
Usnesení
  
ze 14. schůze Rady města Český Brod konané dne 24.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 81/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 42 odst. 1) a § 102 odst. 3)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
s ch v a l u j e
uzavření  smlouvy o provedení auditu za rok 2004 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice.

USNESENÍ č. 82/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
a) r e v o k u j e
část usnesení č. 79/2004 ze dne 27.5.2004 a to schválení uzavření nájemní smlouvy s paní Márii 
Dufkovou, Vojanova 194, Úvaly na nebytový prostor v čp. 82 na Husově náměstí  v Českém 
Brodě
b) v y h l a š u j e   z á m ě r
na pronájem nebytových prostor domu čp. 82 Husovo náměstí, Český Brod v levé části I. patra 
budovy, za účelem vybudování 1 bytové jednotky typu 3+1 dle následujících kriterií, 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. 

USNESENÍ č. 83/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 11 odst. 2)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v y d á v á 
Nařízení obce č. 2/2004 Zpracování lesních hospodářských osnov v souladu s ustanovením § 25 
odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb. 

USNESENÍ č. 84/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
r e v o k u j e 
usnesení  č.  90/2003  ze  dne  14.8.2003  s  tím,  že  zájemci  manželé  Mašatovi,  paní  Marcela 
Baštářová,  manželé  Staňkovi  a  pan  Tomáš  Kříž  odstoupili  od  uzavření  nájemní   smlouvy z 
důvodu vysokého nájemného za pronájem garáží 1,2,3,4, náměstí Arnošta z Pardubic. 

USNESENÍ č. 85/2004



Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s t a n o v u j e 
následující  složení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  obchodní  veřejné  soutěže  na 
zhotovitele stavby: Český Brod - Liblice - vodovod, tlaková kanalizace a dešťová kanalizace. 
Soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 199/1994 ve znění pozdějších předpisů. Komise 
se sejde dne 8.7.2004 v 830 hodin na Městském úřadě v Českém Brodě. 
Členové komise:
Jaromír Fischer
Ing. Ivan Jacko
Václav Korec
Ing. Eva Čokrtová
Ing. Lucie Hovorková
Ing. Ladislav Forejtek
Ing. Jiří Březina

Náhradníci:
Zdeněk Hába
Marie Melichová
Ing. Rostislav Vodička
Karel Boček
Jaroslava Sahulová
Bc. Nekolný
Josef Dvořák

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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