
Usnesení
  
z 26. schůze Rady města Český Brod konané dne 18.11. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESNÍ č. 132/2004
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
uzavření  smlouvy  o  podnájmu  na  byt  č.  5  na  adrese  Český  Brod,  Masarykova  1197  mezi 
nájemcem tohoto bytu panem Janem Skramlíkem a panem Martinem Beranem. 

USNESNÍ č. 133/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
z a m í t á
výměnu bytu mezi paní Paclíkovou, bytem Český Brod, Palackého 1256 a paní Dolejší, bytem 
Zruč nad Sázavou, Spojovací 767 od 1.1.2005.

USNESNÍ č. 134/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e 
ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory společenského sálu Lidového domu čp. 105, 
Prokopa Velikého se stpč. 126/1, Český Brod panu Ladislavu Poupovi a Romanu Kudláčkovi za 
účelem provozování hostinské a sportovní činnosti k 30.11.2004.  

USNESNÍ č. 135/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření  budoucí  nájemní  smlouvy  na  pronájem  bytových  prostor  v  2.  NP  čp.  82,  Husovo 
náměstí, Český Brod tyto budou vybudovány z nebytových prostor s tím, že nájemci provedou 
rekonstrukci   dvou bytů  na své náklady a vložené investice  jim budou postupně odečítány z 
nájmu.
Byt č. 1 o celkové výměře 58,8 m2 za nájemné 80,-Kč/m2/měsíc paní Jiřině Zbojníkové na dobu 
neurčitou.
Byt č. 2 o celkové výměře 83,7 m2 za nájemné 80,-Kč/m2/měsíc paní Lence Zbojníkové na dobu 
neurčitou. Nájemné bude placeno od doby kolaudace bytu, nejpozději však od 1.5. 2005.

USNESNÍ č. 136/2004



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 prodej obsazeného domu čp. 429 se zastavěnou plochou a dvorem č. 3067 o výměře 173 m 2, 
jinou stavbou - kůlnou se zastavěnou plochou č. 3554 o výměře 66 m2, zahradou - pozemkem č. 
3069 o výměře 824 m2a zahradou - pozemkem č. 3070 o výměře 260 m2 vše v k.ú. Kostelec nad 
Č. Lesy nejvyšší nabídce formou obálkové metody.

USNESNÍ č. 137/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu  města  Český Brod schválit  prodej  části  pozemku č.  17  v geometrickém plánu 
označeném č. 17/4 ostatní plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Štolmíř do podílového spoluvlastnictví 
pana Antonína Lojdy dvěma třetinami a paní Ing. Evě Lojdové jednou třetinou za cenu 200,-Kč 
za 1 m2. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 
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