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

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení odpisu pohledávek města  - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení navýšení příspěvku zřizovatele pro Mateřskou školu Liblice - předkládá 

p. Fischer
3) Návrh na schválení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace – předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení  žádosti o výměnu bytu – předkládá p. Fischer
5) Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o hospodaření v lesích – předkládá Ing. 

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

Čokrtová
7) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí a suterénu 

budovy čp. 282, areálu NsP Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
8) Návrh na zamítnutí žádosti o prodloužení nájemní smlouvy v čp. 56, Neškaredice - předkládá 

Ing. Čokrtová
9) Návrh na schválení otevření nabídek na koupi pozemku v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 

Čokrtová  
10) Návrh na schválení vydání Nařízení města Český Brod č. 1/2005 Tržní řád – předkládá
      Bc. Nekolný
11) Návrh na schválení stanovení úředně určených míst a doby k uzavření manželství –

předkládá Mgr. Uldrichová
12) Návrh na schválení člena redakční rady Českobrodského zpravodaje – předkládá p. Fischer

Informace
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1610 hod.) –  p. Fischer zahájil 7. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. 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, 1 

Návrh na schválení odpisu pohledávek města  - předkládá p. Fischer



Předmětem odpisu je neuhrazená faktura firmou KURS Nymburk za spotřebu elektřiny v domě
čp. 1394 v Českém Brodě.

Firma KURS a. s. se sídlem Boleslavská třída 137, 288 02 Nymburk, prováděla stavební práce při 
výstavbě domu čp. 1394 v Mozartově ul. v Českém Brodě. Dle pokynu odboru správy majetku 
města byla firmě KURS vystavena za spotřebovanou elektřinu dne 1. 11. 2004 faktura č. 210287 
na částku 63 Kč se splatností 15. 11. 2004. 
Když nebyla faktura uhrazena do konce r. 2004, byla platba dne 7. 1. 2005 telefonicky urgována. 
Bylo  nám sděleno,  že  faktura  byla  předána  k proplacení.  Vzhledem k tomu,  že  jsme  platbu 
neobdrželi, byla dne 15. 2. 2005 zaslána písemná upomínka. Ani na tu nebylo ze strany firmy 
reagováno. 
Z výše uvedeného vyplývá,  že firma KURS nemá v úmyslu  dlužnou fakturu 63,-Kč uhradit. 
Vzhledem k tomu,  že  soudní  vymáhání  tak  nízké  částky je  nemožné,  jsme nuceni  navrhnout 
odpis dluhu.  

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.

  s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení navýšení příspěvku zřizovatele pro Mateřskou školu Liblice - předkládá 
p. Fischer
30. 3. 2005 obdrželo Město Český Brod žádost od Bc. Majerové, ředitelky MŠ v Liblicích o 
navýšení rozpočtu pro rok 2005 z důvodu okolností,  které nastaly po dvojnásobném vloupání 
neznámým pachatelem do budovy školy ve dnech 24. a 25. 3. 2005.
Pokud bude navýšení  příspěvku zřizovatele  pro MŠ Liblice  schváleno,  bude zapracováno do 
rozpočtového opatření č. 1/05, které bude předloženo RM ke schválení počátkem května. 
Bc. Nekolný – do usnesení vložit větu „ s použitím částky 44.000,-Kč pro MŠ v Liblicích, dal 
protinávrh  nikoliv  schvaluje  navýšení  příspěvku,  ale  souhlasí  s použitím  částky,  navýšení  je 
v kompetenci ZM.  

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. 

            s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace – předkládá p. Fischer
V návrhu se jedná o náklady na odpisy z nemovitého majetku, které vznikly po převedení tohoto 
majetku do účetnictví příspěvkových organizací, které mají povinnost tento majetek odepisovat. 
Výše odvodu z odpisů je stanovena s ohledem na možnosti rozpočtu jednotlivých organizací, výši 
odpisů majetku v jejich užívání a výši příspěvku zřizovatele. 
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Bc.  Nekolný  –  na  příští  RM  by  měl  FO  připravit  výši  investičního  fondu  u  jednotlivých 
příspěvkových organizací.

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. 

s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na schválení  žádosti o výměnu bytu – předkládá p. Fischer
Manželé Michal a Simona Nankovi předložili  dne 18. 3. 2005 druhou žádost o výměnu bytu
č. 29, I. kategorie, typu 1+1 na adrese Český Brod, Palackého 1256, za byt typu 3+1/L na adrese 
Zbuzany čp. 3, který obývá paní Michaela  Nežádalová.  První žádost o výměnu bytu s panem 
Frydrychem, bytem Nučice 132,  RM usnesením č. 21/2005 ze dne 10. 2. 2005 zamítla.   
Manželé Nankovi čekají rodinu a chtějí touto výměnou získat byt větší. Žádost manželů 
Nankových o výměnu bytu a další doklady jsou přílohou tohoto návrhu na usnesení.
p. Jeník – nejdříve  pí.Nežádalová předložila smlouvu o nájmu s jednatelem společnosti REDOT 
s.r.o a potom teprve doložila nájemní smlouvu se společností REDOT s.r.o.
JUDr. Marková – byty v domě 1256 v Palackého ulici jsou určeny pro sociální účely, pan starosta 
by měl  zavolat do Zbuzan a zjistit podrobnosti o pí. Nežádalové.
p. Fischer – navrhl stažení tohoto bodu z jednání z důvodu prošetření  

    s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o hospodaření v lesích – předkládá Ing. Vodička
Dne 7.3.2005 byla podepsána výše uvedená smlouva. Účastníci smlouvy se dohodli, že Kolínská 
lesní společnost, s.r.o., bude za uvedených podmínek hospodařit na lesním pozemku a  lesním 
porostu uvedeném ve smlouvě. Předmětem hospodaření na lesním pozemku s lesním porostem je 
těžební, pěstební a ochranná činnost, tzn. provedení těžby dřeva, přiblížení dřeva, odvoz a odbyt, 
tj. prodej vytěžené dřevní hmoty,  příprava půdy k zalesnění, provedení zalesňovací povinnosti 
v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon.
Vzhledem k době  přípravy  a  procesu  výběru  firmy,  která  by  obhospodařovala  lesní  majetek 
v delším časovém rozmezí  (do  konce  platnosti  lesního hospodářského plánu,  tj.  31.12.2010), 
dojde  k časové  prodlevě.  Z  důvodu   návaznosti  na  rovnoměrnou  a  plynulou  těžební  činnost, 
včetně  ostatních  pěstebních  činností  v daném  období  (ve  smlouvě  uvedené  2000  m3 budou 
zpracované přibližně do 15.4.2005) se doporučuje dodatkem ke smlouvě zvýšit těžbu o 2000 m3, 
včetně souvisejících pěstebních prací.
Přišel p. Fořt v 1635 hodin
JUDr. Marková –  záměr byl vyhlášen na 2000 m3, kdyby se schválil tento dodatek došlo by k 
obcházení tohoto záměru
Bc. Nekolný – dal protinávrh  na vyhlášení záměru na těžbu 2000 m3 včetně pěstebních prací 
v Městských lesích.

3



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.

                        s c h v á l e n o 5, 0, 1

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.
Na tyto pozemky a stavbu byl na jednání Rady Města Český Brod dne 23.3.2005 vyhlášen záměr 
na výpůjčku. Dodatečně jsme dne 31.3.2005 obdrželi žádost i o sousední pozemek parc.č. 787 – 
sportoviště a rekreační plocha, sloužící jako tenisový kurt, který byl v první žádosti opomenut, 
přestože jeho statut – trvalé užívání TJ Liblice – je stejný. Odbor správy majetku doporučuje do 
připravované smlouvy o výpůjčce předmětný pozemek doplnit.

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.
                        s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí a 
suterénu budovy čp. 282, areálu NsP Český Brod - předkládá Ing. Čokrtová
V současné  době  je  firma  ANESAN,  s.r.o.podnájemcem  nebytových  prostor,  za  účelem 
provozování jednotky chronické resuscitační a intenzivní péče.   Město Český Brod se zavázalo 
v budoucí nájemní smlouvě ze dne 19.12.2003, že stane-li  se vlastníkem nemovitosti,  uzavře 
s firmou ANESAN s.r.o., řádnou nájemní smlouvu.
Přístup do uvedených prostor je zajištěn vchodem přes hlavní a vedlejší vchod do budovy nájmu 
nebytových  prostor.  Nájemce  provedl  stavební  a  technologické  úpravy   nebytových  prostor. 
Investice, které vložil do pronajatého majetku nebude požadovat zpět. 
p. Jeník - v nemocnici provozují své ordinace také privátní lékaři, jak to bude s nimi od 1.7.2005.
JUDr. Marková – tento záměr je vázán na stavební a technologické úpravy, které v nebytových 
prostorách provedla firma ANESAN s.r.o.
Bc. Nekolný – na minulém jednání RM bylo  usnesením schváleno, že NsP je oprávněná dát 
předmět  výpůjčky  do  nájmu  třetím  osobám.  Také  je  možné  zadat  do  výběrového  řízení  na 
provozovatele  NsP  do podmínek  trvání  nájmu  nebytových  prostor   např.  na  dobu  5  let  pro 
privátní lékaře, kteří nyní v těchto prostorách provozují ordinace.     
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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.

                        s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na zamítnutí žádosti o prodloužení nájemní smlouvy v čp. 56, Neškaredice - 
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 
2 542,-  Kč. Nájemce pravidelně neplatil  nájemné,  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. Celkový dluh k 15.3.2005 činí 40 400,- Kč  
p. Fischer – dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání

                        s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení otevření nabídek na koupi pozemku v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová  
Město  obdrželo  na  základě  vyhlášeného  záměru  čtyři  zalepené  označené  obálky,  které  jsou 
nedílnou součástí originálu zápisu. Jedná se o pozemek, který zůstal volný v důsledku nesplnění 
podmínek kupní smlouvy ze strany paní Nohýnkové.
P. Kopfhammerová otevřela čtyři obálky s nabídkami:
1) č.j.  4037  nabídka  od  Jany  Vokounové,  bytem  Boženy  Němcové  1192,  Český  Brod 

nabídla cenu 60.000,-Kč kupní cenu uhradí hotově nebo převodem z účtu
2) č.j.  3844 nabídka od Jaroslavy Benešové,  bytem Roháčova 1326, Český Brod nabídla 

cenu 55.000,-Kč kupní cenu uhradí při podpisu smlouvy
3) č.j.  4428 nabídka od Jaroslavy Benešové,  bytem Roháčova 1326, Český Brod nabídla 

cenu 61.000,-Kč kupní cenu uhradí po uzavření smlouvy
4) č.j.  4174 nabídka  od Michala  Šediny,  bytem 28.Října 1257,  Český Brod nabídl  cenu 

70.001 Kč kupní cenu uhradí hotově při předání smlouvy
Rada města po projednání doporučila ZM schválit nabídku od pana Michala Šediny bytem 28. 
Října 1257, který nabídl cenu 70.001,- Kč.   

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 
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bytem 28. Října 1254, Český Brod za celkovou cenu 70 001Kč s tím, že kupní cena bude 
zaplacena hotově při podpisu smlouvy.

s c h v á l  e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení vydání Nařízení města Český Brod č. 1/2005 Tržní řád – předkládá
Bc. Nekolný
K předložení tohoto návrhu jsme dospěli po několika jednáních rady města na toto téma a při 
posouzení praktických dopadů na život centra města Český Brod. Nový tržní řád bude vymezovat 
tržní místo provozované městem jen na Husově náměstí a jen k tomuto účelu přistavených 4 – 8 
stolech a omezí druhy zboží, které se na tomto místě budou prodávat.
Bc. Nekolný – do usnesení přidat větu “a ruší své usnesení 49/2005“.
p. Fořt – máme kamenné obchody, nelíbí se mi prodej např. prádla na tržním místě, které je nyní 
u MKIC, 
 jsem pro zrušení tržního řádu
JUDr. Marková – tržní řád by se měl schválit, protože prodejci  budou prodávat na místě určeném 
v tržním řádu a ne kdekoli  
Bc. Nekolný – je potřeba zlegalizovat tržní místa tržním řádem, necháme projít tržní řád praxí a 
uvidíme
p.  Jeník  –  byl  jsem také  pro zrušení  tržního  řádu,  ale  nyní  myslím,  že  bychom měli  udělat 
kompromis 
MUDr.  Blažek  –  máme  v programu,  že  budeme  podporovat  drobné  podnikatele,  pokud 
neschválíme tržní řád vytvoříme anarchii a vlastně pomůžeme nekalému prodeji
p. Fischer – v tržním řádu opravit čl. 2 bod 2) „ maximálně 6 míst
p. Fořt – dal protinávrh na zrušení tržního řádu

      n e s c h v  á l e n o  1, 4, 1
p. Fischer dal hlasovat o původním návrhu

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.

            s c h v á l  e n o  5, 1, 0

Návrh na schválení stanovení úředně určených míst a doby k uzavření manželství - 
předkládá Mgr. Uldrichová
Usnesením Rady města Český Brod č. 9/2005  byl schválen návrh na zřízení alternativní 
oddací místnosti v podzemních prostorách MKIC v č.p. 1, nám. Arnošta z Pardubic, Český 
Brod. Je třeba v návaznosti na zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a 
zák. č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, nově stanovit pravidla pro zajištění obřadů. 
Sňatek  na  jiném  místě  než  úředně  určeném  je  možný  na  základě  povolení  a  úhrady 
správního poplatku ve výši 1.000,- Kč. Sňatek v jiné době než úředně určené také podléhá 
správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč, přičemž poplatky se nesčítají.    
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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. 

s c h v á l  e n o 6, 0, 0

Návrh na volbu člena redakční rady Českobrodského zpravodaje – předkládá p. Fischer
Jan Hladík, bytem Plaňany, Zahradní 357, projevil zájem o dopisování do ČBZ. Dění ve 
městě sleduje již asi 2 měsíce. Má zkušenosti s dopisováním do internetových novin a je 
předpoklad, že jeho dopisování pomůže zkvalitnit ČBZ. S panem Hladíkem  nebude sepsán 
pracovní poměr, po určité době bude uvažováno o dohodě o pracovní činnosti.

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.

s c h v á l  e n o 6, 0, 0

Informace: 
Bc.  Nekolný  informoval  o  žádosti  Odboru  dopravy  na  přestavbu  stávající  kanceláře.  Odbor 
správy majetku města odhadl tuto přestavbu na 45.000,-Kč.    

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1925 hodin 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík 
Jaromír Fischer

                                                                                   starosta města
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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.
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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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