
Zápis 
z 21. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 6, nám. Arnošta 

z Pardubic v Českém Brodě - předkládá Ing. Čokrtová
2) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy čp. 

82 Husovo náměstí, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Liblice - předkládá 

Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení dodatku k nájemní smlouvě - předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení zamítnutí žádosti a vyhlášení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Český 

Brod - předkládá Ing. Čokrtová
6) Návrh na schválení doporučení ZM prodej části pozemku parc. č. 2021 v k.ú. Český Brod - 

předkládá Ing. Čokrtová
7) Návrh na schválení výpovědi z nájmu části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod - předkládá 

Ing. Čokrtová
8) Návrh na schválení přidělení dotací zájmovým organizacím - předkládá p. Jeník
   
Informace O domě čp. 429 - Truba v k.ú. Kostelec nad Č.L.

       Přihlášení pana L. Borovičky k trvalému pobytu do domu čp. 59, Suvorovova ul.
  

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 21. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník   
Kontrola zápisu z 20. 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   4, 0, 0 

Bc. Nekolný dal návrh, aby bod č. 6 a bod č. 7 byly projednávány přednostně z důvodu 
přítomnosti pana Ing. Jacka - pracovníka OSM na RM.



Návrh na schválení doporučení ZM prodej části pozemku parc. č. 2021 v k.ú. Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová
Město  Český  Brod obdrželo  na  základě  záměru,  vyhlášeného  dne  2.9.04  a  zveřejněného  od 
6.9.2004 do 21.9.2004 čtyři  zalepené  označené  obálky.  Dne 29.9.2004 obdrželo  Město  další 
zalepenou označenou obálku. Tyto obálky jsou přílohou tohoto zápisu.
Bc. Nekolný - vzhledem k tomu, že u vyhlášeného  záměru na úřední desce nebylo uvedeno 
datum ukončení záměru, měli bychom vzít v úvahu všechny nabídky, které byly doručeny RM s 
tím souhlasí.  
Pí. Kopfhammerová otevřela označené nabídky:
1) č.j. 13237 - pan Karel Kunc, Nábřežní 1356, Český Brod nabídl cenu 2.010,-Kč/m2 - termín 
splatnosti při podepsání kupní smlouvy
2) č.j. 13241 - pan Michal Hollas, Kounická 1388, Český Brod nabídl cenu 4.010,-Kč/m2 - termín 
splatnosti při podepsání kupní smlouvy
3) č.j. 13242 - MUDr. Magdalena Blažková, Miškovského 715, Český Brod nabídla cenu 2.002,-
Kč/m2 - termín splatnosti při podpisu smlouvy
4) č.j. 13500 - p. Václav Tříska, 28.Října 1260, Český Brod nabídl cenu 1.300,-Kč/m2 - platbu 
uhradí v hotovosti
5) č.j. 13246 -  Otakar Novák, Převoznická 1944/13, Praha 4 - Modřany nabídl cenu 2.300,-
Kč/m2 - termín splatnosti částky do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy 
Přišel p. Fořt v 1625 hodin.
Bc. Nekolný - pan M. Hollas ve své nabídce na zakoupení části pozemku č. 2021 uvádí, že je v 
současné  době  vlastníkem  nemovitosti  v  areálu  domu  čp.  25  Arnošta  z  Pardubic  a  dalším 
vlastníkem je Město Český Brod. V případě zájmu navrhuje pozemek a nemovitost  v čp.  25 
odečíst od kupní ceny pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod.
Ing. Jacko - po prohlídce nemovitosti s ing. Dobiášem za účelem statického zajištění štítu, bylo 
mimo  jiné  zjištěno,  že  krov  nemovitosti  je  v  havarijním  stavu,  některé  vzpěry  krovu  jsou 
ulomené, latě jsou prohnilé a štít sousední nemovitosti je částečně spadlý. Dále strop nad větší 
místností je z laminátových vlnitých desek pokrytých skelnou vatou a vyvěšenými dráty na krov. 
Bc. Nekolný - připravit jednání s p. Michalem Hollasem o odkoupení pozemku a stodoly v čp. 
25,  souběžně dát  výpověď z nájmu  stánkům, které jsou na pozemku č. 2021, aby předmětná 
nemovitost nebyla zatížená a nechat vypracovat geometrický plán.  
JUDr. Marková - jsou to dvě rozdílné záležitosti, proto bych je neslučovala. Projednejme výše 
zmíněný prodej pozemku a následně může město jednat s p. Hollasem o odkup stodoly.

USNESNÍ č. 110/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102,  odst.  1)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje Zastupitelstvu města Český Brod  
s c h v á l i t
prodej části pozemku parc.č. 2021 - ostatní plocha dle KN v k. ú. Český Brod ve výměře cca 
500 m2  panu Michalu Hollasovi, Kounická ulice 1383,Český Brod za cenu 4.010,-Kč/m2.     

                                     s c h v á l e n o  4, 0, 1 

Návrh na schválení výpovědi z nájmu části pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod - předkládá 
Ing. Čokrtová
Přišel Mgr. Janík v 1630 hodin.

2



Jedná se o část  pozemku č. 2021, kde jsou v nájmu paní Libuše Pešoutová, pan Ing. Phung Van 
Quynh a pan Václav Tříska. 
Výpovědní lhůta v případě paní Pešoutové je 6 měsíců u ostatních nájemců je výpovědní lhůta 3 
měsíce ode dne doručení výpovědi. Tato lhůta počne běžet prvého dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé strany.

USNESNÍ č. 111/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102,  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e
výpovědi z nájmu části pozemku parc. č. 2021 - ostatní plocha dle KN v k.ú. Český Brod paní 
Libuši Pešoutové - nájemní smlouva ze dne 7.11.1991 ve znění dodatku ze dne 14.12.1992, panu 
Ing. Phung Van Quynh - nájemní smlouva č. 63/99/OSM ze dne 4.5.1999  a panu Václavu 
Třískovi - nájemní smlouva č. 46/99/OSM ze dne 23.3.1999.

s c h v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 6, nám. 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě - předkládá Ing. Čokrtová
Dne 24.5.2004 obdrželo Město Český Brod výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 6, nám. 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. Provozovatelka prodejny paní Hana Štádlerová se rozhodla 
s činností v tomto oboru skončit a z tohoto důvodu je nutné vyhlásit záměr na další pronájem.
Do vyhlášeného záměru zapracovat, že tyto nebytové prostory jsou volné od února 2005.  
JUDr. Marková - právnička města - při vyhlašování záměru by tento záměr měl obsahovat:
- zda je nemovitost pronajatá
- do kdy musí být nabídka podána na úřad nebo poštou
- splatnost kupní ceny
Paní Štádlerová udává, že nebytové prostory za které platila nájem mají menší celkovou výměru.
JUDr. Marková - paní Štádlerová v těchto nebytových prostorách dělala úpravy na vlastní 
náklady a tím se mohly nebytové prostory zmenšit.

USNESENÍ č. 112/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
v y h l a š u j e   z á m ě r
na pronájem nebytových prostor v čp. 6, náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě o celkové 
výměře  cca  73  m2.  Zájemci  uvedou  účel  pronájmu  a  cenovou  nabídku  v  uzavřené  obálce 
označené "pronájem nebytových prostor v čp. 6 nám. Arnošta z Pardubic Český Brod".
Seznam místností k pronájmu:
1. prodejna  cca 36 m2

2. kancelář   cca 11 m2

3. hala spoj. cca 10 m2

4. chodba cca       5 m2

5. WC 2x  cca       9 m2

6. předsíň cca       2 m2             
           s c h v á l e n o  6,  0,  0
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Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy 
čp. 82 Husovo náměstí, Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Na výše uvedené nebytové prostory v I. poschodí čp. 82 byla vypracována projektová studie na 2 
BJ.  Jedna bytová  jednotka 3+1 o výměře  83,7 m2 a  druhá 2+1 o výměře  58,8 m2.  V těchto 
stávajících  prostorách  je  nutné  provést  běžné  stavební  práce  (  topení,  rekonstrukce 
elektroinstalace,  oprava  oken).  Předběžná  cena  BJ  je  cca  600.000,-Kč.  Rekonstrukce  bude 
provedena na náklady nájemce a vložené investice budou postupně nájemci odečítány z nájmu. 
Zájemci v 1 kole vyhlášení záměru odstoupili od pronájmu.
Bc. Nekolný - tato nabídka by se měla zveřejnit ve více institucí a ne jen vyvěsit na úřední desku 
(např. inzerátem do novin, realitní kancelář )

USNESENÍ č. 113/2004
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
část usnesení č. 79/2004 ze dne 27.5.2004 a to schválení uzavření nájemní smlouvy s Janem 
Benešem, 28. Října 1257, Český Brod na nebytový prostor v čp. 82 na Husově náměstí v Českém 
Brodě. Jmenovaný odstoupil od záměru vybudování BJ v nebytovém prostoru 
B)  v y h l a š u j e   z á m ě r
na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy čp. 82 Husovo náměstí, Český Brod za účelem 
vybudování 2 BJ tytu 3+1 a 2+1 s tím, že rekonstrukci bytu provedou nájemci na své náklady a 
vložené investice jim budou postupně odečítány z nájmu. Předmětem soutěže je pronájem při 
minimální ceně 80,-Kč/m2.
                          s c h v á l e n o  6, 0, 0 

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Liblice - předkládá 
Ing. Čokrtová
Město Český Brod, obdrželo žádost ze dne 7.7. 2004 od paní Věry Štědré, Liblice 202, pana Ing. 
Aleše Zapletala, Liblice 220, pana Jaromíra Vomáčky, Liblice 204, pana Jiřího Vomáčky, Liblice 
205 a pana Bohumila Hybeše, Liblice 213 o pronájem částí pozemku parc. č. 512/1, přiléhajícího 
k jejich stávajícím zahradám. Dle přiložené situace se jedná o výměry 683 m2, 683 m2, 683 m2, 
683 m2 a 520 m2. OSM navrhuje nájemní smlouvy uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a za cenu dle cenového věstníku 5,-Kč za 1 m2 ročně.

USNESNÍ č. 114/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v y h l a š u j e    z á m ě r  
na pronájem částí pozemku č. 512/1 - trvalý travní porost dle KN v k.ú. Liblice u Českého Brodu, 
který je v majetku Města Český Brod předem určeným zájemcům v cca výměrách dle přiložené 
situace.

s c h v á l e n o  5, 0, 1 

Návrh na schválení dodatku k nájemní smlouvě - předkládá Ing. Čokrtová
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Dodatek  je  sepsán  z  důvodu  změn  v  obsahu  smlouvy.  Geometrickým  plánem  se  pronajatý 
pozemek parc. č. 240 zmenšil a tím vznikl přístup k pozemkům parc.č. 455/1 o výměře 805 m2

Kupní smlouvou ze dne 17.5.2004 manželé Strnadovi nabyli pronajatý pozemek do vlastnictví. 
Nadále užívají ideální čtvrtinu přístupu k pozemkům. Nájemné činí 402,-Kč ročně.

USNESNÍ č. 115/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s c h v a l u j e  
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev.č. 170/2001/OSM ze dne 4.10.2001 uzavřené mezi 
pronajímatelem - Město Český Brod a nájemcem - pan Daniel Strnad, bytem Praha 5, Janského 
2367/97. Dodatek je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.

s c h v á l e n o  6, 0, 0 

Návrh na schválení zamítnutí žádosti a vyhlášení záměru na pronájem pozemku v k.ú. 
Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod obdrželo žádost ze dne 24.6.2003 od manželů Olexových, bytem Český Brod, 
Komenského 340 o pronájem pozemku č. 964 v k.ú. Český Brod za účelem zlepšení využívání 
pozemku, který doposud bezplatně využívali nájemníci v domě čp. 340. Písemným dotazem 
všem těmto nájemníkům (Semerád Bohumil, David a Michaela Hybšovi, Roman a Pavlína 
Kmochovi, Hedvika Voslářová, JUDr. Gabriela Baránková) bylo zjištěno, že s návrhem manželů 
Olexových nesouhlasí. Proto OSM navrhuje nabídnout pronájem předmětného pozemku všem 
nájemníkům v ideálních podílech a pronajmou jej pouze zájemcům s možností změny ve 
prospěch případných dalších nájemníků. Místním šetřením bylo zjištěno, že pronájem 
předmětného pozemku nebude bránit přístupu na dvůr uvedeného domu ani k septiku na něm 
umístěnému.    
p. Fischer - vyhlášení záměru zrušit ( tento pozemek by měli využívat všichni nájemci). Obeslat 
všechny nájemce nebo je pozvat na jednání zda by měli zájem o pronájem pozemku.
Bc. Nekolný - je proti - pozemek město neužívá a má-li někdo o něj zájem měli bychom mu jej 
pronajmout. Nejlépe do nájmu ideálních částí jednotlivým nájemcům sousedního domu.

USNESNÍ č. 116/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102,  odst.  1)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
z a m í t á
žádost p. Olexy na pronájem pozemku č. 946 - zahrada o výměře 100 m2 dle KN v katastrálním 
území Český Brod.

s c h v á l e n o  5, 1, 0 

Návrh na schválení přidělení dotací zájmovým organizacím - předkládá p. Jeník
Finanční výbor na svém jednání dne 16.9.2004 projednal žádosti výše uvedených organizací a 
doporučuje  RM  schválení  dotací  v  navržené  výši.  Všechny  přidělené  dotace  podléhají 
vyúčtování. Rozpočet na rok 2004 je těmito navrženými dotacemi již vyčerpán. 

USNESNÍ č. 117/2004
Rada města Český Brod
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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 8.500,-Kč.
Sdružení tělesně postižených ...............................................................5.000,-Kč
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Domov Dana ................... 3.500,-Kč 

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

Informace:    
P. Fischer informoval o žádosti pana Libora Borovičky k přihlášení k trvalému pobytu do bytu v 
domě čp.  59,  Suvorovova ulice.  Pan Borovička  je  vnuk pí.  Tučkové (nájemce  bytu).  Byt  je 
velikosti 1+1. Paní Tučková s přihlášením vnuka souhlasí. 
JUDr. Marková - právník mu poradil , aby se u pí. Tučkové přihlásil  k trvalému pobytu,  ale  
přitom p. Borovička bude bydlet v Praze -  je to spekulativní jednání. V zákoně není uvedeno, že 
ho musíme přihlásit k trvalému pobytu v zákoně o evidencích je uvedeno,"že může zvolit místo 
trvalého pobytu tam, kde má rodinu. Pokud u pí. Tučkové bydlet nebude tak ho nepřihlásit k 
trvalému pobytu a ať se p. Borovička domáhá jinou cestou.   
Dále informoval o žádosti pana Mašína Jiřího, bytem Truba čp. 429, Kostelec nad Č. Lesy o 
odkoupení nemovitosti čp. 429 v Kostelci nad Č. Lesy. Jedná se  o tyto nemovitosti:
- dům čp. 429 se stpč. 3063 o výměře 173 m2,
- jiná stavba, kůlna se stpč. 3554 o výměře 66 m2,
- zahrada - pozemek č. 3069 o výměře 824 m2 a
- zahrada - pozemek č. 3070 o výměře 260 m2 vše v k.ú. Kostelec nad Č. Lesy. Celkem 1323 m2. 
Žadatel nenabízí kupní cenu, ale žádá o projednání v příslušných orgánech města. Za tím účelem 
byl  objednán  znalecký  posudek.  Podle  tohoto  znaleckého  posudku  dle  platné  vyhlášky  je 
výsledná cena nemovitostí 526.320,-Kč. Následně byl objednán znalecký posudek na stanovení 
ceny nemovitosti.  Podle  tohoto  posudku obvyklá  cena  srovnatelných nemovitostí  se  v  tomto 
případě pohybuje v rozmezí  od 900.000,-  do 1.300.000,-Kč. V tomto smyslu byl  vyrozuměn 
dopisem žadatel p. Mašín. Jeho odpověď prozatím ještě město neobdrželo.  Pokud bude tato cena 
nízká,  tak  je  možné  vyhlásit  záměr  na prodej  nejvyšší  nabídce  a  nájemcům sehnat  náhradní 
bydlení. Další možnost je prodat nemovitost a zvlášť pozemek.   

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1740 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Jeník 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 21. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESNÍ č. 110/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102,  odst.  1)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje Zastupitelstvu města Český Brod  
s c h v á l i t
prodej části pozemku parc.č. 2021 - ostatní plocha dle KN v k. ú. Český Brod ve výměře cca 
500 m2  panu Michalu Hollasovi, Kounická ulice 1383,Český Brod za cenu 4.010,-Kč/m2.     

USNESNÍ č. 111/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102,  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e
výpovědi z nájmu části pozemku parc. č. 2021 - ostatní plocha dle KN v k.ú. Český Brod paní 
Libuši Pešoutové - nájemní smlouva ze dne 7.11.1991 ve znění dodatku ze dne 14.12.1992, panu 
Ing. Phung Van Quynh - nájemní smlouva č. 63/99/OSM ze dne 4.5.1999  a panu Václavu 
Třískovi - nájemní smlouva č. 46/99/OSM ze dne 23.3.1999.

USNESENÍ č. 112/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
v y h l a š u j e   z á m ě r
na pronájem nebytových prostor v čp. 6, náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě o celkové 
výměře  cca  73  m2.  Zájemci  uvedou  účel  pronájmu  a  cenovou  nabídku  v  uzavřené  obálce 
označené "pronájem nebytových prostor v čp. 6 nám. Arnošta z Pardubic Český Brod".
Seznam místností k pronájmu:
1. prodejna  cca 36 m2

2. kancelář   cca 11 m2

3. hala spoj. cca 10 m2

4. chodba cca       5 m2

5. WC 2x  cca       9 m2

6. předsíň cca       2 m2             

USNESENÍ č. 113/2004
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
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část usnesení č. 79/2004 ze dne 27.5.2004 a to schválení uzavření nájemní smlouvy s Janem 
Benešem, 28. Října 1257, Český Brod na nebytový prostor v čp. 82 na Husově náměstí v Českém 
Brodě. Jmenovaný odstoupil od záměru vybudování BJ v nebytovém prostoru 
B)  v y h l a š u j e   z á m ě r
na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy čp. 82 Husovo náměstí, Český Brod za účelem 
vybudování 2 BJ tytu 3+1 a 2+1 s tím, že rekonstrukci bytu provedou nájemci na své náklady a 
vložené investice jim budou postupně odečítány z nájmu. Předmětem soutěže je pronájem při 
minimální ceně 80,-Kč/m2.

USNESNÍ č. 114/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v y h l a š u j e    z á m ě r  
na pronájem částí pozemku č. 512/1 - trvalý travní porost dle KN v k.ú. Liblice u Českého Brodu, 
který je v majetku Města Český Brod předem určeným zájemcům v cca výměrách dle přiložené 
situace.

USNESNÍ č. 115/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s c h v a l u j e  
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev.č. 170/2001/OSM ze dne 4.10.2001 uzavřené mezi 
pronajímatelem - Město Český Brod a nájemcem - pan Daniel Strnad, bytem Praha 5, Janského 
2367/97. Dodatek je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.

USNESNÍ č. 116/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102,  odst.  1)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
z a m í t á
žádost p. Olexy na pronájem pozemku č. 946 - zahrada o výměře 100 m2 dle KN v katastrálním 
území Český Brod.

USNESNÍ č. 117/2004
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 8.500,-Kč.
Sdružení tělesně postižených ...............................................................5.000,-Kč
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Domov Dana ................... 3.500,-Kč 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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