Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 13.11.2002 od
17.00 hodin v sále českobrodského kina
Přítomni: MUDr. Blažek, Ing. Drahorád, Ing. Drobný, p. Firbas, p. Fischer, MUDr. Forstová, p.
Fořt, p. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr. Janík, p. Jeník, Ing. Kokeš, p. Korec, Bc.
Nekolný, MUDr. Palma, Mgr. Plíva, p. Raková, MUDr. Štěpánová, Ing. Thomes, Ing. Urban, p.
Vlasák
Omluveni:
Nepřítomni:
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: p. Korec, Bc. Nekolný
Návrhová komise: MUDr. Štěpánová, Ing. Urban
Program zasedání:
Zahájení
1) Slavnostní zahájení prvního zasedání zastupitelstva
2) Zpráva o průběhu voleb
3) Složení slibu zvolených zastupitelů města
4) Volba mandátové, volební a návrhové komise
5) Volba starosty města
6) Volba místostarosty města
7) Volba rady města
8) Volba finančního výboru
9) Návrh na schválení změny pravidel pro přidělování bytů (nová bytová výstavby Mozartova a
Kounická) - předkládá Bc. Nekolný
10) Návrh na schválení ručení města Nemocnici s Poliklinikou Český Brod u banky GE Capital
Bank - předkládá MUDr. Blažek
Informace
Různé
Diskuse, Závěr
Ustanovující zasedání Zastupitelstva města Český Brod zahájil a řídil až do zvolení nového
starosty nejstarší člen zastupitelstva města pan Otakar Jeník. Přivítal přítomné členy nově
zvoleného zastupitelstva v komunálních volbách konaných 1. a 2. listopadu 2002. Dále přivítal
občany města.
p. Jeník seznámil přítomné s programem dnešního zasedání a dal o něm hlasovat
s ch v á l e n o 19, 0, 0
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Přišel p. Fořt v 17 hod.
2. Zpráva o průběhu voleb
Pracovník registračního úřadu pan Hába přednesl zprávu o průběhu a výsledcích komunálních
voleb, které se konaly 1. a 2. listopadu 2002.

3. Složení slibu zvolených zastupitelů města
- nově zvolení zastupitelé složili slib do rukou p. Jeníka. Znění slibu včetně podpisů
jednotlivých členů zastupitelstva je přílohou originálu tohoto zápisu.
4. Volba mandátové, volební a návrhové komise
Pan Jeník navrhl:
- mandátovou komisi ve složení : p. Raková, p. Fořt
s ch v á l e n o 20, 0, 0
-

volební komisi ve složení : Ing. Kokeš, Ing. Plíva, p. Firbas
s ch v á l e n o 19, 0, 1

-

návrhovou komisi ve složení : MUDr. Štěpánová, Ing. Urban
s ch v á l e n o 20, 0, 0

-

Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: p. Korec, Bc. Nekolný
s ch v á l e n o 20, 0, 0

5. Volba starosty města
Pan Ing. Thomes navrhl za koalici pana Jaromíra Fischera
p. Jeník předal slovo volební komisi, která se ujala volebního aktu, protože nebyl žádný jiný
návrh
p. Firbas seznámil s výsledkem volby starosty - starostou byl zvolen pan Jaromír Fischer a to 20
hlasy.
p. Jeník předal řízení zasedání nově zvolenému starostovi p. Fischerovi
Pan starosta Fischer poděkoval za důvěru, která mu byla udělena hlasováním a poděkoval členům
MěZ.
Další jednání vedl již pan starosta.
USNESENÍ č. 79/2002
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 Jaromíra Fischera starostou města Český Brod
s ch v á l e n o 20, 0, 0
6. Volba místostarosty města
Ing. Thomes - navrhuje za koalici pana Bc. Jakuba Nekolného
Pan Fischer dal slovo volební komisi, která se ujala volebního aktu, protože nebyl žádný jiný
návrh
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p. Firbas seznámil přítomné s výsledkem volby místostarosty - místostarostou byl zvolen pan Bc.
Jakub Nekolný a to 20 hlasy.
USNESENÍ č. 80/2002
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 Bc. Jakuba Nekolného místostarostou Města Český Brod.
s ch v á l e n o 20, 0, 0
7. Volba Rady města
pan Fischer navrhuje 7 členů Rady města
s ch v á l e n o 20, 0, 0
Ing. Thomes navrhuje tyto kandidáty - MUDr. Petr Blažek
MUDr. Jana Forstová
Petr Fořt
Mgr. František Janík
Otakar Jeník
Ing. Drobný navrhuje tyto kandidáty -

Václav Korec
Jan Firbas

p. Firbas navrhuje tyto kandidáty

Ing. Bohumil Drobný

-

pan Firbas za volební komisi seznámil s výsledkem volby členů MěR, vedle starosty a
místostarosty byli navrženi tyto členové:
1. MUDr. Petr Blažek - 17 hlasů
2. MUDr. Jana Forstová - 18 hlasů
3. Petr Fořt - 17 hlasů
4. Mgr. František Janík - 20 hlasů
5. Otakar Jeník - 19 hlasů
6. Václav Korec - 3 hlasy
7. Jan Firbas - 3 hlasy
8. Ing. Bohumil Drobný - 3 hlasy
USNESENÍ č. 81/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
volí
tyto členy Rady města Český Brod
1. MUDr. Petr Blažek
2. MUDr. Jana Forstová
3. Petr Fořt
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4. Mgr. František Janík
5. Otakar Jeník
s ch v á l e n o 20, 0, 0
Přišel p. Martin Vlasák v 1800 hod. a dodatečně složil slib člena zastupitelstva města
Návrh na odvolání a volbu finančního výboru Zastupitelstva města Český Brod a volbu
předsedy a členů tohoto výboru
Nově zvolení zastupitelé města odvolávají finanční výbor a volí nový, předsedou finančního
výboru musí být člen zastupitelstva města Český Brod.
USNESENÍ č. 82/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1. o d v o l á v á
finanční výbor
2. v o l í
pana Otakara Jeníka předsedou finančního výboru
1. v o l í
pí. Janu Kulhánkovou, pí. Janu Thomesovou, pí. Ludmilu Rakovou, pí. Jindřišku Vagovou, Mgr.
Milana Plívu, Mgr. Františka Janíka, Ing. Zdeňka Škorpila a pana Martina Vlasáka členy
finančního výboru.
s ch v á l e n o 21, 0, 0
Návrh na změnu pravidel pro přidělování bytů (nová bytová výstavba Mozartova a
Kounická)
Změnu původních pravidel si vyžadují podmínky přidělení dotace ze Státního fondu rozvoje
bydlení, které jsou dány ve smlouvě se SFRB ze dne 31.10.2002. Ve smlouvě je výslovně
stanoveno, že Město jako příjemce dotace nebude požadovat od budoucích nájemců bytů žádné
finanční ani věcné plnění (dary, půjčky, předplatné nájemné, zálohu na budoucí koupi bytu,
apod.) Z těchto důvodů již není možno postupovat jako v minulém roce při výstavbě bytů v ulici
Štolmířská a na náměstí Arnošta z Pardubic, kdy byly finanční prostředky poskytnuty
Ministerstvem pro místní rozvoj přímo ze státního rozpočtu a bylo možné s budoucími nájemci
uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích kupních a na základě těchto smluv financovat výstavbu
bytů. Jediným řešením je, aby se tito nájemci sdružili do bytového družstva a toto družstvo jako
právnická osoba uzavřelo smlouvu o sdružení prostředků s Městem.
USNESENÍ č. 83/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
změnu pravidel pro stanovení pořadí žadatelů a přidělování bytů v nových bytových domech
budovaných se státní dotací v ulici Mozartova a Kounická v Českém Brodě. Znění pravidel
včetně přílohy č. 1 je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Příloha č. 2 pravidel se ruší.
s ch v á l e n o 21, 0, 0
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Návrh na ručení Města Český Brod Nemocnici s Poliklinikou Český Brod u banky GE
Capital Bank – předkládá MUDr. Blažek
Příslušná smlouva byla již schválena minulým ZM a její platnost vyprší 26.11.2002. Cílem
smlouvy je zajištění krátkodobého úvěrování na zajištění vyplácení pravidelných měsíčních
mezd. K nedostatku volných peněžních zdrojů dochází v důsledku zpoždění plateb od Všeobecné
zdravotní pojišťovny.
Ing. Kokeš - kolik činí výše úroku, proč máme platit úroky za toho kdo neplatí
MUDr. Blažek - VZP prodlužuje platby z důvodu povodní, výše úroku je 6,5%.
USNESENÍ č. 84/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku za příspěvkovou organizaci Nemocnice s
Poliklinikou Český Brod u banky GE Capital Bank, a.s. na krytí nezaplacených plateb od VZP
Kolín do výše 2 milióny Kč a zároveň
pověřuje
starostu města k podpisu příslušných ručitelských garancí.
s ch v á l e n o 20, 0, 1
Informace
p. Fischer poděkoval zastupitelům města, kteří nebyli zvoleni v tomto volebním období za práci,
kterou vykonali pro město. Pozval nově zvolené zastupitelé na příští jednání ZM, které se koná
4.12.2002 do obřadní síně českobrodské radnice.

Diskuse:
Schválení projednaných návrhů

s ch v á l e n o 21, 0, 0

p. Fischer ukončil zasedání v 1830 hod.
Ověřovatel zápisu: p. Korec, Bc. Nekolný

Jaromír Fischer
starosta města
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Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 13.11.2002 od 17.00 hodin v
sále českobrodského kina
USNESENÍ č. 79/2002
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 Jaromíra Fischera starostou města Český Brod
USNESENÍ č. 80/2002
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 Bc. Jakuba Nekolného místostarostou Města Český Brod.
USNESENÍ č. 81/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
volí
tyto členy Rady města Český Brod
1. MUDr. Petr Blažek
2. MUDr. Jana Forstová
3. Petr Fořt
4. Mgr. František Janík
5. Otakar Jeník
USNESENÍ č. 82/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1. o d v o l á v á
finanční výbor
2. v o l í
pana Otakara Jeníka předsedou finančního výboru
3. v o l í
pí. Janu Kulhánkovou, pí. Janu Thomesovou, pí. Ludmilu Rakovou, pí. Jindřišku Vagovou, Mgr.
Milana Plívu, Mgr. Františka Janíka, Ing. Zdeňka Škorpila a pana Martina Vlasáka členy
finančního výboru.
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USNESENÍ č. 83/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
změnu pravidel pro stanovení pořadí žadatelů a přidělování bytů v nových bytových domech
budovaných se státní dotací v ulici Mozartova a Kounická v Českém Brodě. Znění pravidel
včetně přílohy č. 1 je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Příloha č. 2 pravidel se ruší.
USNESENÍ č. 84/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku za příspěvkovou organizaci Nemocnice s
Poliklinikou Český Brod u banky GE Capital Bank, a.s. na krytí nezaplacených plateb od VZP
Kolín do výše 2 milióny Kč a zároveň
pověřuje
starostu města k podpisu příslušných ručitelských garancí.

Jaromír Fischer
starosta města
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z 1. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 13.11.2002 od
17.00 hodin v sále českobrodského kina
Přítomni: MUDr. Blažek, Ing. Drahorád, Ing. Drobný, p. Firbas, p. Fischer, MUDr. Forstová, p.
Fořt, p. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr. Janík, p. Jeník, Ing. Kokeš, p. Korec, Bc.
Nekolný, MUDr. Palma, Mgr. Plíva, p. Raková, MUDr. Štěpánová, Ing. Thomes, Ing. Urban, p.
Vlasák
Omluveni:
Nepřítomni:
volí
• pana Jaromíra Fischera starostou města Český Brod č. 79/2002
• pana Bc. Jakuba Nekolného místostarostou Města Český Brod. č. 80/2002
• tyto členy Rady města Český Brod
1. MUDr. Petr Blažek
2. MUDr. Jana Forstová
3. Petr Fořt
4. Mgr. František Janík
5. Otakar Jeník č.81/2002
1. o d v o l á v á
• finanční výbor
2. v o l í
• pana Otakara Jeníka předsedou finančního výboru
3. v o l í
pí. Janu Kulhánkovou, pí. Janu Thomesovou, pí. Ludmilu Rakovou, pí. Janu Vagovou, Mgr.
Milana Plívu, Mgr. Františka Janíka, Ing. Zdeňka Škorpila a pana Martina Vlasáka členy
finančního výboru. č.
s ch v a l u j e
• změnu pravidel pro stanovení pořadí žadatelů a přidělování bytů v nových bytových domech
budovaných se státní dotací v ulici Mozartova a Kounická v Českém Brodě. Znění pravidel
včetně přílohy č. 1 je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Příloha č. 2 pravidel se
ruší. č. 83/2002
s ch v a l u j e
• uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku za příspěvkovou organizaci Nemocnice s
Poliklinikou Český Brod u banky GE Capital Bank, a.s. na krytí nezaplacených plateb od
VZP Kolín do výše 2 milióny Kč a zároveň
pověřuje
starostu města k podpisu příslušných ručitelských garancí.
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Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 13.11.2002 od 17.00 hodin v
sále českobrodského kina

USNESENÍ č. 79/2002
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 Jaromíra Fischera starostou města Český Brod

Jaromír Fischer
starosta města
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