výši 27 564 tis. Jednotlivé rozpočty PO budou 
projednávány a jejich návrhy jsou  přílohou tohoto návrhu.
Další významnou položkou v provozních výdajích jsou mzdové náklady zaměstnanců Městského 
úřadu, které jsou navrženy v souvislosti s nařízením vlády č. 537 Sb. z  roku 2005.
Částka 10 180 tis. je rozdělena dle jednotlivých příkazců operací, jejichž členění je uvedeno v 
příloze návrhu rozpočtu.
Provozní výdaje pro rok 2006 jsou navrženy ve výši 79 281 700,-Kč.
Investiční výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2006 v investičních výdajích zahrnuje akce, s kterými bylo počítáno již 
v předešlých rozpočtech . Jedná se hlavně o dofinancování akce Vodovod a kanalizace Liblice
ve výši 3 290 tis.Kč.,dofinancování předláždění Husova nám. ve výši 3 260tis.Kč., zařazení 
rekonstrukce chodníku ve Sportovní ul. Liblice, která nebyla v roce 2005 uskutečněna.
Hlavní investiční akcí roku 2006 bude rekonstrukce ul. Prokopa Velikého, jejíž 
předpokládaná cena bude 16 000 tis.Kč. 
Do návrhu investičních akcí jsou zahrnuty ceny odhadem, přesné ceny investic vychází 
z výběrových řízení. V investičních výdajích je zahrnuta i položka 500tis. na přípravu dalších 
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investic. Investiční výdaje pro PO budou hrazeny formou investičních příspěvků. Dalšími 
investičními návrhy jsou nákup frankovacího stroje pro chod Městského úřadu, nákup investic 
pro informační techniku, nákup radaru pro Městskou policii.
V rozpočtu na rok 2006 jsou investiční výdaje navrženy v celkové výši  27 450 000,-Kč.       
Financování
V položkách financování se objevují roční splátky jednotlivých úvěrů. Rok 2006 je posledním 
rokem, kdy bude splácen úvěr od  SFŽP ve výši 5 644 tis. Dalším úvěrem, který je splácen je 
úvěr od banky Volksbank s roční splátkou 2 400tis. Dále pokračují splátky úvěru od SFRB 
v roční výši 668 tis. V roce 2006 bude započato splácení bezúročného úvěru na výstavbu 
vodovodu Liblice v roční výši  370 tis. Z tohoto návrhu vyplývá, že celkové roční splátky úvěrů 
v roce 2006 budou činit 9 081 tis. Celkový stav financování mění položka použití prostředků 
z minulého období ve výši 2 700tis. Celkový stav položky financování činí 6 382tis.
Rozpočet Města Český Brod je navržen s přebytkem 6 382 tis., který bude použit na úhradu 
splátek úvěrů. 
Mgr. Janík – finanční výbor po projednání doporučuje návrh rozpočtu ke schválení.
Ing. Kokeš – tento rozpočet vychází tak, že město je 6 mil. v zisku, chtěl by vědět kolik činí
zadluženost města
Bc. Nekolný – tuto informaci jsem zasílal zastupitelům e-mailem celková zadluženost města je
24 769 000 Kč.
Ing. Přikryl – jaký je plán investic?
Ing.  Čokrtová  –  výměna  vodovodní  a  kanalizační  sítě  v ulici  Krále  Jiřího,  rekonstrukce
přednádraží, přivaděč vodojemu, ČOV stárne je třeba provést intenzifikaci ( aby se mohlo město
dále napojovat a i ostatní obce) 
Pí. Sahulová – nemáme ještě dokončen rozpočtový výhled, který předložíme na jednom z příštích
jednáních ZM
Ing. Přikryl – územní plán – co se bude upravovat
Ing.  Marešová  –  v památkové  zóně  došlo  k chybnému  stanovení  hranic  bývalým  okresním
úřadem  - tyto prostředky v rozpočtu města musí být, asi se nevyčerpají, rezerva je nutná.
Ing. Kokeš – jak umíme získat a využít fondy EU?
Bc. Nekolný – zatím neumíme čerpat finanční prostředky z fondů EU, ale připravujeme novou
koncepci, která se má ubírat dvěma směry program Leader – přednádraží, dopravní terminál 
Ing. Kokeš – v rozpočtu města není uveden příspěvek zřizovatele do NsP Český Brod.
MUDr. Blažek – NsP se měla od 1.1.2006 transformovat na s.r.o., a proto Ing. Beránek ředitel
nemocnice nemohl dát návrh na příspěvek zřizovatele. Protože se tato transformace nezdařila tak
ředitel  NsP dal žádost o příspěvek zřizovatele po tvorbě rozpočtu. Informaci o NsP bych rád
zastupitelům sdělil po jednání v informacích.         
 
USNESENÍ č. 5/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a vnitřní směrnice k rozpočtu města ze dne 17.9.2003
schvaluje
rozpočet Města Český Brod na rok 2006 dle předloženého návrhu s celkovými příjmy ve výši 
113 113 700 Kč a celkovými výdaji ve výši 106 731 700 Kč, z nichž provozní výdaje činí 
79 281 700 Kč a investiční výdaje činí 27 450 000 Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 6 382 000 Kč 
bude použit na úhradu splátek úvěrů. Závazné ukazatele rozpočtu a rozpis k závazným 
ukazatelům příkazců operací jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.
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            s c h v á l e n o 17, 0, 0

Návrh na schválení zamítnutí žádosti o směnu části pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá
p. Fischer
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 3.11.2005 od pana Lukáše 
Brožka, bytem Český Brod, Šafaříkova 378, o směnu části jeho pozemku parc.č. 158/2 – zahrada 
za část pozemku v majetku Města Český Brod, parc.č. 158/4. Pozemek parc.č. 158/4 byl až dosud
pronajat – polovinou (dnes již zemřelému) otci pana Brožka, polovinou panu Novákovi. OSM si 
vyžádal stanoviska příslušných orgánů k případnému zřízení přístupu a příjezdu k nově 
vzniklému pozemku z ulice Jana Kouly. SÚS Kutná Hora vyjádřila souhlas, za předpokladu 
kladného vyjádření Policie ČR, DI Kolín a Odboru dopravy MěÚ Český Brod. Tyto dva orgány 
však s napojením pozemku na ul. Jana Kouly nesouhlasí. Lokalita je dle územního plánu 
zařazena jako Smíšená centrální zóna s dominantní funkcí občanská vybavenost a přípustnou 
funkcí obytnou. Dle návrhu regulačního plánu se zde do budoucna počítá s bytovou výstavbou. 
Rada Města Český Brod dne 12.1.2005 navrhla žádost zamítnout.

USNESENÍ č. 6/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
žádost pana Lukáše Brožka o směnu částí pozemků parc.č. 158/2 – zahrada a parc.č. 158/4 – 
zahrada dle KN  v k.ú. Český Brod.

            s c h v á l e n o 17, 0, 0

Návrh na schválení  návrhu zadání změny č.  03 územního plánu sídelního útvaru města
Českého Brodu v kat. ú. Liblice, pozemek p.č. 463/3 – předkládá p. Fischer
Návrh na změnu č. 03 územního plánu sídelního útvaru  města Českého Brodu ( dále jen „územní
plán“) podala dne 29.07.2004 VetPro spol. s.r.o., Spojovací 50, 190 01 Písková Lhota. Jedná se o
změnu  v kat.  území  Liblice,  pozemek  parc.  č.  463/3,  který  je  v majetku  navrhovatele.
V podaném návrhu navrhovatel navrhuje změnu využití území  z VD – drobná a řemeslná výroba
na BI  - bydlení individuální. Navrhovatel má záměr touto změnou schváleného územního plánu
získat parcely pro rodinné domy zaměstnanců veterinární nemocnice a klíčových zaměstnanců
firmy Amphenol Tuchel Elektronics, s.r.o.. Zamýšlená výstavba rodinných domů plynule naváže
na starší  zástavbu na pozemcích parc.  č.  458, 459, 460, k.ú.  Liblice.  Dne 15.12.2004 na 22.
zasedání Zastupitelstva města Český Brod, usnesením č. 66/2004, byla schválena žádost o změnu
č.  03.  územního  plánu.  Dne  23.05  2005  Městský  úřad  Český  Brod,  stavební  odbor,  jako
pořizovatel  územního plánu obce v souladu s §§ 12 a 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“),  zahájil
v souladu s §§ 20 a 30 stavebního zákona projednávání návrhu zadání změny č. 03. Návrh zadání
byl  projednán s veřejností,  s  dotčenými  orgány státní  správy a  s orgány územního  plánování
sousedních územních obvodů.
 Dne 21.10. 2005  byl nadřízený orgán územního plánování, tj. Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor územního a stavebního řízení, požádán o stanovisko ke změně územního plánu  č. 03.
Dne  01.12.2005  obdržel  pořizovatel  územního  plánu    kladné  stanovisko  Krajského  úřadu
Středočeského  kraje.  Dne 14.12.2005 byl  návrh zadání  změny č.  03   Radou města  Českého
Brodu, usnesením č.242/2005 doporučen ke schválení.

USNESENÍ č. 7/2006
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Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
návrh zadání změny č. 03 územního plánu sídelního útvaru města Českého Brodu. 

            s c h v á l e n o 17, 0, 0

Návrh na schválení názvu nově vzniklé místní komunikace – předkládá Bc. Nekolný
V roce 2000 ZM schválilo v oblouku navazujícím na ulici Jiřího Wolkera pojmenování místní
komunikace na ulici Františka Macháčka, jelikož se však rozběhla výstavba i v zadní části této
lokality a nyní je před kolaudací první nemovitost a je potřeba pojmenovat i tuto část rozvojové
lokality města. Jelikož se nedaleko pomístního pojmenování nachází lokalita zvaná „U Kamenné
studánky“ navrhujeme její zkrácený název využít i pro pojmenování nově vzniklé ulice.   

USNESENÍ č. 8/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 28 odst. 1) a § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje 
název nově vzniklé místní komunikace, která vznikla výstavbou na pozemcích 263/57, 263/76,
263/77 a částech pozemků 263/55 a 266/56 jako místní komunikace navazující na ulici Františka
Macháčka jako ulici „ U Studánky“. 

            s c h v á l e n o 17, 0, 0
Návrh na schválení změny zřizovací listiny zařízení ANNA- penzion a domov, Žitomířská
323, Český Brod – předkládá p. Fischer
Vzhledem k tomu, že na základě prostudování zřizovací listiny zařízení Anna – penzion a domov
v Českém Brodě byly zjištěny faktické nedostatky a nesprávné a neúplné údaje v ní uvedené,
žádám o schválení změn ve zřizovací listině Anna – penzion a domov. 
Ing. Kokeš – jaké nedostatky a nesprávné údaje jsou v ní uvedené
Bc. Müllerová – nová zřizovací listina se schvaluje z důvodů formálních záležitostí

USNESENÍ č. 9/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
změnu zřizovací listiny zařízení Anna – penzion a domov, Žitomířská  323, Český Brod 

            s c h v á l e n o 17, 0, 0

Návrh na schválení udělení čestného občanství města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný

Bc. Nekolný –  Zdenek Felix se narodil 30. dubna 1938 v Českém Brodě. Vystudoval filozofii, 
historii a estetiku na Univerzitě Karlově v Praze. Po promoci pracoval jako redaktor časopisu 
Výtvarná práce. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde působil jako asistent v Kunsthalle v 
Bernu a Kunstmuseu v Basileji. V roce 1976 byl jmenován výstavním kurátorem Musea 
Folkwang v Essenu, od roku 1986 byl v mnichovském Kunstvereinu. V letech 1991-2003 byl 
ředitel Deichtorhallen v Hamburku. Od roku 1977 uspořádal řadu výstav (např. Mario Merz, 
1979; Wahrheit ist Arbeit, 1984; Andy Warhol, 1993; Cindy Sherman, 1995; Art & Economy). 
Nyní žije a pracuje v Berlíně.      
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USNESENÍ č. 10/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. v)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů 
schvaluje 
udělení čestného občanství města Český Brod panu Zdenkovi Felixovi. 

                      s c h v á l e n o 17, 0, 0

Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská 885, Český 
Brod – předkládá Bc. Nekolný
Bc. Nekolný – tato nová zřizovací listina se schvaluje z důvodu formálních záležitostí. 
Ing. Kokeš – proč se také neschvaluje nová zřizovací listina pro II ŽŠ ?
Bc.  Nekolný – tato zřizovací  listina  se bude schvalovat  na jednom z příštích  jednáních ZM,
nejdříve se schvaluje zřizovací listina pro I. ZŠ, která provozuje  jídelnu tato zřizovací listina je
složitější, změny se týkají hlavně stravování žáků a zaměstnanců.  

USNESENÍ č. 11/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Žitomířská 885, okres Kolín.

            s c h v á l e n o 17, 0, 0
Informace
Na jednání zastupitelstva města vystoupil pan Ing. Sucharov, který poslal na jednání ZM 
otevřený dopis ( tento dopis je přílohou originálu zápisu), ve kterém informuje zastupitele o
zuboženém stavu sbírkového fondu Podlipanského muzea v Českém Brodě. Požádal 
zastupitele, aby město vstoupilo do jednání s majitelem tohoto muzea o zachování 
kulturního dědictví a převedení tohoto muzea na město.
Bc. Nekolný – Podlipanské muzeum je majetkem příspěvkové organizace Středočeského 
kraje kterou je Regionální muzeum v Kolíně.
MVDr. Čermáková – již dříve jsme jednali s okresním úřadem, ale z jejich strany nebyla 
vůle tuto věc řešit.   
Mgr. Janík – převedením tohoto majetku by pro město bylo finančně náročné.
Ing. Přikryl – město by mělo mít pozitivní vztah k takovýmto památkám. 
p. Fischer – měli bychom se pokusit o zachování sbírek
Bc. Nekolný – dal návrh na pověření starosty města jako statutárního zástupce jednáním o 
stavu Podlipanského muzea. 

USNESENÍ č. 12/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
starostu města jednáním o stavu Podlipanského muzea v Českém Brodě a zde uložených sbírek.

            s c h v á l e n o 16, 0, 1

MUDr. Blažek – komise Středočeského kraje, která doporučuje zdravotním pojišťovnám  
uzavřít smlouvu nedoporučila společnostem Anesan a Talega, aby provozovaly 
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v českobrodské nemocnici ambulance. Tím zůstává nemocnice stále příspěvkovou 
organizací. Řešíme jak ušetřit v NsP a kam nasměrovat tuto nemocnici. Ing. Beránek dodal 
rozpočet městu, kde ztráta je 8 mil. Kč. Nemocnice má se zdravotními pojišťovnami 
podepsané smlouvy do 30.6. 2006. Zadlužení nemocnice je cca17 miliónů. Nikdo není 
schopen říci, jak bude situaci od července vypadat. 
Bc. Nekolný – uvidíme zda bude schválen zákon o neziskových organizacích,  ale v zákoně
je, že rozsah péče bude schvalovat ministerstvo. Nejistota trvá. Chceme, aby ambulantní 
část byla zachována.  
Ing. Kokeš – myslím, že zastupitelé si na tento problém zadělali sami tím, že vyhlásili 
výběrové řízení na NsP – kde máme jistotu, že soukromé společnosti Talega a Anesan, 
které vyhrály výběrové řízení tuto nemocnici zachovají. Pokud jsem si zjistil tak pan Kozák
byl odvolán z nemocnice v Blansku.    
Bc. Nekolný  - dobrý obchodník, který zaplatí dluh 15 miliónů by nemocnici nezavřel. 
Pí. Fraňková – dochází k zadlužování NsP
MUDr. Blažek – ano některé oddělení jsou ztrátová např. chirurgie 
Ing. Kokeš – kdo pustil do nemocnice zástupce Talegy?
Bc. Nekolný – v nemocnici působil zástupce společnosti Talega na základě schválené 
manažerské smlouvy.
Odešel Ing. Thomes, pí. Houžvičková v 1900 hodin.
MVDr. Čermáková – jak se provádí kontrola v nemocnici?
p. Fischer – byl proveden audit za rok 2003, kontroly by měl provádět kontrolní výbor a 
inventarizační komise.
Ing. Kokeš – kontrolní výbor musí být pověřen zastupitelstvem města k provedení kontroly
p. Fischer – kontrolní výbor může provádět kontroly i bez pověření zastupitelstva
Ing. Přikryl – co by se mělo udělat, aby dluh chirurgie nenarůstal?
MUDr. Blažek – jsou 3 varianty 1) zrušit JIPku i s personálem, 2) vytvořit jednodenní 
chirurgii od PO do Pá., 3) vyčkat do 30.6.
Ing. Kokeš – z jakého důvodu byla odvolána paní Fraňková jako předsedkyně 
inventarizační komise
p. Fischer – RM odvolala pí. Fraňkovou z této funkce z důvodu dezinformací, které uváděla
na jednání zastupitelstva. 
p. Fischer – dal návrh na schválení usnesení o pověření kontrolního výboru kontrolou 
v příspěvkové organizaci NsP Český Brod

USNESENÍ č. 13/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
kontrolní výbor kontrolou v příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě.

            s c h v á l e n o 13, 0, 2
Odešel p. Fořt v 1910 hodin
Diskuse
Ing. Kokeš – proč pan Bc. Nekolný řeší s Ing. Kašparem špatné fungování kontrolního 
výboru?
Bc. Nekolný – omlouvám se, příště budu řešit vše s vámi, ale podle mého názoru kontrolní 
výbor nefunguje dobře.
Ing. Kokeš – nezaregistroval jsem, že by byly zrušeny úřední hodiny
p. Brom – úřední hodiny nebyly žádným zákonem zrušeny ani přesně určeny
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Ing. Přikryl – měli by se upozornit občané, aby udržovali před svými nemovitostmi 
chodníky
Bc. Nekolný – připravujeme nařízení obce, kde udržování chodníků bude obsaženo
Odešel Ing. Drahorád v 1955 hodin
p.Firbas – informoval zastupitele o převzetí restaurace v hotelu, o zprovoznění topení 
v Sokolovně. Dále informoval ZM o koupališti, které není dořešeno a nyní se sokolové 
budou snažit toto věc co nejrychleji dořešit.  

Bc. Nekolný ukončil zasedání v 2000 hod.

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

Ověřovatelé  zápisu: Ing. Kokeš, Ing. Thomes

   

        Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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U s n e s e n í

z 33.  zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 25.1.2006 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 1/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 35 odst. 1) a § 48 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem na investiční akci „ III/1131 Český 
Brod“.  

USNESENÍ č. 2/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle 85 písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
prodej volného bytu 1+kk číslo 1197/4 v ulici Masarykova v Českém Brodě o celkové ploše 22,9
m2  a alikvotních  částí  tj.229/11949-tin společných částí  budovy a pozemků: stpč.1440,1439,
stpč. 505  a ostatní plochy č.179/3  paní Libuši Lipovské, bytem Kouřim 410 za celkovou kupní
cenu 450 000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena formou hypotéky.

USNESENÍ č. 3/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle § 85  písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
zamítá
prodej domu čp. 86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a nádvořím č. 58 o výměře 456 m2  paní
Pavlíně Moravcové za nabízenou cenu 400 000 Kč a panu Luboši Miřatskému za nabízenou cenu
225 000 Kč z důvodu nízké nabídkové ceny.

USNESENÍ č. 4/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
prodej sanitního vozidla Citroen Jumper 2,5 TD, rok výroby 1995 panu Novotnému Vladimírovi, 
bytem  Poříčany  za cenu 37 000 Kč včetně DPH.
 

USNESENÍ č. 5/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a vnitřní směrnice k rozpočtu města ze dne 17.9.2003
schvaluje
rozpočet Města Český Brod na rok 2006 dle předloženého návrhu s celkovými příjmy ve výši 
113 113 700 Kč a celkovými výdaji ve výši 106 731 700 Kč, z nichž provozní výdaje činí 
79 281 700 Kč a investiční výdaje činí 27 450 000 Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 6 382 000 Kč 
bude použit na úhradu splátek úvěrů. Závazné ukazatele rozpočtu a rozpis k závazným 
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ukazatelům příkazců operací jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 6/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
žádost pana Lukáše Brožka o směnu částí pozemků parc.č. 158/2 – zahrada a parc.č. 158/4 – 
zahrada dle KN  v k.ú. Český Brod.

USNESENÍ č. 7/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
návrh zadání změny č. 03 územního plánu sídelního útvaru města Českého Brodu. 

USNESENÍ č. 8/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 28 odst. 1) a § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje 
název nově vzniklé místní komunikace, která vznikla výstavbou na pozemcích 263/57, 263/76,
263/77 a částech pozemků 263/55 a 266/56 jako místní komunikace navazující na ulici Františka
Macháčka jako ulici „ U Studánky“. 

USNESENÍ č. 9/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
změnu zřizovací listiny zařízení Anna – penzion a domov, Žitomířská  323, Český Brod 

USNESENÍ č. 10/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. v)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů 
schvaluje 
udělení čestného občanství města Český Brod panu Zdenkovi Felixovi. 

USNESENÍ č. 11/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Žitomířská 885, okres Kolín.

USNESENÍ č. 12/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
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pověřuje
starostu města jednáním o stavu Podlipanského muzea v Českém Brodě a zde uložených sbírek.

USNESENÍ č. 13/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
kontrolní výbor kontrolou v příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě.

                   Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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