
Usnesení
  
z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 28.4. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 50/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  d)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
d o p o r u č u j e
ke  schválení  Obecně  závaznou  vyhlášku  k územnímu  plánu  Města  Český  Brod,  kterou  se 
vyhlašuje závazná část Územního plánu sídelního útvaru Města Český Brod.

USNESENÍ č. 51/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů 
s ch v a l u j e 
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 135/2002/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 10 
v Českém Brodě, Palackého 1256 o 2 roky tj. do 31.10.2006.  

USNESENÍ č. 52/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
a)  r e v o k u j e 
svoje usnesení ze dne 17.7.2003, kterým schválila pronájem pozemků parc.č. 3066 – zahrada o 
výměře 944 m2, 3065 – orná půda o výměře 180 m2, 3064 – trvalý travní porost o výměře 1.432 
m2 v kat.území a obci Kostelec nad Černými lesy, předem určenému zájemci na dobu jednoho 
roku za cenu 4,- Kč za 1 m2 ročně,
b)  u k l á d á
odboru správy majetku MěÚ Český Brod převzít předmětné pozemky od paní Jaromíry Jakešové, 
bytem Truba 834, 281 63 Kostelec n/Č.l. uvedené do původního stavu (vyklizené), a to do třiceti 
dnů ode dne doručení tohoto usnesení paní Jakešové.

USNESENÍ č. 53/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
v y h l a š u j e   
záměr na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy čp. 82, Husovo náměstí, Český Brod za 
účelem  vybudování  2  bytových  jednotek  tytu  2+1  dle  následujících  kritérií,  které  budou 
realizovány formou obálkové metody:
rekonstrukci  bytu  provedou  nájemci  na  své  náklady  a  vložené  investice  budou  postupně 
odečítány z nájmu. Předmětem soutěže je pronájem při minimální ceně 80,-Kč/m2/měsíčně.



USNESENÍ č. 54/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a § 28 odst. 4), písm. b) zákona 250/2000 Sb., v platném znění
u k l á d á   
příspěvkovým organizacím Města pro rok 2004 odvod do rozpočtu zřizovatele z účetních odpisů 
budov a dlouhodobého hmotného majetku vedeného v jejich účetnictví evidenci ve specifikaci 
dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 55/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů 
s c h v a l u j e
vyplacení dotací následujícím organizacím v celkové výši 162.500,-Kč.
TJ Slavoj, oddíl tenisu ………………………………………. 15.000,-Kč
TJ Sokol navýšení na činnost………………………………... 15.000,-Kč
Junák Psohlavci………………………………………………. 10.000,-Kč
TJ Slavoj oddíl basketbalu……………………………………. 35.000,-Kč
Gymnázium, Zdravotní minimum středoškoláka …………….   6.250,-Kč
Střední odborná škola Liblice Zdravotní min. středoškoláka…   6.250,-Kč
Junák Středisko L. Nováka …………………………………... 10.000,-Kč
TOM KČT Český Brod ……………………………………… 10.000,-Kč
Občanské sdružení LECCOS, Mat. centrum KOSTIČKA ….. 20.000,-Kč
TJ Slavoj oddíl nohejbalu ……………………………………. 30.000,-Kč
Cyklo-turistický klub ACFR 11………………………………..        5.000,-Kč

USNESENÍ č. 56/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů 
s c h v a l u j e
následující složení komise pro otevírání obálek nabídek výzvy více zájemcům na investiční akce 
v Českém Brodě v ulicích  Vítězná  a  Klučovská,  která  zasedne v pátek  14.5.2004 v 900 hodin 
v kanceláři tajemníka městského úřadu. 
Členové:
Jaromír Fischer, starosta
p. Karel Boček, odbor správy majetku města
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru
Jaroslav Brom, tajemník městského úřadu
Václav Korec, člen zastupitelstva města
Ing. Oldřich Drahorád, člen zastupitelstva města
Milada Marková, technické služby

Náhradníci:
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
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Eva Pokorná, stavební odbor
Josef Dvořák, odbor správy majetku města
Zdeněk Hába, stavební odbor
Petra Faldusová, stavební odbor
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Marie Melichová, stavební odbor

Zapisovatel:
Karel Boček, odbor správy majetku města

USNESENÍ č. 57/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
z důvodu  organizační  změny a  to  převedení  silničního  hospodářství  na  nově  vzniklý  odbor 
dopravy
n e p o ž a d u j e
ověření zvláštní odborné způsobilosti na úseku silničního hospodářství pro pracovníka odboru 
správy majetku města.

USNESENÍ č. 58/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů 
s o u h l a s í
s užíváním oficiálního znaku Města Český Brod pro potřeby zájmových organizací  se sídlem 
v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 59/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3),   zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů 
s c h v a l u j e
následující složení komise pro otevírání obálek nabídek výzvy více zájemcům na investiční akce 
v Českém Brodě  náměstí  Husovo,  která  zasedne  v pondělí  17.5.2004  v 900 hodin  v kanceláři 
tajemníka městského úřadu. 
Členové:
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru
Jaroslav Brom, tajemník městského úřadu
Václav Korec, člen zastupitelstva města
Ing. Václav Pazour, projektant
Karel Sommer, projektant

Náhradníci:
Jaromír Fischer, starosta
Josef Dvořák, odbor správy majetku města
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Zdeněk Hába, stavební odbor
Patra Faldusová, stavební odbor
Eva Pokorná, stavební odbor
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Marie Melichová, stavební odbor

Zapisovatel:
Karel Boček, odbor správy majetku města

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 

4


