
Zápis 

z 35. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 29.3.2006 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, MVDr. Čermáková, MUDr. Blažek, Ing. Drahorád, pí. Houžvičková,  p. Fořt, Ing.
Thomes, Ing. Rahmová, Ing. Majer, Mgr. Janík, p. Korec, MUDr. Hrabálek,
Omluveni: MUDr. Forstová, MUDr. Chaloupka 
Nepřítomni: 
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: p. Korec, pí. Raková
Návrhová komise: p.Vlasák, p. Fořt
Program zasedání: 
Zahájení
1) Návrh na schvální plánu odpadového hospodářství města Český Brod  – předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod - předkládá p.

Fischer
3) Návrh na schválení prodeje dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví města

Český Brod – předkládá p. Fischer
4) Návrh na  stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města – předkládá p. Fischer
5) Návrh na schválení nové zřizovací listiny Technických služeb p.o. – předkládá Bc. Nekolný
6)  Návrh na schválení zániku zástavního práva na budovu čp. 1127 s pozemkem a na zřízení

zást. práva na byty 1127/7, 1127/8 – předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení zániku zástavního práva na budovu čp. 340 a na zřízení zást. Práva na

byty 340/5, 340/6 – předkládá p. Fischer
8) Návrh na schválení prodeje sanitního vozidla Ford Tranzit 100L – předkládá p. Fischer 
9) Návrh na volbu předsedy a členů finančního výboru – předkládá Bc. Nekolný
10) Návrh na zamítnutí finanční účasti na výstavbě NTL plynovodu a přípojek v ulici Na Bělidle

– předkládá p. Fischer
11) Návrh na pověření Spolku pro obnovu obce Hradešín zastupováním při  podávání žádosti
projektu v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období
2004 – 2006 – předkládá Bc. Nekolný

Informace:  Situace v Nemocnici s poliklinikou v Českém Brodě 
                     Žádost Římskokatolické farnosti, Český Brod o příspěvek 
Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1700 hod.) 35. 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 ch v á l e n o  16, 0, 0 

Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: p.Vlasák, p. Fořt        
                                    s ch v á l e n o  16, 0, 0



Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: p. Korec, pí. Raková
                                    s ch v á l e n o  15, 0, 1

Návrh  na  schválení  plánu  odpadového  hospodářství  města  Český  Brod  –  předkládá  p.
Fischer
Přišel Ing. Drahorád v 1714 hodin
Pí.  Tučímová  zaměstnankyně  OŽPZ  prezentovala  tento  návrh.  Přílohou  originálu  zápisu  je
územní plán a popis změn. 
Rada  města  Český  Brod  na  svém  jednání  dne  29.  3.  2006  doporučila  schválit  ZM  Plán
odpadového hospodářství města Český Brod. Plán odpadového hospodářství Města Český Brod
(dále  jen  POH)  byl  zpracován  na  základě  naplnění  povinnosti  stanovené  v  §  44  zákona  č.
185/2001 Sb., o odpadech a je závazným dokumentem. POH musí být v souladu se závaznou
částí  Plánu  odpadového  hospodářství  Středočeského  kraje  (dále  jen  POH  StčK),  která  byla
vydána 22. března 2005 obecně závaznou vyhláškou Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Přišel p. Firbas v 1750 hodin
Účelem POH je v souladu s POH ČR a POH StčK stanovit:
- výhled pro systém OH obce na období nejméně 5 let,
- cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných

vlastností,
- opatření  pro  splnění  cílů  závazné  části  POH StčK kraje  ve  způsobech  využití  odpadů  a

nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři,
- podmínky pro realizaci navrženého systému odpadového hospodářství obce,
- způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce,
- ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci,
- způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POH,
- postup posouzení shody POH s příslušným POH StčK.
POH byl projednán s veřejností dne 27. 3.  2006.
Ing. Majer – občané platí 492 Kč za popelnice, co se z této částky platí?
Pí. Marková – v této částce je obsažen odvoz popelnic, televizí, monitorů, likvidace kontejnerů, 
separace skla, plastů, papíru.
Pí. Tučímová – průměrné náklady na separaci odpadu pro osobu je 650 Kč, nyní občané platí 492
Kč – rozdíl v poplatku financuje město.

USNESENÍ č. 24/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje   
Plán odpadového hospodářství města Český Brod.  

       s c h v á l e n o 18, 0, 0
Přišel MUDr. Hrabálek v 1755 hodin.
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod - předkládá p.
Fischer
Hlavním důvodem tohoto rozpočtového opatření je finanční krytí mimořádného příspěvku NsP 
ve výši 3 mil.,který byl zastupitelstvem schválen 22.2.2006. První změnou je navýšení položky 
daně z příjmů FO ze závislé činnosti o 500 tis., druhou změnou je navýšení položky daně 
z příjmů FO z kapitálových výnosů o 20 tis. Další příjmovou položkou,která se navyšuje je 
převod z hospodářské činnosti o 700 tis., což je předpokládaný výnos z prodeje bytů. Těmito 
změnami se navyšují příjmy o 1 220 000 Kč. Další zdroje pro financování příspěvku NsP jsou 
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v úsporách ve výdajích schváleného rozpočtu na rok 2006. V provozních výdajích je navržena 
úspora v účelovém příspěvku MKIC na opravu fasády budovy Kina o 600 tis. Kč,  příspěvek na 
běžný provoz je zachován ve schválené výši. Schválený investiční příspěvek pro příspěvkovou 
organizaci Penzion Anna a domov důchodců ve výši 400 000 Kč navrhujeme zrušit, s tím, že tato
investice může být hrazena z  FRIM PO. Investiční příspěvek pro ZŠ Žitomířská ve výši 555 tis. 
Kč je v návrhu také zrušen, s tím, že může být opět zařazen dle finančního vývoje během roku. 
Investiční příspěvek pro MŠ Sokolská je snížen o 200 tis. Kč. Zdrojem této částky může být 
rezervní fond PO, z kterého by mohl být posílen FRIM PO.
Další změny v investičních výdajích jsou pouze přesuny částek z jednotlivých investic na krytí 
schválené investice v ulici Pod Malým vrchem ve výši 700 tis.Kč. Tyto přesuny byly projednány 
s vedoucí OSM Ing. Čokrtovou. 

USNESENÍ č. 25/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006 dle přílohy, která je nedílnou
součástí  originálu  zápisu  k tomuto  usnesení.  Příjmy  rozpočtu  se  zvyšují  o  1 220  tis.  Kč  ze
113 340 700 Kč na 114 560 700 Kč. Provozní výdaje se zvyšují o 2 375 tis. Kč ze  79 508 700
Kč na 81 883 700 Kč. Investiční výdaje se snižují o 1 155 tis. z 27 450 000 Kč na 26 295 000 Kč.
Částka financování se nemění.
             s c h v á l e n o 19, 0, 0
Návrh na schválení prodeje dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví města
Český Brod – předkládá p. Fischer
Rada města Český Brod schválila na svém jednání dne 9. 3. 2006, usnesením č. 38/2006, firmu
vybranou v souladu se zákonem č.  40/2004 Sb.,  o  veřejných zakázkách,  ve znění  pozdějších
předpisů pozdějších k provedení pěstební, těžební a ostatní činnosti v lesích Města Český Brod.
Jak vyplývá z výše uvedeného textu, bude se městských lesích provádět nejen pěstební činnost,
ale i  těžba dřeva v lesních porostech a přibližování dřevní hmoty na odvozní místo do konce
roku 2010, a  to ve výši přibližně  25 000 m3.  Na záměr vyhlášený Radou města  Český Brod
(usnesení RM č. 29/2006)  k prodeji dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví
Města  Český  Brod  a  přiblížené  na  odvozní  místo  do  konce  roku  2010,  v celkovém objemu
přibližně 25 000 m3, reagovaly a byly předloženy v daném termínu dvě nabídky, a to od firmy
Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V  a  od ČZU Praha, ŠLP v Kostelci n. Č. l.,
Nám. Smiřických 1, Kostelec n.Č.l. V souladu s usnesením Rady města Český Brod č. 39/2006
jmenovaná  komise  zhodnotila  dne  15.3.2006  předložené  nabídky  a  konstatovala,  že  nabídka
předložená  firmou Kolínská lesní společnost,  s.r.o.,  Labská 14, Kolín V  je z ekonomického
hlediska  výhodnější.  Při  zhodnocení  prodejních  cen  za dřevní  hmotu  vyrobenou  v městských
lesích lze konstatovat, že cena nabízená vybranou společností odpovídá cenovému vývoji prodeje
dřevní hmoty v dané době.  Prodejem dřevní hmoty firmě na odvozním místě  budou ušetřeny
další  podstatné  režijní  náklady  s kterými  byl  prodej  dřevní  hmoty   v minulých  letech  při
hospodaření  městských  lesů  spojen  (zajišťování  odběratelů,  náklady  na  dopravu,  ošetřování
dřevní hmoty na skládkách).
Termín zahájení plnění záměru bude stanoven dnem podpisu kupní smlouvy a ukončen  31.12.
2010. Protokol z jednání komise dne 15.3.2006
Pan Firbas – již po třetí se vyjadřujeme k těžbě dřeva, jaká je efektivita hospodaření v lesích?
Ing. Vodička – v městských lesích se pracuje dle 10 LHP, nejedná se o plundrování městských 
lesů. Oslovil zastupitele města, aby navštívili OŽPZ, kde budou informováni o této problematice.
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USNESENÍ č. 26/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
prodej dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené
na odvozní místo do konce roku 2010 v celkovém objemu přibližně 25 000 m3, firmě „Kolínská
lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, za ceny uvedené v nabídce vybrané firmy,  resp.
upravované dle vývoje cen dřeva na trhu a
pověřuje 
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Brodě vypracováním kupní
smlouvy.

       s c h v á l e n o 19, 0, 0

Návrh na  stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města – předkládá p. Fischer
Nově stanovená odměna bude v souladu s nařízením vlády poprvé vyplacena za měsíc  duben
2006. Odměna neuvolněného člena zastupitelstva dle počtu obyvatel (3-10 tisíc) činila:
Za výkon funkce člena Rady města Český Brod 1 300 Kč/měsíčně. Nově navrhuji zvýšení na
1 430 Kč/měsíčně.
Za výkon funkce předsedy komise nebo předsedy výboru činila 1 000 Kč/měsíčně a navrhuji
odměnu ponechat ve výši 1 000 Kč/měsíčně.
V případě souběhu výše uvedených nároků náleží členu zastupitelstva zvýšení měsíční odměny
v té částce, která je nejvyšší. Dále navrhuji odměnu 100 Kč za každý provedený svatební obřad
nebo skupinový obřad vítání občánků.
Ing. Kokeš – dal protinávrh na zmrazení odměn neuvolněným členům, někteří členové RM mají 
špatnou docházku, a proto si nezaslouží navýšení odměn. 
MUDr. Blažek – nemám nic proti zmrazení odměn neuvolněným členům 
Pan Fořt má 30% docházku. Docházka předsedy kontrolního výboru na jednáních rady se 
pohybuje v promilích.
Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru nemusí docházet na jednání RM, nemůžu docházet 
z pracovních důvodů. Kdyby jednání byla od 19 - 20 hodin, tak bych docházel. Odměnu za tento 
výkon nepobírám zřekl jsem se ho a posílám tuto odměnu farnosti.    
MUDr. Blažek – jednání RM nemůže být v tak pozdních hodinách, musí být přizpůsobeno 
pracovní době úředníků. Aby jednání RM bylo od 16 hodin ve čtvrtek je můj návrh, z důvodu 
mého pracovního vytížení, pan Fořt v tomto termínu nemůže je pracovně zaneprázdněn.  
Mgr. Janík – toto jsou populistické řeči, budu hlasovat proti, myslím, že radní si za svou práci  
odměny zaslouží
p. Fořt  - navrhl stažení tohoto návrhu z jednání zastupitelstva města 

            s c h v á l e n o 13, 1, 5

Návrh na schválení nové zřizovací listiny Technických služeb p.o. – předkládá Bc. Nekolný
Ke změně dochází jen kvůli přeřazení svozu komunálního odpadu pro podnikatele z doplňkové 
činnosti do činnosti hlavní. To je nutné udělat, protože v hlavní činnosti zajišťují technické 
služby svoz odpadu pro občany a po účetní stránce nelze oddělit náklady na každou činnost 
zvlášť. Svoz probíhá stejným autem, komunální odpad se vozí na stejné místo, kde je následně 
uložen za stejný poplatek.  
p. Vlasák – v bodě 2.1 a 2.2  zřizovací listiny TS není odkaz na předpis, nařízení. Dle čeho 
čistíme, udržujeme a spravujeme  místní komunikace?
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Paní Marková – ředitelka TS – na těchto činnostech pracujeme dle plánu, který máme 
vypracovaný.   

USNESENÍ č. 27/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
ruší
své usnesení č. 7/2005 a zároveň
schvaluje
novou zřizovací listinu příspěvkové organizace technické služby.

          s c h v á l e n o 19, 0, 0

Návrh na schválení zániku zástavního práva na budovu čp. 1127 s pozemkem a na zřízení
zástavního  práva na byty 1127/7, 1127/8 – předkládá p. Fischer
Tento návrh je předkládán na základě uskutečněného a dokončeného jednání o zániku a zřízení
zástavního  práva  na  byty  v Masarykově  ulici  v k.ú.  Český  Brod.  Pokud dojde  ke  schválení,
můžeme přistoupit k objednávce znaleckých posudků a poté sepsání prohlášení vlastníka.
Vzhledem k ukončení mandátní  smlouvy s firmou ARCHA Reality s.r.o Kolín je připravován
nový návrh  pravidel privatizace bytového fondu v majetku města.

USNESENÍ č. 28/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
A/ zánik zástavního práva na budovu čp. 1127 se stpč. 1225 v k.ú.Český Brod
B/ zřízení zástavního práva na byty č. 1127/7, 1127/8 s alikvotními částmi stpč. 1225 v k.ú.Český
Brod, které byly postaveny v r.1997 za pomoci státní dotace. 

          s c h v á l e n o 19, 0, 0

Návrh na schválení zániku zástavního práva na budovu čp. 340 a na zřízení zást. Práva na
byty 340/5, 340/6 – předkládá p. Fischer
Tento návrh je předkládán na základě uskutečněného a dokončeného jednání o zániku a zřízení
zástavního  práva  na  byty  v Masarykově  ulici  v k.ú.Český  Brod.  Pokud  dojde  ke  schválení,
můžeme  přistoupit  k objednávce  znaleckých  posudků  a  poté  sepsání  prohlášení  vlastníka.
Vzhledem k ukončení mandátní  smlouvy s firmou ARCHA Reality s.r.o Kolín je připravován
nový návrh  pravidel privatizace bytového fondu v majetku města.

USNESENÍ č. 29/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
A/ zánik zástavního práva na budovu čp. 340 se stpč. 397 v k.ú.Český Brod
B/ zřízení zástavního práva na byty č. 340/5, 340/6 s alikvotními částmi stpč. 397 v k.ú.Český
Brod, které byly postaveny v r. 1997 za pomoci státní dotace. 

          s c h v á l e n o 19, 0, 0
Návrh na schválení prodeje sanitního vozidla Ford Tranzit 100L – předkládá p. Fischer  
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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 9.3.2006 doporučila zastupitelstvu města prodej 
sanitního vozidla výše jmenovanému.
USNESENÍ č. 30/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
prodej sanitního vozidla Ford Transit 100L, rok výroby 1993 panu Součkovi  Františkovi , bytem
Vítězslava Nováka 454 , Úvaly, za cenu 62 000 Kč včetně DPH.

            s c h v á l e n o 19, 0, 0

Návrh na volbu člena finančního výboru Zastupitelstvu města Český Brod a volbu předsedy
tohoto výboru – předkládá Bc. Nekolný
Pan Jeník, který byl předsedou finančního výboru zemřel a proto je předkládán tento návrh.
Ing. Kokeš – navrhl Ing. Jaroslava Majera členem finančního výboru.

USNESENÍ č. 31/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
volí            
pana Mgr. Františka Janíka předsedou finančního výboru a Ing. Jaroslava Majera členem 
finančního výboru.        
 s c h v á l e n o 19, 0, 0
Návrh  na  zamítnutí  finanční  účasti  na  výstavbě  NTL plynovodu a  přípojek  v ulici  Na
Bělidle – předkládá p. Fischer 
Pan Svoboda jako vlastník  stavební  parcely v ulici  na Bělidle  se  na nás  obrátil  se  žádostí  o
stanovisko k možnosti účasti města na plynofikaci ul. Na Bělidle. 
- byla projednána možnost plynofikace ulic Na Bělidle s STP, a občany, kteří vlastní nemovitosti
v této ulici. 
STP nebude samo plynofikovat tuto ulici,  jediná možnost je, že investorem bude město nebo
vlastníci stavebních pozemků a investor po dokončení sítě předá STP a to smlouvou kupní za
dohodnutou cenu 55 tis. Kč se splatností v roce 2009. Vzhledem k tomu, že zájem o připojení
plynu v ulici Na Bělidle má pouze jeden vlastník ze stávajících nemovitostí je předložen návrh
tuto investici  neprovádět.  Město se podílelo  a plynofikaci  v ulicích  Boženy Němcové a v ul.
Průmyslové,  kde  byl  zájem  všech  majitelů  nemovitostí  o  odběr  plynu.  Každý  vlastník
nemovitosti se podílel 20 tis. Kč.   
Ing. Majer – proč nepřispějí stávající vlastníci?
Ing. Čokrtová – zájem o připojení plynu má jen jeden vlastník v této ulici.  O plynofikaci by se
měla zajímat Středočeská plynárenská. Většinou to bývá tak, že někdo zainventuje, STP si dá
podmínky za jakých potom převezme do svého majetku.
Ing. Majer – životní prostředí je nás všech. 
p. Fischer – na tuto investici nemáme finanční prostředky. 

USNESENÍ č. 32/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
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po projednání  podle § 84 odst. 2) a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
zamítá            
finanční účast na výstavbě NTL plynovodu a přípojek v ulici Na Bělidle.
 s c h v á l e n o 19, 0, 0

Návrh na pověření Spolku pro obnovu obce Hradešín zastupováním při podávání žádosti
projektu v rámci  Operačního  programu Rozvoj  venkova a  multifunkční  zemědělství  na
období 2004 – 2006 – předkládá Bc. Nekolný
Projektu LEADER CZ je iniciativa, která by v konečném důsledku měla umožnit nejen obcím, 
ale také podnikatelům, občanským i jiným sdružením prostřednictvím a s technickou a 
managerskou podporou MAS (místní akční skupina) čerpat finance na konkrétní projekty 
z prostředků EU a to zejména v období 2007 – 2013, kdy dojde k významnému rozdělování 
peněz z výše uvedených zdrojů. Právě MAS by měla být pomocníkem a prostředníkem na cestě 
k prostředkům EU. LEADER+ je program Evropské unie realizovaný v členských zemích v 
tomto programovacím období (2000 - 2006). Je to současně iniciativa navazující na předcházející
programy LEADER I (1991 - 1994) a LEADER II (1994 - 1999). Nově vstupující členové se k ní
v této fázi nemohou přihlašovat ani z ní čerpat finanční prostředky na projekty. Mikroregiony z 
České republiky se již od roku 2002 mohou na tento program chystat v rámci Programu obnovy 
venkova v dotačním titulu 7, kde mohou předkládat projekty sepsané v souladu s LEADERem+. 
Cílem LEADERu+ je podporovat obyvatele venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou 
spoluprací realizovanou na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské 
oblasti v souvislosti se změnami v zemědělství v důsledku reforem Společné zemědělské politiky 
(CAP - Common Agriculture Policy), s rostoucími nároky spotřebitelů na kvalitu zboží, s 
rostoucím povědomím o problematice životního prostředí, se stále těsnější integrací světové 
ekonomiky a v souvislosti s rychlým šířením a využíváním nových technologií čelí. Hlavním 
cílem programu LEADER+ je, aby se představitelé venkovských oblastí zamýšleli nad 
dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovat zavádění nových integrovaných,
vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj venkova. V současné době 
má program LEADER+ ve své gesci Ministerstvo zemědělství.  
Ing. Přikryl – zastupování musí mít právní subjektivitu, připadá mi, že se zabýváme něčím co
ještě není 
Bc. Nekolný – jde o proces, který povede k založení místní akční skupiny (MAS) na spádovém
území žadatelů o tuto podporu. Tato MAS bude mít právní subjektivitu patrně jako občanské
sdružení. Její zřízení je však zdlouhavý a složitý proces. Náklady s ním spojené je možné hradit
z fondů EU a jelikož je potřeba, aby o tyto finanční prostředky žádal konkrétní žadatel je nutné,
aby budoucí partneři vybrali ze svého středu někoho kdo tak učiní.
Ing. Přikryl – co obnáší žádost ?
Bc. Nekolný – žádost obnáší mimo určitých formalit jako je projekt SWOT analýza i zajištění
financování celého procesu, které bude ve výši cca 300 000 Kč a poměrnou část tohoto poplatku
budeme schvalovat opět v zastupitelstvu města. 

USNESENÍ č. 33/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
pověřuje
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, zastoupený Mgr. Miloslavem Olivou, předsedou 
spolku, zastupováním při podávání žádosti a následné administraci žádosti/projektu v rámci 
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Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006 dle 
podpoření 2.1.4. Rozvoj venkova (podpoření typu LEADER+), investiční záměr c): 2. skupina – 
osvojování schopností.

s c h v á l e n o 18, 0, 1
Informace
Obdrželi jsme žádost od Římskokatolické farnosti Český Brod o dotaci ve výši 300 000 Kč na 
obnovu památek. Tato žádost je nedílnou součástí originálu zápisu.
Ing. Přikryl – chceme pokračovat v další opravě presbyteria kostela dle projektu.
Pí. Raková – nemáme finanční prostředky.
Bc. Nekolný – pokud tuto dotaci ve výši 300 000 Kč neschválíme, nedojde tím k celkovému 
čerpání a příspěvek z Fondu regenerace městských památkových zón bude ohrožen.    
Zastupitelstvo města bere tuto informaci na vědomí.

Situace v NsP Český Brod:
MUDr. Blažek - po jednání zastupitelstva jednal pan místostarosta na Ministerstvu zdravotnictví 
s MUDr. Pečenkou. Po tomto jednání proběhlo další v naší nemocnici v úterý 14.3. za účasti Ing. 
Jenšovské ( ředitelka krajské pobočky VZP), Ing. Richtera ( ředitele územního pracoviště VZP 
v Kolíně), Ing. Beránka, Bc. Nekolného, Ing. Kokeše a mé maličkosti. Jednání trvalo cca hodinu 
a  čtyřicet minut. Stanovisko k neuzavření smlouvy od 1.7. na akutní lůžkovou část je ze strany 
Krajské pobočky neměnné, toto podporuje i Ing. Richter. K zajištění základní zdravotní péče pro 
náš region však žádné stanovisko VZP nemá, Ing. Richter tvrdí, že veškerou akutní péči zajistí 
nemocnice Kolín ( to potvrdil i její ředitel MUDr. Rubáš). Akutní péčí se myslí 24 hod. 
ambulance interny, chirurgie, rentgenu a laboratoří, samozřejmě standardní a JIP lůžka interny a 
chirurgie.  Další část jednání se vedla ohledně úhrad za následnou péči. Zde bylo dohodnuto, že 
urychleně dodáme aktualizované seznamy pracovníků, což jsme druhý den udělali. Vzhledem 
k jednání na MZ s ředitelem VZP bylo dohodnuto, že platby na LDN nebudou kráceny. 
Zástupcům VZP jsme proto na tomto jednání předali faktury na celou fakturovanou částku. Ing. 
Jenšovská přislíbila jejich  uhrazení. Tyto faktury se nám však obratem z kolínské pobočky od 
ředitele Richtera vrátily s tím, že nám nic uhrazeno nebude. Až po dnešní urgenci u Ing. 
Jenšovské, která zřejmě opět vysvětlila Ing. Richterovi o čem s námi jednal a co slíbil, bylo 
opětovně přislíbeno jejich uhrazení. Co si o tomto pomyslet. Zřejmě zde již nejde o zachování 
zdravotní péče v nezbytném rozsahu pro místní regionální poměry a snahu o koncepční řešení 
problémů ve zdravotnictví, ale o řešení osobních či politických ambicí. Tomuto však jako 
politicky nezávislý člen místní samosprávy nemohu a ani nechci rozumět.
Tímto se nemocnice stane příspěvkovou organizací a musíme k ní přistupovat jako ke každé 
příspěvkové organizaci.   
Ing. Beránek – v rozpočtu máme schodek 8,7 miliónků Kč. Za dva měsíce tohoto roku, když VZP
dodrží smlouvy budeme hospodařit s mírným deficitem cca 220 000 Kč. Ale je třeba do 
nemocnice investovat.
MUDr. Blažek – musíme si uvědomit, že nemocnice nás semele.    
Ing. Kokeš informoval zastupitele města o kontrole v NsP, která byla provedena během 
měsíce února a března 2006. 
Rozhodnutím ZM ze dne 22. 01. 2006 o provedení kontroly v nemocnice v Českém Brodě byla 
kontrola zahájena v měsíci únoru 2006. Podle kontroly v nemocnici provedené Finančním 
odborem MěÚ dne 01. 02. 2002 z níž máme závěrečný protokol, můžeme konstatovat porušení 
zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Kdo přestoupil kompetence a svoje pravomoci nutno hledat ve vedení NsP a vedení 
Města Český Brod. Poskytnutí úvěru na rozjezd soukromé firmy Anesan s.r.o, je nepochopitelné 
a zavádějící. Půjčka v částce 1 500 000 Kč,bez jakékoliv záruky, když sama nemocnice měla a 
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má finanční problémy je bezesporu hrubým porušením veškerých rozpočtových pravidel. Nutno 
konstatovat, že půjčená částka byla vrácena. Vezmeme-Ii v úvahu další náklady spojené s 
uvedením soukromé firmy Anesan s.r.o do činnosti hrazené nemocnicí, jde o jev alarmující. Tato 
transakce byla známa starostovy a členům rady města, včetně tajemníka města. Jaká byla přijata 
opatření k závěrům a skutečnostem ve výše uvedeném protokolu, se nám nepodařilo zjistit. 
Kontrolou hospodaření v roce 2005 v NsP bylo konstatováno následující: 
V záměru města o pronájmu NsP a odsouhlasením v zastupitelstvu města pro firmu Talega a 
Anesan byl uveden termín pronájmu od 01. 01. 2006. Rada města rozhodla o působení těchto 
firem v NsP již od srpna 2005 a Talega s Anesanem neoprávněně nakládala s majetkem města. 
Rozhodnutím firmy Talega byly prováděny                        Pravděpodně bez ohlášení stavebních 
úprav
 -stavební úpravy v celkové částce                                    159  776 Kč 
(na náklady nemocnice)   
 JUDr.  Navrátilová pracuje pro Talegu                                164  000 Kč mzdy 
(na náklady nemocnice) 
- MUDr. Tesař zástupce Talegyl                                          105 480  Kč mzdy
(na náklady nemocnice -NsP) 
Celkem náklady                                                                 429 256 Kč 
Firma Anesan : 
-pronájem dvou pokojů na chirurgii: 
v období od 08/05 do 12/05 neplatí nájemné 
-mzdy ošetřujícího personálu u lůžek těchto pokojů 450 000 Kč (mzdové náklady tohoto 
personálu hrazeny nemocnicí) 
-náklady elektro,plyn,nájem pokojů cca 150 000 Kč (náklad nemocnice) 
Celkem náklady 600 000 Kč 
Výkony za poskytnutou péči na výše uvedených pokojích výlučně hrazeny zdravotními 
pojišťovnami firmě ANESAN a ne NsP, za kterou jdou náklady. 
Tímto zásadně chybným a neprofesionálním rozhodnutím došlo k zvýšení ztráty nemocnice za 
rok 2005 cca o 1 mil. Kč. 
Vzhledem k tomu,že jde o hrubé porušování právních norem a provozu nemocnice je nutné 
přijmout okamžitě odpovídající řešení. 
Firma Anesan používá na chirurgii 2 pokoje, na které není uzavřená nájemní  smlouva. Dochází 
k morálním ztrátám zaměstnanců NsP. Již v roce 2001 kontrolní výbor provedl kontrolu, kde 
bylo zjištěno, že NsP půjčila firmě ANESAN 1,5 mil. Kč. Jak je možné, že se toto mohlo stát bez
souhlasu rady města. 
Odešel Ing. Thomes ve 2005 hodin
Vystoupil MUDr. Blažek a vyjádřil se ke kontrole v NsP:
1) Byly provedeny stavební práce, nikoliv však rozhodnutím Talegy či Anesanu, ale statutárním 

zástupcem NsP – tyto finanční prostředky byly použity na rekonstrukci rehabilitace. Jediný 
profit z této akce mají naši pacienti, kteří nemusí již navštěvovat nevyhovující prostory 
v přízemí LDN.

2)  JUDr. Navrátilová připravovala transformaci nemocnice, o které rozhodlo zastupitelstvo 
města. Pracovní poměr měla na dobu určitou do 31.12.

3) MUDr. Tesař – pracuje na LDN jako sekundární lékař v NsP na úvazek 1,0 – nemá 
nadstandardní plat, je odměňován dle platných tarifů jako ostatní pracovníci.
V roce 2001 došlo ze strany NsP k porušení rozpočtu, bylo vyšetřováno PČR. Rada města jak 
zjistila tento problém ihned začala jednat půjčka byla NsP vrácena. NsP a firma Anesan musí 
pracovat v symbióze pokud má fungovat NsP.
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Ing. Beránek - v roce 2001 jsme v NsP hospodařili s přebytkem. U banky jsme měli k dispozici 
revolvingový účet do výše 2 mil, který jsme nepoužili.      
Ing. Kokeš – vyčíslil jsem ztrátu za pronájem dvou pokojů v NsP firmě Anesan i s náklady na 
mzdy ošetřujícího personálu, náklady na elektro, plyn, nájem pokojů a tato ztráta pro NsP vyšla 
na cca 600 000 Kč.     
MUDr. Blažek – Ing. Beránek vyčíslil tyto náklady na cca 400 000 Kč. Bylo by vhodné, aby 
kontrolní výbor předložil, jak k těmto číslům došel. Anesan o této pohledávce ví. 
Ing. Beránek – tyto 2 pokoje byly využívány jako sklad.  
MVDr. Čermáková – chápu, že v tomto zařízení jsou nedostatky, o kterých se neví. Sama jsem se
zabývala NsP 2 roky – vždy byl nepřítelem okres nebo ministerstvo. V NsP byly nesrovnalosti, 
které se stále opakují.
Bc. Nekolný – v NsP byl proveden AUDIT, hospodaření v NsP nám není lhostejné.   
p. Vlasák – požádal bych Ing. Kokeše, aby tato zpráva o kontrole byla nakopírována ostatním 
zastupitelům.  Ing. Beránek by se měl do týdne k této zprávě vyjádřit. Dal návrh na usnesení 
v tomto znění:

USNESENÍ č. 34/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  § 84   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
ukládá
Radě města Český Brod a řediteli Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě vyjádřit se ke 
zprávě kontrolního výboru o provedené kontrole v NsP Český Brod do 15.4.2006 a současně jej 
předložit na příští jednání zastupitelstva města.

s c h v á l e n o 18, 0, 0
Bc. Nekolný dal návrh, aby zastupitelstvo města zrušilo výběrové řízení na 
provozovatele NsP Český Brod dle svého usnesení č. 17/2005 ze dne 2.3.2005  

USNESENÍ č. 35/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  § 84 odst. 2) písm. e)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
ruší            
výběrové řízení na provozovatele Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě dle svého usnesení 
č. 17/2005 ze dne 2.3.2005. 

s c h v á l e n o 18, 0, 0
Odešel Ing. Drahorád ve 2015 hodin.
Diskuse

Bc. Nekolný ukončil zasedání ve 2030 hod.

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

Ověřovatelé  zápisu: p. Korec, pí. Raková 
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        Jaromír Fischer
                                                                                                                                starosta města

Usnesení

z 35. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 29.3.2006 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 24/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje   
Plán odpadového hospodářství města Český Brod.  

USNESENÍ č. 25/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006 dle přílohy, která je nedílnou
součástí  originálu  zápisu  k tomuto  usnesení.  Příjmy  rozpočtu  se  zvyšují  o  1 220  tis.  Kč  ze
113 340 700 Kč na 114 560 700 Kč. Provozní výdaje se zvyšují o 2 375 tis. Kč ze  79 508 700
Kč na 81 883 700 Kč. Investiční výdaje se snižují o 1 155 tis. z 27 450 000 Kč na 26 295 000 Kč.
Částka financování se nemění.

USNESENÍ č. 26/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
prodej dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené
na odvozní místo do konce roku 2010 v celkovém objemu přibližně 25 000 m3, firmě „Kolínská
lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, za ceny uvedené v nabídce vybrané firmy,  resp.
upravované dle vývoje cen dřeva na trhu a
pověřuje 
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Brodě vypracováním kupní
smlouvy.

USNESENÍ č. 27/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
ruší
své usnesení č. 7/2005 a zároveň
schvaluje
novou zřizovací listinu příspěvkové organizace technické služby.

USNESENÍ č. 28/2006

11



Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
A/ zánik zástavního práva na budovu čp. 1127 se stpč. 1225 v k.ú.Český Brod
B/ zřízení zástavního práva na byty č. 1127/7, 1127/8 s alikvotními částmi stpč. 1225 v k.ú.Český
Brod, které byly postaveny v r.1997 za pomoci státní dotace. 

USNESENÍ č. 29/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
A/ zánik zástavního práva na budovu čp. 340 se stpč. 397 v k.ú.Český Brod
B/ zřízení zástavního práva na byty č. 340/5, 340/6 s alikvotními částmi stpč. 397 v k.ú.Český
Brod, které byly postaveny v r. 1997 za pomoci státní dotace. 

USNESENÍ č. 30/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
prodej sanitního vozidla Ford Transit 100L, rok výroby 1993 panu Součkovi  Františkovi , bytem
Vítězslava Nováka 454 , Úvaly, za cenu 62 000 Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. 31/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
volí            
pana Mgr. Františka Janíka předsedou finančního výboru a Ing. Jaroslava Majera členem 
finančního výboru.        

USNESENÍ č. 32/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
zamítá            
finanční účast na výstavbě NTL plynovodu a přípojek v ulici Na Bělidle.

USNESENÍ č. 33/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
pověřuje
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, zastoupený Mgr. Miloslavem Olivou, předsedou 
spolku, zastupováním při podávání žádosti a následné administraci žádosti/projektu v rámci 
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006 dle 
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podpoření 2.1.4. Rozvoj venkova (podpoření typu LEADER+), investiční záměr c): 2. skupina – 
osvojování schopností.

USNESENÍ č. 34/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  § 84   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
ukládá
Radě města Český Brod a řediteli Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě vyjádřit se ke 
zprávě kontrolního výboru o provedené kontrole v NsP Český Brod do 15.4.2006 a současně jej 
předložit na příští jednání zastupitelstva města.

USNESENÍ č. 35/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  § 84 odst. 2) písm. e)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
ruší            
výběrové řízení na provozovatele Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě dle svého usnesení 
č. 17/2005 ze dne 2.3.2005. 

                   Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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