
Zápis 
z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.1. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení provedení kompenzace mezi Městem Český Brod a paní Štadlerovou  - 

předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení výzvy více zájemcům k podání nabídky na provedení těžby dřeva, 

zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu zajištění - předkládá 
Ing. Vodička

3) Návrh na schválení platu ředitelům příspěvkových organizací - předkládá p. Brom
4) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí čp. 1 na nám. 

Arnošta z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení směrnice pro zadávání zakázek do výše 2 miliónů Kč - předkládá p. Brom
6) Návrh na schválení pronájmu části pozemku parc. č. 722/1 v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 

Čokrtová 
7) Návrh na schválení jmenování ředitelky příspěvkové organizace Anna-Penzion a domov  v 

Českém Brodě - předkládá p. Brom
8) Návrh na schválení vypracování projektové dokumentace na stavební úpravu domu čp. 12 na 

Husově náměstí - předkládá Bc. Nekolný 
9) Návrh na schválení zřízení alternativní oddací místnosti v podzemních prostorách MKIC - 

předkládá - Bc. Nekolný
10) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej sálu Lidového domu s pozemkem v Českém 

Brodě - předkládá Ing. Čokrtová

Informace 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1745 hod.) –  p. Fischer zahájil 1. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mg. Janík

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 

Návrh na schválení provedení kompenzace mezi Městem Český Brod a paní Štadlerovou  - 
předkládá p. Fischer



Paní Štadlerová, nájemce prodejny KUTIL-ŘEMESLNÍK  na nám. Arnošta z Pardubic čp. 6 v 
Českém Brodě uplatnila vůči městu Český Brod  nárok ve výši 30 659 Kč z titulu přeplaceného 
nájmu, neboť plocha, za kterou platí nebytový nájem je větší než skutečná plocha. Z tohoto 
důvodu neuhradila faktury za nebytový nájem za měsíc září, říjen, listopad 2004 v celkové výši 
38.343,-Kč. Město provedlo kontrolní přeměření užívané plochy v čp. 6 a bylo zjištěno, že 
užívaná plocha je skutečně menší, než plocha určená pro fakturaci. Při schůzce s paní 
Štadlerovou dne 20.12.2004 za přítomnosti právních zástupců obou účastníků bylo navrženo, že 
jako kompenzace přeplatku za uhrazenou plochu navíc bude paní Štadlerové odpuštěno nájemné 
za měsíc prosinec 2004 ve výši 12.781,- Kč a poměrná část měsíce ledna 2005 (do 10.1.2005) ve 
výši 4.123,- Kč, celkem 16.904,-Kč. O této skutečnosti bude sepsána dohoda o narovnání mezi 
Městem Český Brod a paní Štadlerovou. Dlužné faktury za měsíc září, říjen a listopad 2004 v 
celkové výši 38.343,-Kč byly paní Štadlerovou urazeny dne 22.12.2004.  

USNESENÍ č. 1/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102)  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s o u h l a s í
aby byla provedena kompenzace mezi Městem Český Brod a paní Štadlerovou odpuštěním nájmu 
paní Štadlerové za měsíc prosinec 2004 a část měsíce ledna 2005 v celkové výši 16.904,-Kč, 
čímž budou veškeré nároky paní Štadlerové z titulu nájemního poměru mezi Městem Český Brod 
a paní Štadlerovou vypořádány.

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

Návrh na schválení výzvy více zájemcům k podání nabídky na provedení těžby dřeva, 
zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu zajištění - předkládá 
Ing. Vodička
Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod předkládá na základě usnesení RM č. 
109/2004 k jednání návrh na schválení výběru dodavatelské firmy k zajištění těžební a pěstební 
činnosti v městských lesích. 
Na jednání RM se dostavil  pan Ing.  Drobný zastupitel  města  -  rád bych byl  přítomen všech 
jednáních  i výzvy více zájemcům k podání nabídky na provedení těžby dřeva, zalesnění holiny 
vzniklé  těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu zajištění. Mám obavy, aby toto řešení bylo  
finančně výhodné.
Bc.  Nekolný  -  město  by  nemělo  podnikat,  myslím,  že  by  se  tento  problém měl  řešit  tímto 
způsobem, ale musíme dobře vážit nabídky.    
 
USNESENÍ č. 2/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v y h l a š u j e
v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  
pozdějších předpisů, výzvu více zájemcům k podání nabídky na provedení těžby dřeva, zalesnění 
holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu zajištění.

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

Návrh na schválení platu ředitelům příspěvkových organizací - předkládá p. Brom
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Vzhledem k vydání nařízení vlády č. 637/2004, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě je nutno nově k lednu 2005 
stanovit platy ředitelům dle nových tabulek. Platové výměry jsou navrženy tak, aby meziroční 
nárůst platů činil 7%.

USNESENÍ č. 3/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízení vlády ČR 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
plat ředitelům příspěvkových organizací. Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ 
v personálních spisech pracovníků tak, jak to ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů.

                          s c h v á l en o  4, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí čp. 1 na nám. 
Arnošta z Pardubic - předkládá Ing. Čokrtová
Na vedení města se obrátila banka s žádostí o pronájem prostor na umístění bankomatu. Jedná se 
o  bankomat  Československé  obchodní  banky,  jednání  s  památkáři  a  stavebním  úřadem  již 
proběhla s kladným výsledkem. Záměr na pronájem byl zveřejněn do 28.12.2004.

USNESENÍ č. 4/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic 
v Českém Brodě za účelem umístění bankomatu (nebytový prostor o výměře 1,5 m2 je situovaný 
v přízemí vpravo od vstupních dveří vchodu do historického podzemí) s firmou Československá 
obchodní  banka  a.s.,  Na Příkopě  854/14,  115  20  Praha  1  -  Nové  Město  za  cenu  1.500,-Kč 
měsíčně na dobu neurčitou. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu.

                          s c h v á l en o  4, 0, 0

Návrh na schválení směrnice pro zadávání zakázek do výše 2 miliónů Kč - předkládá p. 
Brom
Zákon o zadávání veřejných zakázek v § 6 odst. 3) říká, že zadavatel musí zakázku na dodávky, 
služby nebo stavební práce do výše 2.000.000,-Kč vždy zadat transparentním a nediskriminačním 
způsobem za cenu obvyklou v místě plnění. Strohý obsah výše uvedeného § 6 upřesňuje 
vydávaná směrnice a to od těch nejmenších zakázek (2.500,-Kč) až po limit 2.000.000,-Kč. 
Vydává směrnice je v souladu s pokynem pana starosty č. 01/2002 pro zajištění řídící kontroly. 
Tato směrnice platí pro Město Český Brod a Městem Český Brod zřízené příspěvkové 
organizace. Znění směrnice je nedílnou součástí originálu zápisu
Bc. Nekolný - vnitřní kontrolní mechanizmus funguje, ale problém je v nefungování kontrolního 
výboru. 

3



USNESENÍ č. 5/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  p)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a na základě zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů
v y d á v á 
směrnici  pro  zadávání  zakázek  do  výše  2.000.000,-Kč.  Znění  směrnice  je  nedílnou  součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  

s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení pronájmu části pozemku parc. č. 722/1 v k.ú. Český Brod - předkládá 
Ing. Čokrtová 
Město  Český  Brod  obdrželo  žádost  ze  dne  19.10.2004  od  pana  Oty  Kropáče,  bytem 
Jungmannova 673, Český Brod o pronájem části pozemku parc.č. 722/1 o výměře cca 229 m2 dle 
přiložené situace. Pozemek ve tvaru trojúhelníku je situován v těsné blízkosti železnice a v jejím 
ochranném  pásmu,  mezi  tratí  a  ulicí  Klučovská.  Části  pozemku  jsou  pronajaty  jednotlivým 
nájemcům. Dle územního plánu je pozemek označen VP - průmysl,  sklady. Mezi nepřípustné 
funkce patří bydlení, sportoviště, mezi dominantní funkce patří výrobní a skladovací areál. Záměr 
na tento pronájem vyhlásila RM dne 15.12.2004. Oznámení o záměru bylo vyvěšeno na úřední 
desce od 20.12.2004 do 5.1.2005. Žádný další zájemce se nepřihlásil. 
JUDr. Marková, právnička města - v usnesení by měla být změněna výpovědní lhůta, měla by být 
3 měsíce.

USNESENÍ č. 6/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku parc. č. 722/1 - ostatní plocha o výměře cca 229 m2 v kat. území a obci 
Český Brod panu Otovi Kropáčovi, bytem Jungmannova 673, Český Brod za cenu 5,-Kč za 1m2 

za rok a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců.
                         s c h v á l e n o  4, 0, 0

Návrh na schválení jmenování ředitelky příspěvkové organizace Anna-Penzion a domov  v 
Českém Brodě - předkládá p. Brom
Výběrové řízení na obsazení místa PO Anna - Penzion a domov bylo vyhlášeno 10.11.2004. Do 
výběrového řízení se přihlásilo 7 uchazečů. Dne 14.12.2004 výběrová komise provedla kontrolu 
přihlášek do výběrového řízení a po ústních pohovorech komise doporučila další jednání s paní 
Müllerovou na 20.12.2004. Po tomto jednání  a získáni  referencí  od bývalého zaměstnavatele 
(hovořeno s náměstkem primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví,  školství a kultury 
Hradce Králové s panem Ing. Martinem Soukupem) je paní Bc. Zorka Müllerová doporučena RM 
ke jmenování do funkce ředitele PO Anna-Penzion a domov ke dni 1.2.2005.

USNESENÍ č. 7/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
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j m e n u j e 
paní Bc. Zorku Müllerovou ředitelkou příspěvkové organizace Anna - Penzion a domov Český 
Brod ke dni 1.2.2005. 

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

Návrh na schválení vypracování projektové dokumentace na stavební úpravu domu čp. 12 
na Husově náměstí - předkládá Bc. Nekolný 
V současnosti  se  v přízemí  domu č.p 12 nachází  prodejna  květin,  v prvním patře  pak bytová 
jednotka užívaná panem Mixou a v zadní části bezprizorní  bytové i nebytové prostory o celkové 
ploše cca 90 m2. Tyto prostory jsou v katastrofickém stavu a léta o ně nebylo řádně pečováno. 
V prvním patře je zdevastovaná bytová jednotka 1+kk, kterou využívá pan Mixa bez jakéhokoliv 
nabývacího  titulu  jako  skladovací  prostory.  Stejně  tak  má  uložené  své  věci  v  jakési  dílně 
v přízemí či na dvorku. Protože jsou zmíněné prostory nevyužívané a v katastrofálním stavu Rada 
města dne 22.7.2004 usnesením č. 92/2004 souhlasila s vypracováním studie na stavební úpravu 
a následně dne 26.10.2004 usnesením č.  125/2004 schválila  vyhlášení  záměru  a  2.12.2004 a 
usnesením č. 141/2004 pak uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na výpůjčku na dobu deseti let 
s podmínkou získání dotace a vložení této dotace do investic v předmětném domě.  Jak jistě víte, 
je problémem fakt, že pan Mixa má pronajatý pouze byt (4+1 nad květinami), ale de facto užívá 
celý dům mimo krámku s květinami. Pan Mixa i město se prakticky o tento majetek nestarali (tři 
místnosti v prvním patře a dílna v přízemí).  

Při posuzování využitelnosti  volných respektive neoprávněně využívaných prostor bylo město 
osloveno občanským sdružením Leccos, jenž má zájem o pronájem volných prostor pro činnost 
svého klubu „Kostička“ zaměřující se na využití volného času pro maminky s malými dětmi a 
také  spolupracuje  s občanským  sdružením  Magráta  s podobným  zaměřením,  které  by  se  na 
činnosti mateřského centra spolupodílelo. 

Pro město má tento projekt výhodu v tom, že opraví svůj majetek za poměrně menší náklady 
právě formou dotačního spolufinancování. Dům je v samém centru města a nedělá svým stavem 
samosprávě  dobrou  reklamu.  Důležité  je  také  pro  doposud  nevyužívaný  majetek  nalezení 
odpovědného uživatele a správce. V neposlední řadě nabídneme možnosti podpory určité cílové 
skupiny  našich  spoluobčanů,  pro  kterou  toho  v minulosti  nebylo  mnoho  v našem  městě 
vykonáno. 

Projektová dokumentace bude celkem stát 35.000,- Kč. Celková investice se pohybuje v první 
variantě kolem 850.000,- Kč a účast města nepřesáhne 50%. Další provozní náklady půjdou již 
pouze za občanským sdružením Leccos.       

USNESENÍ č. 8/2005
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 
vypracování projektové dokumentace na stavební úpravu domu čp. 12 na Husově náměstí.

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

Návrh na schválení zřízení alternativní oddací místnosti v podzemních prostorách MKIC - 
předkládá Bc. Nekolný
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Na  základě  názorů  mnohých  občanů,  vznikl  tento  návrh,  který  nabízí  alternativní  řešení  k 
současné  oddací  místnosti,  která  podle  názorů  není  již  natolik  atraktivní,  že  raději  využívají 
služeb okolních měst. Tento trend zcela neprospívá městu zejména i proto, že jsme pověřenou 
obcí pro poměrně širokou spádovou oblast.

USNESENÍ č. 9/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst.  3)  zákona č.  128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších 
předpisů
1)  s ch v a l u j e 
návrh na zřízení alternativní oddací místnost v podzemních prostorách MKIC v č.p.1 náměstí 
Arnošta z Pardubic a
2)  u k l á d á
zpracování částky 100.000,-Kč do návrhu rozpočtu města na rok 2005
a) termín: ihned
    zabezpečí Ing. Lucie Hovorková - vedoucí finančního odboru
provedení investiční akce
b) termín: 31.3.2005
    zabezpečí Zdenka Bočková - ředitelka MKIC
vypracování pravidel pro zajištění obřadů
c) termín: 31.3.2005                          
    zabezpečí Mgr. Klára Uldrichová - vedoucí odboru vnitřních věcí

s c h v á l e n o  4, 0, 0

1700 -  1825 hod.  bylo jednání rady města přerušeno z důvodu jednání zastupitelstva města.
Přišel p. Fořt v 1825 hodin.

Doplnění  programu jednání rady města  o vyhlášení  záměru na prodej  sálu Lidového domu s 
pozemkem v Českém Brodě

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na vyhlášení záměru na prodej sálu Lidového domu s pozemkem v Českém Brodě -  
předkládá Ing. Čokrtová
RM vyhlásila záměr na prodej sálu Lidového domu v Českém Brodě ulici Prokopa Velikého. 
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 11.11.2004 do 8.12.2004. Městský úřad obdržel dne 
10.1.2005 dopis - přehodnocení finanční nabídky od  firmy Winland s.r.o., Ondříčkova 21, Praha 
3,  Tomáš Plaček a  p. Roman Kudláček, kde je uvedeno, že po zvážení všech okolností jsou 
schopni městu nabídnout cenu 1.255.000,-Kč
Finanční výbor na svém jednání dne 11.1.2005 schválil prodej Lidového domu za nabídnutou 
částku z důvodu, že nájemce je již vlastníkem druhé části objektu a není pravděpodobné, že by se 
našel jiný zájemce.
JUDr. Marková právnička města - upozornila na porušení vyhlášení záměru tím, že první finanční 
nabídka byla podána od fyzických osob ( p. Kudláček a pan Plaček) avšak přehodnocená nabídka 
byla podána firmou Winland s.r.o., Ondříčkova 21, Praha 3 (právnická osoba)
Rada města projednala opětovné vyhlášení záměru na prodej Lidového domu.
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USNESENÍ č. 10/2005
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 sálu Lidového domu v Českém Brodě s pozemkem stpč. 126/1 o výměře 1345 m2.

                         s c h v á l e n o  5, 0, 0

Informace
p. Fischer informoval RM o volných bytech v bytových jednotkách v Masarykově ulici. Znalecké 
posudky jsou již vyhotoveny na oba domy i  na jednotlivé byty.  Ve stádiu rozpracování  jsou 
smlouvy o zániku zástavního práva na domy čp. 1197 a čp. 1198 - smlouvy o zřízení zástavního 
práva na byty budované za pomoci státní dotace - prohlášení vlastníka na oba domy.  V obou 
uvedených případech budou muset zůstat ve vlastnictví města 4 byty, které se prodat nesmějí do 
3.6.2017. Rada města tuto informaci projednala a přiklonila se k názoru prodat byty až po zániku 
stávajícího zástavního práva formou aukce.                                         

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1840 hodin 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.1. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 1/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102)  odst.  2),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů
s o u h l a s í
aby byla provedena kompenzace mezi Městem Český Brod a paní Štadlerovou odpuštěním nájmu 
paní Štadlerové za měsíc prosinec 2004 a část měsíce ledna 2005 v celkové výši 16.904,-Kč, 
čímž budou veškeré nároky paní Štadlerové z titulu nájemního poměru mezi Městem Český Brod 
a paní Štadlerovou vypořádány.

USNESENÍ č. 2/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v y h l a š u j e
v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  
pozdějších předpisů, výzvu více zájemcům k podání nabídky na provedení těžby dřeva, zalesnění 
holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu zajištění.

USNESENÍ č. 3/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízení vlády ČR 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
plat ředitelům příspěvkových organizací. Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ 
v personálních spisech pracovníků tak, jak to ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 4/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic 
v Českém Brodě za účelem umístění bankomatu (nebytový prostor o výměře 1,5 m2 je situovaný 
v přízemí vpravo od vstupních dveří vchodu do historického podzemí) s firmou Československá 
obchodní  banka  a.s.,  Na Příkopě  854/14,  115  20  Praha  1  -  Nové  Město  za  cenu  1.500,-Kč 
měsíčně na dobu neurčitou. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 5/2005
Rada města Český Brod
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po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  p)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a na základě zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů
v y d á v á 
směrnici  pro  zadávání  zakázek  do  výše  2.000.000,-Kč.  Znění  směrnice  je  nedílnou  součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  

USNESENÍ č. 6/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku parc. č. 722/1 - ostatní plocha o výměře cca 229 m2 v kat. území a obci 
Český Brod panu Otovi Kropáčovi, bytem Jungmannova 673, Český Brod za cenu 5,-Kč za 1m2 

za rok a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců.

USNESENÍ č. 7/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
j m e n u j e 
paní Bc. Zorku Müllerovou ředitelkou příspěvkové organizace Anna - Penzion a domov Český 
Brod ke dni 1.2.2005. 

USNESENÍ č. 8/2005
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 
vypracování projektové dokumentace na stavební úpravu domu čp. 12 na Husově náměstí.

USNESENÍ č. 9/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst.  3)  zákona č.  128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších 
předpisů
1)  s ch v a l u j e 
návrh na zřízení alternativní oddací místnost v podzemních prostorách MKIC v č.p.1 náměstí 
Arnošta z Pardubic a
2)  u k l á d á
zpracování částky 100.000,-Kč do návrhu rozpočtu města na rok 2005
a) termín: ihned
    zabezpečí Ing. Lucie Hovorková - vedoucí finančního odboru
provedení investiční akce
b) termín: 31.3.2005
    zabezpečí Zdenka Bočková - ředitelka MKIC
vypracování pravidel pro zajištění obřadů
c) termín: 31.3.2005                          
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    zabezpečí Mgr. Klára Uldrichová - vedoucí odboru vnitřních věcí

USNESENÍ č. 10/2005
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 sálu Lidového domu v Českém Brodě s pozemkem stpč. 126/1 o výměře 1345 m2.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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