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

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací - 

předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení revokace usnesení – předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení revokace usnesení a přidělení bytu  v Palackého 1256, Český Brod – 

předkládá Ing. Hovorková
4) Návrh na schválení výpůjčky pozemků a staveb příspěvkové organizaci NsP Český Brod 

– předkládá Bc. Nekolný
5) Návrh na zamítnutí žádosti na prodloužení nájemní smlouvy – předkládá Ing. Čokrtová
6) Návrh na schválení směny pozemků v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
7) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku ve Štolmíři – předkládá 

Ing. Čokrtová
8) Návrh na schválení vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku v k.ú. Liblice – předkládá 

Ing. Čokrtová
9) Návrh na schválení zamítnutí nabídky pozemků v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. 

Čokrtová  
10) Návrh na doporučení schválení ZM investici na přístavbu kabin fotbalového hřiště TJ 

Liblice – předkládá Ing. Čokrtová 
11) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy 

MKIC, Český Brod – předkládá pí. Bočková
12) Návrh na schválení revokace usnesení č. 203/2005 – předkládá p. Brom
13) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Český Brod – 

předkládá Ing. Čokrtová

Informace: O dlužných částkách nájemného 

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 6. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Bc. Nekolný

p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat



Schválení celého programu                                                                       s ch v á l e n o   5, 0, 0 

Návrh na schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací - předkládá 
p. Fischer
Ing. Hovorková – příspěvkové organizace předložily účetní uzávěrky a čerpání rozpočtu za 
minulý rok. Hospodářské výsledky jsou předkládány ke schválení z důvodu zaúčtování 
hospodářských výsledků.   
Bc. Nekolný – proč chybí rozdělení hospodářských výsledků u MŠ Kollárova
Ing. Hovorková – MŠ Kollárova měla nesrovnalosti v účetní uzávěrce za minulý rok, rozdělení 
hospodářských výsledků dodá. 
Bc. Nekolný – technické služby neuvádí odpisy a celkově jsou rozpočty PO nepřehledné, jako 
např. záporné náklady u městských hřbitovů.
Ing. Hovorková – audit, který na městě probíhal nás upozornil na neprůhledné sestavování 
rozpočtu u příspěvkových organizací a doporučí variantu jak toto zprůhlednit.

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    

  s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení revokace usnesení – předkládá p. Fischer
Usnesením č. 33/2005 ze dne 24. 2. 2005 bylo rozhodnuto o podání návrhu na soudní výpověď 
z bytu  č.  36  na  adrese  Český  Brod,  Palackého  1256  panu  Petru  Jílkovi  z důvodu  neplacení 
nájemného dle § 711, odst. 1), písm. d). 
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Vzhledem k tomu, že pan Jílek po písemném oznámení této skutečnosti okamžitě uhradil veškeré 
nedoplatky v celkové výši 23 630 Kč, doporučuje finanční odbor zrušit usnesení č. 33/2005. 

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.        

            s c h v á l e n o 4, 1, 0

Návrh na schválení revokace usnesení a přidělení bytu  v Palackého 1256, Český Brod – 
předkládá Ing. Hovorková
Usnesením č. 34/2005 ze dne 24. 2. 2005 bylo rozhodnuto o přidělení bytu č. 17 na adrese Český 
Brod, Palackého 1256 paní Jaré, která užívala byt č. 15. Smluvní nájemné bylo stanoveno ve 
dvojnásobné výši regulovaného nájmu, tj. 1416 Kč.
Užívání bytu č. 15 bylo stanoveno na dobu určitou 5 let. 
FO navrhuje zachovat dosavadní způsob doby nájmu, tj. nájem na dobu určitou s možností 
prodloužení užívání bytu o dalších 5 let. 

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.

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení výpůjčky pozemků a staveb příspěvkové organizaci NsP Český Brod – 
předkládá Bc. Nekolný
Město převzalo do majetku budovy a pozemky v Nemocnici. Tyto se výpůjčkou svěřují do 
užívání, oprav a údržby naší příspěvkové organizaci. Dle § 39 odstavec 3) se záměr nevyhlašuje.
Příloha: Soupis pozemků a staveb předávaných dle smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizaci 
Nemocnice s poliklinikou Český Brod.
JUDr. Marková – do usnesení přidat větu „ 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 osobách. V nemocnici provozují své ordinace také privátní lékaři a ty by byli ve 
vypůjčených prostorách bez právního nároku.  
Rada města bere na vědomí dát předmět výpůjčky do nájmu třetím osobám do 30.6.2005.

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 

3



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.  

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

Návrh na zamítnutí žádosti na prodloužení nájemní smlouvy – předkládá Ing. Čokrtová
Nájemní smlouva s manželi Mačovými byla sepsána na dobu neurčitou od 1.10.2002 na byt v 1. 
podlaží domu čp. 56 v Neškaredících u Kutné Hory. Výše nájemného byla stanovena měsíčně na 
2.542,-Kč Nájemce pravidelně neplatil nájemné a tím porušil čl. II, odst. 5) nájemní smlouvy. 
Soudním rozhodnutím  došlo  k vypovězení  nájmu.  Pan  Mačo  poslal  žádost,  ve  které  žádá  o 
prodloužení nájemní smlouvy s tím, že veškerý dluh zaplatí do daného termínu (termín neuvádí). 
Dluh na nájmu vznikl i za předešlé užívání bytu na adrese náměstí Arnošta z Pardubic 25, Český 
Brod.
p. Fischer dal návrh na stažení tohoto návrhu z jednání

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

Návrh na schválení směny pozemků v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Dne 14.2.2005 obdržel Městský úřad Český Brod žádost na výměnu pozemků. Jedná se o části 
pozemků  chodníku  v ulici  Na  Louži,  čímž  bude  učiněn  majetkoprávní  pořádek  v důsledku 
geometrického zaměření skutečného stavu v terénu, vzniklého v souladu s projednáním této věci 
se stavebním odborem MěÚ Český Brod. Záměr na tento právní úkon byl zveřejněn od 25.2. do 
11.3.2005. Nikdo nevznesl připomínky. V návrhu usnesení jsou uvedeny ceny podle znaleckého 
posudku č. 1792-30/2005 ze dne 8.3.2005.   

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.  

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku ve Štolmíři – předkládá Ing. 
Čokrtová
Dne 9.3.2005 obdržel Městský úřad v Českém Brodě žádost od pana Jaroslava Kotaše, bytem 
Jiráskova 312, Žiželice nad Cidlinou o odkoupení části pozemku č.16/1 o výměře cca 25m2 v k. 
ú.  Štolmíř.  Přikládáme kopii  žádosti  s přílohami.  Stavební  úřad  v souladu s územním plánem 
souhlasí s oddělením této části. Odbor správy majetku navrhuje žadateli vyhovět, aby tím bylo 
umožněno nerušené provozování nemovitosti na stpč.103.   
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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.

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku v k.ú. Liblice – předkládá Ing. 
Čokrtová
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdrželo žádost ze dne 16.8.2004, doplněnou 
dne 20.10.2004, od TJ Liblice, o výpůjčku pozemků parc.č. 523 a stp.č. 524, na nichž je hřiště a 
budova kabin. Tyto nemovitosti má TJ Liblice v trvalém užívání. Protože pozemek hřiště nebyl 
zapsán na listu vlastnictví, byl objednán a vyhotoven geometrický plán, a na jeho základě vzniklý 
pozemek č. 523/1 byl zapsán do katastru nemovitostí na LV 2108 – vlastník Město Český Brod.
V žádosti TJ Liblice je uvedeno, že Krajská hygienická stanice nařídila TJ Liblice vybudovat 
v areálu hřiště – v prostorách pronajatých za účelem hostinské činnosti - finančně poměrně 
nákladné technické náležitosti, přičemž nájemné z těchto prostor tvoří významnou část 
prostředků na tělovýchovnou činnost. Současně je na Odboru správy majetku města projednávána 
žádost TJ Liblice o finanční podporu ohledně uvedených investic. Pokud by KHS zakázala TJ 
Liblice provozování hostinské činnosti, TJ Liblice by sotva mohla dále fungovat. K udělení 
souhlasu k činnosti je třeba vyřešit situaci, kdy trvalé užívání není platný právní vztah. Odbor 
správy majetku navrhuje do případné smlouvy o výpůjčce zapracovat využití finančních 
prostředků, získaných pronájmem prostor k hostinské činnosti, přednostně k investicím do 
předmětných nemovitostí. Hřiště je využíváno nejen fotbalovým oddílem, ale i veřejností a 
mateřskou školou.

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.

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

Návrh na schválení zamítnutí nabídky pozemků v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová 
Dne 12.1.2005 obdržel MěÚ nabídku na odkoupení pozemků o celkové výměře 3 790 m2 v k.ú. 
Český Brod za 10,-Kč za 1 m2 od pí. Zámišové Jany, bytem Český Brod, Žitomířská 167. Jedná 
se o části lokality za bývalou skládkou odpadů. Pozemek je zarostlý rákosím. Podle územního 
plánu  je  lokalita  označena  „P“  přírodní.  Pozemek  není  v nájmu.  RM na  svém zasedání  dne 
26.1.2005 neschválila návrh usnesení, které bylo koncipováno v souladu s předmětnou nabídkou 
a proto je předkládán uvedený návrh.  

USNESENÍ č. 58/2005
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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.

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

Návrh na doporučení schválení ZM investici na přístavbu kabin fotbalového hřiště TJ 
Liblice – předkládá Ing. Čokrtová 
Fotbalový klub FC je nájemcem v nemovitosti fotbalového hřiště a budov s ním spojených, které 
jsou ve vlastnictví Města Český Brod. Za účelem financování činnosti TJ Liblice, pronajímá tento 
část budovy za účelem hostinské činnosti. Nájemné za prostory tvoří významnou část budovy za 
účelem hostinské  činnosti.  Nájemné  za  prostory tvoří  významnou  část  prostředků na  pokrytí 
tělovýchovné  činnosti  Na  základě  požadavků  kontroly  KHS  provedené  18.3.2004,  je  nutné 
provést  stavební  úpravy,  aby  provoz  pohostinství  vyhovoval  předpisům.  Na  základě  této 
skutečnosti nás požádala TJ o pomoc při financování uvedené přístavby.
 
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.

s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy 
MKIC, Český Brod – předkládá pí. Bočková
Okresní hospodářská komora Kolín v nebytových prostorách prvního patra MKIC o výměře 
20 m2 má zájem otevřít informační místo pro podnikatele v Českém Brodě a okolí.

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.

s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení revokace usnesení č. 203/2005 – předkládá p. Brom
Ředitelka ANNA – Penzionu a domova Bc. Müllerová si podala žádost o zrušení usnesení č. 
203/2000 ze dne 13.12.2000, které se týká příspěvků na zakoupení předmětů osobní potřeby, 
lůžkovin  a  jiného textilu  pro  obyvatele  domova  důchodců.  Vzhledem k tomu,  že  se  jedná  o 
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předměty osobní potřeby je etičtější, když si tyto předměty a lůžkoviny klient přinese s sebou do 
zařízení. 

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.

s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení  vyhlášení  záměru na pronájem části  pozemku v k.ú.  Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, obdrželo žádost ze dne 14.2.2005 od manželů Ing. Nguyen Thi Kim a Ing. 
Tran Quoc Nam, CSc., o pronájem části pozemku parc.č. 705/16 – ostatní plocha dle KN o 
výměře cca 70 m2 za účelem zřízení vjezdu do domu čp. 95, který je ve vlastnictví žadatelů. 
Tento dům koupili žadatelé od pana Ing. Drahoty a p. Vorlíčkové, kteří měli předmětnou část 
pozemku také v pronájmu. Měli také souhlasné vyjádření Stavebního odboru MěÚ – památkové 
péče v Českém Brodě k ohlášeným stavebním úpravám vjezdu a zřízení vrat a povolení 
dopravního připojení od OkÚ Kolín – referát dopravy a silničního hospodářství
Odbor správy majetku města navrhuje stanovit nájemné ve výši 5,- Kč za 1 m2, to je 350,- Kč 
celkem za rok, plus míru inflace za uplynulý rok. Pronájem navrhujeme na dobu neurčitou, 
s možností vypovězení k 1.1. každého roku. Vzhledem ke specifickému důvodu žádosti o 
pronájem by nebylo vhodné oslovit další zájemce.

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.

s c h v á l  e n o 5, 0, 0
Informace: 
Dlužná částka nájemného mimo vyúčtování nájemného a služeb za r. 2004 (není ukončeno) činí 
k 28. 2. 2005 celkem 352 484 Kč.
Rozdělení částky:
- dluhy vymáhané soudem                                                       246 413  Kč
- podepsané uznání dluhu (není zatím u soudu)                        60 614  Kč
- ostatní dluhy z menších částek                                               45 457  Kč
Seznam nájemníků, kteří mají podepsané uznání dluhu a postupně dluhy uhrazují

• Stojková Marie a Václav
Ratenice 48

Dluhy za byty na adrese Č. Brod Arnošta z Pardubic 25 a Ratenice 48 v celkové výši 20 314 Kč 
splácejí pravidelně, rovněž měsíční platby nájemného za byt na adrese Ratenice 48 jsou hrazeny 
pravidelně. Z vyúčtování nájemného za r. 2004 za Ratenice 48 nemají žádný nedoplatek. 

• Sýkora Vladimír a Marie
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Arnošta z Pardubic 47  Český Brod 
Dluhy z vyúčtování předchozích let v celkové výši cca 23 000 Kč jsou spláceny nepravidelně ve 
výši cca 2000 Kč dle finančních možností paní Sýkorové, která celou částku platí bez přispění 
manžela. Pan Sýkora se s rodinou prakticky nestýká.

• Nechvíle Pavel
Klučov 47

Manželům Nechvílovým byly  soudem svěřeny do výchovy děti  jejich  dcery  Eriky  Ruszové. 
Finanční  situace  manželů  Nechvílových  je  složitá,  neboť  v současné  době  pobírají  pouze 
přídavky na děti  a sociální  příplatek.  Dlužná částka činí cca 17 300 Kč. Nájemné je hrazeno 
měsíčně ve výši 1000 Kč, dlužná částka narůstá za služby. 

Bc. Nekolný informoval radní o přípravě nového tržního řádu.

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin 

Ověřovatel zápisu: Bc. Nekolný
Jaromír Fischer

                                                                                   starosta města
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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.
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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.                       
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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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