
Usnesení
  
ze 7. schůze Rady města Český Brod konané dne 6.4. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 63/005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
schvaluje
odpis pohledávek v celkové částce 63 Kč dle seznamu, který je nedílnou součástí originálu zápisu
k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 64/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102, odst. 2), písm. b)  zák. č. 128/2000Sb.,o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s použitím částky 44 000 Kč pro Mateřskou školu v Liblicích z důvodu řešení nouzového stavu 
po dvojnásobném vloupání do budovy školy. 

USNESENÍ č. 65/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 28 odst. 4) písm. b) zákona 250/2000 Sb., v platném 
znění 
ukládá
příspěvkovým organizacím Města pro rok 2005 odvod do rozpočtu zřizovatele z účetních odpisů 
budov a dlouhodobého hmotného majetku vedeného v jejich účetní evidenci ve specifikaci dle 
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

USNESENÍ č. 66/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem lesních pozemků a vyzývá zájemce k podání nabídky na provedení  těžby dřeva, 
zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu zajištění.

USNESENÍ č. 67/2005
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. 787 – sportoviště a rekreační plocha dle KN o výměře 660 m2  m2 

v k.ú. Liblice u Českého Brodu, který je v majetku Města Český Brod.

USNESENÍ č. 68/2005



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  nebytových  prostor  v  přízemí  a   suterénu  budovy  čp.282  v areálu  Nemocnice 
s poliklinikou,  Český  Brod  o  celkové  výměře  339,2  m2 předem určenému  zájemci  na  dobu 
určitou 15ti let.

USNESENÍ č. 69/2005
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 prodej pozemku č. 1101/16 zahrada o výměře 404 m2 a 
jednu čtyřiadvacetinu pozemku č. 1101/2 zahrada (pěšina za studnou) panu Michalu Šedinovi 
bytem 28. Října 1254, Český Brod za celkovou cenu 70 001Kč s tím, že kupní cena bude 
zaplacena hotově při podpisu smlouvy.

USNESENÍ č. 70/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
vydává
Nařízení města Český Brod č. 1/2005 – tržní řád a ruší své usnesení č. 49/2005.

USNESENÍ č. 71/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
stanoví 
úředně určenými místy k uzavření manželství obřadní síň Městského úřadu, Husovo nám. 70, 
Český Brod a obřadní síň v podzemních prostorách MKIC, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český 
Brod a dobou pro uzavření manželství pátek. Sňatek na jiném místě než úředně určeném a v jiné 
době než úředně určené je možný za poplatek 1 000 Kč. 

USNESENÍ č. 72/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
volí    
pana Jana Hladíka za člena redakční rady ČBZ.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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