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

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, MUDr. Forstová
JUDr. Marková - právnička města, 
Nepřítomni:  
Omluveni: p. Fořt, p. Brom - tajemník města, Ing. Kokeš - předseda kontrolního výboru
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová

Program jednání:
1) Návrh na doporučení ZM schválení OZV k územnímu plánu Města Český Brod – předkládá 

p. Fischer
2) Návrh na schválení změny nájemní smlouvy na byt č. 10 v Palackého ulici 1256 – předkládá 

Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení zrušení pronájmu pozemků v k.ú. Kostelec nad Č. lesy – předkládá Ing. 

Čokrtová
4) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 82, Husovo 

nám., Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace – předkládá p. Fischer 
6) Návrh na schválení přidělení dotací zájmovým organizacím – předkládá p. Jeník
7)  Návrh na schválení složení komise pro otevírání obálek nabídek výzvy více zájemcům na 

investiční akce v Českém Brodě v ulicích Vítězná a Klučovská – předkládá p. Fischer
8) Návrh na změnu ověření zvláštní odborné způsobilosti na úseku silničního hospodářství – 

předkládá p. Brom
9) Návrh na používání znaku Města Český Brod pro potřeby zájmových organizací – předkládá 

p. Fischer
10) Návrh na schválení složení komise pro otevírání obálek nabídek výzvy více zájemcům na 

investiční akce v Českém Brodě náměstí Husovo – předkládá p. Fischer

Informace:  O ceně pozemků pro odkup ČZU Praha

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 9. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Fořt               
Kontrola zápisu z 8. schůze RM – MUDr. Blažek – bez připomínek
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                      s ch v á l e n o  5, 0, 0 



Návrh na doporučení ZM schválení OZV k územnímu plánu Města Český Brod – předkládá 
p. Fischer
Přišel  Mgr. Janík v 1610 hod.
OZV k územnímu plánu Města Český Brod byla schválena na 7. zasedání RM dne 7.4.1999 dle 
zákona č. 367/1990 Sb., o obcích dle § 45, písm.j. Na základě legislativních změn je znovu 
předkládána RM Český Brod k doporučení ke schválení ZM Český Brod.

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.

         s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení změny nájemní smlouvy na byt č. 10, Palackého ulice 1256 – předkládá 
Ing. Čokrtová
Dne 14.10.2002 uzavřelo Město Český Brod s paní Helenou Sobíškovou nájemní smlouvu na 
užívání bytu č. 10 v Palackého ulici čp. 1256 v Českém Brodě na dobu určitou od 1.1.2002 do 
31.10.2004 (2roky).  Byt  užívá s nezletilou  dcerou Veronikou.  Paní Sobíšková uhrazuje řádně 
zálohy nájemného a služeb a nemá žádné dluhy z minulých let. 
MUDr.Blažek – jsem pro prodloužení nájemní smlouvy opět na 2 roky jako je to u ostatních 
nájemních smluv v Palackého ulici 1256.  

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.  
   s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení zrušení pronájmu pozemků v k.ú. Kostelec nad Č. lesy – předkládá Ing. 
Čokrtová
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdrželo žádost paní J.Jakešové ze dne 
8.4.2002 o pronájem výše uvedených pozemků, které měla až dosud pronajaté od Pozemkového 
fondu ČR. Nájemní smlouva s PF ČR byla ukončena k 31.3.2002, protože předmětné pozemky 
byly na základě § 2 zákona č. 172/1991 Sb. převedeny do vlastnictví Města Český Brod. Dne 
5.6.2003 byl vyhlášen záměr, dne 17.7.2003 přijato usnesení na pronájem pozemků paní 
Jakešové. Dne 1.7.2003 Město Č.Brod požádalo Zastupitelstvo Města Kostelec n/Č.l. o zařazení 
předmětných pozemků do územního plánu města za účelem využití pro stavby individuálního 
bydlení. Dne 1.8. 2003 byl paní Jakešové doručen návrh nájemní smlouvy se žádostí o její podpis 
a o úhradu 1. splátky nájemného. Paní Jakešová tuto splátku (2.556,- Kč) dne 19.8.2003 uhradila, 
ale smlouvu nepodepsala a nevrátila. Písemně vyjádřila nesouhlas s výší nájemného a zároveň 
požádala o odprodej předmětných pozemků. Usnesením Rady Města Český Brod ze dne 
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25.9.2003 bylo zamítnuto snížení nájemného, což bylo dne 8.10.2003 paní Jakešové písemně 
sděleno a požádáno o podpis a vrácení nájemní smlouvy. Paní Jakešová opět nepodepsala a 
dopisem ze dne 2.11.2003 vyjádřila pochybnosti o přístupu Rady k dané věci, přičemž nezaplatila 
další splátku nájemného a od října 2003 užívá předmětné pozemky již neoprávněně. Dopisem ze 
dne 4.11.2003 byla informována o právoplatnosti usnesení a o regulérním postupu (dle cenového 
věstníku) při stanovení nájemného a zároveň vyzvána k podpisu smlouvy a zaplacení nájemného, 
nebo k vyklizení pozemků. Dne 10.12.2003 byl Zastupitelstvem Města Č.Brod zamítnut návrh na 
prodej předmětných pozemků paní Jakešové. Dne 14.12.2003 paní Jakešová opakovaně požádala 
o snížení nájemného, přičemž na výzvu Odboru správy majetku nereagovala.

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.

s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 82, Husovo 
nám., Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Bytové prostory v I. poschodí čp. 82, Husovo náměstí byly dříve využívány jako nebytové a rada 
města svým usnesením  souhlasila se změnou užívání nebytových prostor na bytové prostory. Na 
tyto prostory byla vypracována projektová studie. Bytové jednotky budou typu 2+1, předběžná 
cena 1BJ cca 600.000,-Kč. K realizaci výstavby bytu jsou 2 možnosti:

1) Částka 600.000,-Kč bude složena nájemcem předem před výstavbou BJ. Výstavbu bude 
provádět  město  a  vložené  investice  do  rekonstrukce  bytu  bude  postupně  odečítáno 
nájemci z nákladů, které do tohoto bytu investoval.

2) Rekonstrukci  bytu  si  provedou  nájemci  na  své  náklady sami  a  vložené  investice  jim 
budou postupně odečítány z nájmu.    

Radní projednali obě možnosti a dospěli k závěru vyhlásit záměr na pronájem s možností bodu 2) 
tzn. rekonstrukci bytu si provedou nájemci na své náklady sami a vložené investice jim budou 
postupně odečítány z nájmu. Do usnesení doplnit „Předmětem soutěže je pronájem při minimální 
ceně 80,-Kč/m2/měsíčně“. Tato možnost se jeví jako hospodárnější varianta pro město. 

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   
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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.

s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace – předkládá p. Fischer 
V návrhu se jedná o náklady na odpisy z nemovitého majetku, které vznikly po převedení tohoto 
majetku do účetnictví příspěvkových organizací, které mají povinnost tento majetek odepisovat. 
Výše odvodu z odpisů je stanovena s ohledem na možnosti rozpočtu jednotlivých organizací, výši 
odpisů majetku v jejich užívání a výši příspěvku zřizovatele.

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.

s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení přidělení dotací zájmovým organizacím – předkládá p. Jeník
Finanční  odbor  projednal  na  svém  jednání  dne  22.4.2004  došlé  žádosti  výše  uvedených 
organizací. Požadované částky upravil vzhledem k výši rozpočtu na celý rok. Těmito dotacemi je 
rozpočtovaná částka již vyčerpaná. Všechny přidělené dotace podléhají vyúčtování.

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

s c h v á l e n o  6, 0, 0
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Návrh  na  schválení  složení  komise  pro  otevírání  obálek  nabídek  více  zájemcům  na 
investiční akce v ulicích Vítězná a Klučovská Český Brod – předkládá p. Fischer
Ve smyslu § 49 a zákona č. 199/1994 Sb., „O zadávání veřejných zakázek“ ve znění pozdějších 
předpisů byla rozeslána výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na realizaci 
stavebních investičních děl v Českém Brodě v ulicích Vítězná a Klučovská:

1) Český Brod – ulice Vítězná – vodovod
2) Český Brod – ulice Klučovská – vodovod

Podle  výše  uvedeného  zákona  je  zadavatel  povinen  došlé  nabídky  otevřít  a  sepsat  zápis  o 
nabídkách. Komise došlé nabídky posoudí a předloží RM k výběru zhotovitele.

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
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

             s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na změnu ověření zvláštní způsobilosti na úseku silničního hospodářství – předkládá 
p. Brom
Tento návrh je předkládán z důvodu organizační změny a to převedení silničního hospodářství na 
nově vzniklý odbor dopravy.
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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.

s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení používání znaku Města Český Brod pro potřeby zájmových organizací 
–předkládá p. Fischer
Na 8. radě města byla předložena žádost pana Jaromíra Olexi z Cyklo-turistického klubu ACFR 
11, který žádá radu o používání znaku města. Radní vzali tuto žádost na vědomí a dali návrh na 
vypracování návrhu na tuto radu o používání znaku města pro sportovní a kulturní organizace 
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.

s c h v á l e n o   6, 0, 0

Návrh  na  schválení  složení  komise  pro  otevírání  obálek  nabídek  více  zájemcům  na 
investiční akce v Českém Brodě nám. Husovo – předkládá p. Fischer
Ve smyslu § 49 a zákona č. 199/1994 Sb., „O zadávání veřejných zakázek“ ve znění pozdějších 
předpisů byla rozeslána výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na realizaci 
stavebních investičních děl v Českém Brodě na Husově náměstí:

1. Český Brod – Husovo náměstí – I. Etapa stavebních prací
2. Český Brod – Husovo náměstí – kanalizace
3. Český Brod – Husovo náměstí – veřejné osvětlení

Podle  výše  uvedeného  zákona  je  zadavatel  povinen  došlé  nabídky  otevřít  a  sepsat  zápis  o 
nabídkách. Komise došlé nabídky posoudí a předloží RM k výběru zhotovitele.
Odešel Bc. Nekolný v 1700 hodin

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. 
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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
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

s c h v á l e n o  5, 0, 0
Informace
Odbor správy majetku města obdržel od České zemědělské univerzity v Praze žádost o odprodej 
pozemků  v k.ú.  Kozojedy  a  pozemků  v k.ú.  Kostelec  nad  Č.  lesy.  V příloze  byl  předložen 
znalecký posudek, geometrické plány a návrh kupní smlouvy, kde navržená kupní cena je cenou 
posudkovou a činí 722.920,-Kč. V tomto případě průměr za 1 m2 činí 17,36 Kč.
Radě  města  byl  předložen  dne  1.4.2004  návrh  na  vyhlášení  záměru,  který  však  byl  stažen 
z programu a odboru správy doporučeno objednat nové znalecké posudky. Tyto posudky jsou již 
k dispozici a rozpis cen je uveden v přiložené tabulce, která je součástí originálu zápisu. Tržní 
cena  lesních  pozemků  by  podle  vyjádření  znalce  měla  činit  cca  70%  z celkové  ceny.  RM 
pověřuje starostu města k jednání s VŠZ Praha ohledně nové ceny pozemků.  

Různé

Jednání bylo ukončeno v 1705 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek  

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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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:
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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
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Náhradníci:
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
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:
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Jaromír Fischer, starosta
Josef Dvořák, odbor správy majetku města
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 
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