
Usnesení
  
z 6. schůze Rady města Český Brod konané dne 23.3. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 51/005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění a § 30 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění)
schvaluje
výši hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2004 a následující způsob 
rozdělení těchto hospodářských výsledků:

1. Základní škola Žitomířská – přidělení části zisku  24 799,94 Kč do rezervního fondu a 
části zisku 6 200,- Kč do fondu odměn

2. Základní škola Tyršova - přidělení zisku 41 546,96 Kč do rezervního fondu

3. Městské kulturní a informační centrum - přidělení zisku 546,44 Kč do rezervního fondu

4. Mateřská škola Liblice - přidělení zisku 1 222,97 Kč do rezervního fondu

5. Mateřská škola Sokolská –  přidělení části  zisku  60 113,55 Kč do rezervního fondu a 
části zisku  20 000,- Kč do fondu odměn

6. Anna - penzion  a domov - přidělení zisku 672,23 Kč do rezervního fondu 

7. Městská  knihovna  –  převedení  ztráty  25 571  Kč na  účet  932  –  nerozdělený  zisk, 
               neuhrazená ztráta minulých let

8. Technické  služby  -  převedení  ztráty  592 594,89 Kč na  účet  932  –  nerozdělený  zisk, 
neuhrazená ztráta minulých let

9. Nemocnice s poliklinikou - převedení ztráty 396 750 Kč na účet 932 – nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta minulých let

USNESENÍ č. 52/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000Sb.,o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
ruší
své usnesení č. 33/2005 ze dne 24. 2. 2005, kterým bylo schváleno přivolení k výpovědi z nájmu 
panu Jílkovi z důvodu dluhu na nájemném.                    

USNESENÍ č. 53/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání
revokuje
své usnesení č. 34/2005 ze dne 24. 2. 2005 takto:
rada města přiděluje byt č. 17 na dobu určitou od 1. 4. 2005 do 30. 4. 2010.



USNESENÍ č. 54/2005
Rada města Český Brod
Rada Města Český Brod dle § 59 odst. 1, písmeno m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
souhlasí
s výpůjčkou pozemků a staveb dle přílohy příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou 
Český Brod na dobu určitou do 30.6.2005 s výjimkou prostor v budově čp. 282 na stavební 
parcele č. 341/1, které užívá firma ANESAN s.r.o., s tím, že je oprávněná dát předmět výpůjčky
do nájmu třetím osobám.  

USNESENÍ č. 55/2005
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 schválit směnu:
• dílu „b“ o výměře 3m2 pozemku č.919/3 ostatní plocha z vlastnictví města do vlastnictví 
manželů Urbanových za cenu 650 Kč a
• dílu „a“ o výměře 3m2 pozemku č.180/1 za cenu 650 Kč  a dílu „c“ o výměře 1m2 pozemku 
č.180/2 za cenu 217 Kč z vlastnictví manželů Urbanových do vlastnictví města.  

USNESENÍ č. 56/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na prodej části pozemku č.16/1 ostatní plocha o výměře cca 25m2  v k.ú.Štolmíř  předem 
určenému zájemci.

USNESENÍ č. 57/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na výpůjčku  pozemku parc.č. 523/1 – sportoviště a rekreační plocha dle KN o výměře 13.301 m2 

a pozemku stp.č. 524 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN o výměře 400 m2 se stavbou na tomto 
pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu, které jsou v majetku Města Český Brod.

USNESENÍ č. 58/2005
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 zamítnout nabídku odkoupení PK pozemku č. 1008/9 o výměře 
17 m2 a PK pozemku č. 1010/10 o výměře 3773 m2 v k.ú. Český Brod do vlastnictví města Český 
Brod za cenu 10 Kč.                       

2



USNESENÍ č. 59/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod schválit investici na přestavbu kabin fotbalového hřiště TJ 
Liblice ve výši 150 000 Kč.

USNESENÍ č. 60/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem nebytových prostor – místnost č. 4 o výměře 20 m2 v 1. patře budovy MKIC Okresní 
hospodářské komoře Kolín na dobu určitou 1 rok – na 4 hodiny týdně.

USNESENÍ č. 61/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
revokuje
usnesení č. 203/2000 ze dne 13.12.2000.

USNESENÍ č. 62/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku parc. č. 705/16 – ostatní plocha dle KN o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Český Brod, který je v majetku Města Český Brod předem určenému zájemci.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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