
Zápis 
z 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 21.4. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení zamítnutí žádosti o výměnu bytu  - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení vyplacení dotací organizacím – předkládá p. Jeník
3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem částí pozemku – předkládá Ing. Čokrtová
4) Návrh na schválení složení komise pro otvírání obálek a hodnocení předložených žádostí 

zadávacího řízení na provozovatele NsP Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
5) Návrh na doporučení  ZM schválení dotace SK Český Brod na částečnou úhradu osvětlení 

atletického hřiště – předkládá p. Jeník
6) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy  - předkládá Ing. Čokrtová

Informace: O výši fondů reprodukce a rezervních fondů jednotlivých příspěvkových  
        organizací

                    O budoucnosti koupaliště 

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 8. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

p. Fischer dal návrh, aby bod č. 5 byl projednán jako třetí v pořadí 

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

Návrh na schválení zamítnutí 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.   
Při projednávání druhé žádosti dne 6. 4. 2005 bylo vydání usnesení odloženo s tím, že se pan 
starosta pokusí získat u MěÚ Zbuzany informace o paní Nežádalové. Panu starostovi bylo z MěÚ 
Zbuzany  kromě  jiného  sděleno,  že  paní  Nežádalová  bydlí  jako  poslední  nájemník  v domě 



určeném  k demolici  z důvodu  zdravotní  závadnosti  všech  bytů. Vzhledem  k výše  uvedeným 
skutečnostem se FO kloní k názoru nevyhovět žádosti o výměnu. 

USNESENÍ č. 73/005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
zamítá
výměnu bytu mezi manželi Nankovými, bytem Český Brod, Palackého 1256 a paní Michaelou 
Nežádalovou, bytem Zbuzany čp. 3.

  s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení vyplacení dotací organizacím – předkládá p. Jeník
Finanční výbor projednal žádosti o poskytnutí dotací na svém jednání dne 12.4.2005. Vzhledem 
k výši  rozpočtu  bylo  žádostem  vyhověno  jen  částečně.  Další  jednání  bude  po  rozpočtovém 
opatření. 
Přišel Mgr. Janík v 1620 hodin.
MUDr.  Blažek  –  pro  porovnání  bych  byl  rád  informován  o  přehledu  příspěvků  zájmovým 
organizacím z minulých let.
Bc. Nekolný – předal radním přehled  výše příspěvků zájmovým organizacím od začátku roku 
1999.     

USNESENÍ č. 74/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000Sb.,o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
schvaluje
vyplacení dotace následujícím organizacím v celkové výši 305 000 Kč.

TJ Slavoj – nohejbal……………………………………………… 30 000 Kč
ACFR 11 …………………………………………………………   5 000 Kč
TJ Sokol na činnost………………………………………………. 35 000 Kč
TJ Sokol – šachový oddíl…………………………………………   3 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů………………………………………..  12 000 Kč
TJ Slavoj – atletika……………………………………………….  10 000 Kč
TJ Slavoj ASPV na činnost………………………………………  20 000 Kč
Pedagogicko- psych. Poradna na tábor ………………………….    5 000 Kč
TJ Slavoj – triatlon na činnost……………………………………  16 000 Kč
TJ Slavoj – Klub turistů …………………………………………    6 000 Kč
TJ Slavoj oddíl košíkové ………………………………………..   40 000 Kč
Svaz zdravotně postižených ……………………………………..    5 000 Kč
TJ Slavoj oddíl tenisu ……………………………………………  20 000 Kč
Svaz skautů a skautek Psohlavci ………………………………..   10 000 Kč
Český rybářský svaz …………………………………………….  13 000 Kč
Veterán Car Club ……………………………………………….   25 000 Kč
Občanské sdružení Leccos ……………………………………..    20 000 Kč
HC Český Brod ………………………………………………..      5 000 Kč

2



Junák svaz skautů a skautek stř. Ing. L. Nováka na činnost ……  10 000 Kč
TOM – na pořádání závodu, na činnost ………………………..   15 000 Kč

            s c h v á l e n o  6, 0, 0
Návrh na doporučení  ZM schválení dotace SK Český Brod na částečnou úhradu osvětlení 
atletického hřiště – předkládá p. Jeník
Žádost byla projednána na schůzi finančního výboru dne 12.4.2005. Tato částka je navržena na 
základě předložených dokladů ve výši 127 338,70 Kč. 

USNESENÍ č. 75/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  ke  schválení  vyplacení  dotace  SK  Český  Brod  ve  výši  83 000Kč  na 
částečnou úhradu osvětlení atletického hřiště.

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

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem částí pozemku – předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdrželo žádosti ze dne 30.3.2003, 6.10.2004 a 
25.3.2005 od paní Marie Žatecké, bytem Žižkova 298, Český Brod a 25.3.2005 od paní PhDr. 
Beáty Jirešové, bytem U Uranie 20/1475, Praha 7 o pronájem nebo odprodej částí pozemku 
parc.č. 353/1 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN v k.ú. Český Brod za účelem zřízení zahrádek 
a zadní příjezdové cesty ke dvorkům za domy, které jsou v majetku žadatelek. K žádostem byl 
přiložen geometrický plán, oddělující výše uvedené části pozemku s tím, že část parc.č. 196/18 
by přešla do podílového spoluvlastnictví žadatelek. Tyto žádosti byly odloženy z důvodu, že 
předmětný pozemek, náležející k areálu Nemocnice s poliklinikou, nebyl ve vlastnictví Města 
Český Brod. V současnosti byl tento pozemek v rámci smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnictví č. V-154/05-204 ze dne 7.3.2005 převeden z majetku státu do majetku města, avšak je 
třeba vzít v úvahu článek V. této smlouvy, který zavazuje nabyvatele – Město Český Brod – 
v případě převodu majetku na třetí osobu převést částku ve výši zjištěné ceny majetku v místě a 
čase obvyklé v době převodu na nabyvatele prostřednictvím převodce do státního rozpočtu. 
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že předmětný pozemek je součástí výběrového řízení na 
provozovatele nemocnice. Odbor správy majetku za těchto okolností nedoporučuje prodej, nýbrž 
pronájem, protože tím budou splněny podmínky smlouvy mezi státem a Městem Český Brod a 
pronájmem vznikne městu i určitý příjem.

Odešel Bc. Nekolný v 1635 hodin.

JUDr. Marková – tento pozemek byl převeden z majetku státu do majetku města a z tohoto 
důvodu pokud se pozemek prodá tak prodej musí být za tržní cenu v místě obvyklém a tato cena 
se musí odvést do státní pokladny. Pokud budou radní chtít tento pozemek prodat nebo 
pronajmout, tak by se toto mělo uskutečnit co nejdříve z důvodu výběrového řízení na 
provozovatele nemocnice.
MUDr. Blažek – v přístupové cestě na tento pozemek stojí strom, žadatelé asi chtějí tento 
pozemek použít na garážování aut, myslím, že ŽP nedá svolení s pokácení tohoto stromu. Pan 
starosta by měl promluvit s žadateli zda by tento pozemek chtěli do pronájmu na zahrádky   
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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 složení komise pro otvírání obálek a hodnocení předložených žádostí 
zadávacího řízení na provozovatele NsP Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o složení komise pro otevírání obálek a hodnocení předložených žádostí zadávacího 
řízení na provozovatele NsP Český Brod.
p. Fischer dal návrh, aby Ing. Přikryl a MUDr. Blažek byli další členové komise.   

USNESENÍ č. 76/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
následující složení komise pro otevírání obálek a hodnocení předložených žádostí zadávacího 
řízení na provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český Brod, která zasedne v pondělí 2. května 
ve 1300 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ.

Členové komise:
Jaromír Fischer, starosta města
Ing. Vladislav Beránek , pověřený řízením NsP Český Brod  
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města
Ludmila Raková, zastupitelka města 
MUDr. Jana Forstová, radní města
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Jana Hollerová, předsedkyně ZV OSZSP ČR při NsP Český Brod
MUDr. Petr Blažek – radní města
Ing. Jan Přikryl – zastupitel města

Náhradníci: 
Jaroslav Brom, tajemník MěÚ
Ing. Ivan Jacko, odbor správy majetku města
Otakar Jeník, radní města
Hana Burýšková, odbor správy majetku města
Josef Dvořák, odbor správy majetku města
Jana Dvořáková – odbor správy majetku města
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru
Karel Boček, odbor správy majetku města
Jaroslava Sahulová, finanční odbor

Zapisovatel:
Ing. Břetislav Sklář, zástupce poradenské společnosti

     s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy  - předkládá Ing. Čokrtová
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Pan Houžvička Pavel bydlí v čp. 1267, ul. 28. Října , Český Brod, v bytě č.6 podlaží 2, kategorie 
l,  typ  3+1.  V   tomto  domě  jsou  všichni  nájemníci  již  vlastníky  bytu.  Pan  Houžvička  nemá 
finanční prostředky na koupi  tohoto bytu a proto vedení města jednalo s panem Houžvičkou a 
nabídlo mu výše uvolněný byt v čp. 1256, Palackého ulice. Jmenovaný dobrovolně uvolňuje byt 
pro potřeby města, a proto se domníváme, že by mělo být zachované regulované nájemné ve výši 
709,- Kč 
na dobu neurčitou. 

USNESENÍ č. 77/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje 
uzavření  nájemní smlouvy na byt č. 41, podlaží 8, kategorie 1, typ 1+1 v čp. 1256, Palackého 
ulice v Českém Brodě,   celková plocha činí  41,46 m2  za   nájemné 709Kč na dobu neurčitou 
panu  Pavlu Houžvičkovi, bytem čp. 1267, ulice 28. Října, Český Brod, za podmínky ukončení 
nájmu v bytě č. 6, podlaží 2, čp. 1267, s platností od  1. 5. 2005.

  s c h v á l  e n o 5, 0, 0

Informace: 
Ing. Hovorková předložila radním na žádost Bc. Nekolného informaci o výši reprodukčních a 
rezervních fondů jednotlivých příspěvkových organizací 

O výši fondů reprodukce a rezervních fondů jednotlivých příspěvkových organizací
                       Fond reprodukce                               Rezervní fond   
Penzion a domov Anna:       3 032 060,- Kč                             431 956,- Kč   
MKIC:                                       90 885,- Kč                             125 131,- Kč
Městská knihovna:                    35 870,- Kč                                        0 
MŠ Sokolská:                          228 940,- Kč                             237 715,- Kč
MŠ Kollárova:                           61 504,- Kč                                        0
MŠ Liblice:                                  4 932,- Kč                                 4 054,- Kč
ZŠ Žitomířská:                         350 070,- Kč                             103 780,- Kč
ZŠ Tyršova:                               88 887,- Kč                             227 249,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technické služby:                 2 649 171,- Kč                                      0
NsP:                                    19 018 910,- Kč                                      0

Fond reprodukce majetku je finanční fond, kde si příspěvkové organizace soustřeďují zdroje pro 
nákup nového dlouhodobého majetku. Při jeho tvorbě je proto nutné zajistit i příslušnou finanční 
částku  na  běžném účtu  /ve  výši  odpisů/.   Pokud  nemá  účetní  jednotka  k dispozici  dostatek 
finančních prostředků, bude sice rozvaha vyrovnaná, ale ničím nepokrytou vykázanou ztrátou, 
neboť proti finančnímu fondu reprodukce majetku nebudou v aktivech rozvahy žádné finanční 
prostředky. To je případ Technických služeb a  Nemocnice.
U  ostatních  příspěvkových  organizací  je  tvorba  fondů  v pořádku.  Proti  vytvořeným  fondům 
v účetnictví existují finanční prostředky na běžných účtech a nic nebrání jejich použití. 
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Rezervní fond patří také mezi finanční fondy. Jeho tvorba je vázána na tvorbu a použití výsledku 
hospodaření  příspěvkové organizace.  Tyto  finanční  prostředky jsou uloženy také  na běžných 
účtech jednotlivých příspěvkových organizací. 
Fond reprodukce majetku
Zdroje fondu: 

- odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem 
schváleného odpisového plánu

- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
- investiční příspěvky ze státních fondů
- výnosy z prodeje hmotného investičního majetku, jestliže to zřizovatel podle svého 

rozhodnutí připustí
- dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům
- převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem

Fond se používá:
- k financování investičních výdajů
- k úhradě investičních úvěrů nebo půjček
- k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil
- k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav  nemovitého majetku ve 

vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou činnost
Rezervní fond
Zdroje fondu:

- ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho    
      výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn. 
- peněžní dary

Fond se používá:
- k dalšímu rozvoji své činnosti
- k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
- k úhradě případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně
- k úhradě své ztráty za předchozí léta
- zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního 

fondu použila k posílení svého investičního fondu /fond reprodukce/

O  budoucnosti  koupaliště  v Českém  Brodě  a  nabídce  vedení  TJ  Sokol  na  budoucí  směnu 
pozemků:
Dne 14.4.2005 se na městský úřad dostavil starosta Tělocvičné jednoty Sokol Český Brod Ing. 
Zdeněk Charvát a informoval vedení města o usnesení, které přijala tělocvičná jednota na své 
valné hromadě konané 5.4.2005 v sokolovně. TJ Sokol pověřila svého právního zástupce JUDr. 
Drumeva jednáním v této záležitosti.  Starosta sokola přitom konstatoval připravenost jednat o 
budoucnosti  koupaliště  již jen s Městem Český Brod. Valná hromada totiž projednala převod 
pozemku koupaliště na město za předpokladu směny za pozemek u hasičské zbrojnice. Tento 
pozemek je dle usnesení zastupitelstva č. 49/2001 z 6.6.2001 výhledově v záměru na převod do 
vlastnictví  města  při  plánovaném stěhování  hasičské  zbrojnice  z centra  města  do  areálu  NsP 
Český Brod. V tuto dobu však pozemky a ani budova hasičské zbrojnice stále nejsou v majetku 
města  a ani není  smluvně zajištěn jejich budoucí  přechod na město.  V rámci  nově budované 
hasičské zbrojnice v nemocnici byl zatím převeden na Hasičský záchranný sbor středočeského 
kraje  pozemek  mezi  ulicemi  Jiřího  Wolkera  a  Žižkovou  hraničící  s dětským pavilonem.  Dle 
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vyjádření zástupců HZS však v letošním roce nebyly uvolněny peníze na výstavbu nové hasičské 
zbrojnice a vůbec není jisté, zda budou uvolněny v roce příštím. Čili je již jisté, že se stěhování 
„hasičárny“ neuskuteční minimálně do konce příštího roku. Při jednání mezi vedením „sokola“ a 
vedením města sice zazněla oboustranná připravenost  na takovýto způsob výměny přistoupit, 
nicméně jsme upozornili naše partnery, že nemůžeme směňovat něco, co nám stále nepatří a ani 
nemáme jistotu,  že nám patřit  bude. Z tohoto důvodu se domníváme,  že podepsat smlouvu o 
budoucí  smlouvě  směnné  by  bylo  z naší  strany  nezodpovědné  a  mohlo  by  celou  záležitost 
zakonzervovat  na několik  let  dopředu,  protože  město  by stále  nemohlo  investovat  peníze  do 
koupaliště, protože by nebylo v jeho majetku respektive by mohlo, ale podle zkušeností by s tím 
jen  těžko  zastupitelé  souhlasili.  Také  z právního  hlediska  zabezpečení  investice  v případě 
neuskutečnění  směny  či  její  případné  vyrovnání  by  bylo  nesnadné  či  lépe  řečeno  nemožné. 
Z pozice  města  tak  vidíme  jedinou  možnost,  kterou  je  darovací  smlouva  na  koupaliště  ve 
prospěch  města  a  budoucí  darovací  smlouva  na  část  pozemku  u  hasičárny  případně  i 
se srovnatelnou  pozemkovou  náhradou,  když  se  tato  smlouva  po  jistou  dobu  (např.  5  let) 
nenaplní. V tuto chvíli však informuji RM pouze touto formou, neboť jsme zatím od druhé strany 
neobdrželi  žádné  oficiální  stanovisko.  Jelikož  jej  však  očekáváme  a  takovéto  majetkové 
záležitosti jsou v kompetenci ZM, na jehož mimořádném jednání začátkem května chceme také 
podat informace, byl bych rád, aby tuto problematiku již nyní projednala RM.

p. Jeník navrhuji schůzku se Sokolem, abychom byli seznámeni s budoucností koupaliště a 
mohli bychom  informovat občany.
Dr. Marková – spojím se s právníkem JUDr. Drumevem, který zastupuje TJ Sokol Český 
Brod a požádám ho o písemné sdělení, za jakých podmínek by převedli koupaliště na 
město. 

Dále pan Fischer informoval o žádosti, která byla adresována radě města od živnostníků a 
podnikatelů v ulici Krále Jiřího, kteří žádají o zrušení zákazu stání v této ulici. Tuto žádost 
předám na odbor dopravy k vyřízení. 

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1730 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 21.4. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 73/005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
zamítá
výměnu bytu mezi manželi Nankovými, bytem Český Brod, Palackého 1256 a paní Michaelou 
Nežádalovou, bytem Zbuzany čp. 3.

USNESENÍ č. 74/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000Sb.,o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
schvaluje
vyplacení dotace následujícím organizacím v celkové výši 305 000 Kč.

TJ Slavoj – nohejbal……………………………………………… 30 000 Kč
ACFR 11 …………………………………………………………   5 000 Kč
TJ Sokol na činnost………………………………………………. 35 000 Kč
TJ Sokol – šachový oddíl…………………………………………   3 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů………………………………………..  12 000 Kč
TJ Slavoj – atletika……………………………………………….  10 000 Kč
TJ Slavoj ASPV na činnost………………………………………  20 000 Kč
Pedagogicko- psych. Poradna na tábor ………………………….    5 000 Kč
TJ Slavoj – triatlon na činnost……………………………………  16 000 Kč
TJ Slavoj – Klub turistů …………………………………………    6 000 Kč
TJ Slavoj oddíl košíkové ………………………………………..   40 000 Kč
Svaz zdravotně postižených ……………………………………..    5 000 Kč
TJ Slavoj oddíl tenisu ……………………………………………  20 000 Kč
Svaz skautů a skautek Psohlavci ………………………………..   10 000 Kč
Český rybářský svaz …………………………………………….  13 000 Kč
Veterán Car Club ……………………………………………….   25 000 Kč
Občanské sdružení Leccos ……………………………………..    20 000 Kč
HC Český Brod ………………………………………………..      5 000 Kč
Junák svaz skautů a skautek stř. Ing. L. Nováka na činnost ……  10 000 Kč
TOM – na pořádání závodu, na činnost ………………………..   15 000 Kč

USNESENÍ č. 75/2005
Rada města Český Brod
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po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  ke  schválení  vyplacení  dotace  SK  Český  Brod  ve  výši  83 000Kč  na 
částečnou úhradu osvětlení atletického hřiště.

USNESENÍ č. 76/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
následující složení komise pro otevírání obálek a hodnocení předložených žádostí zadávacího 
řízení na provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český Brod, která zasedne v pondělí 2. května 
ve 1300 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ.
Členové komise:
Jaromír Fischer, starosta města
Ing. Vladislav Beránek , pověřený řízením NsP Český Brod  
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města
Ludmila Raková, zastupitelka města 
MUDr. Jana Forstová, radní města
Ing. Eva Čokrtová, vedoucí odboru správy majetku města
Jana Hollerová, předsedkyně ZV OSZSP ČR při NsP Český Brod
MUDr. Petr Blažek – radní města
Ing. Jan Přikryl – zastupitel města
Náhradníci: 
Jaroslav Brom, tajemník MěÚ
Ing. Ivan Jacko, odbor správy majetku města
Otakar Jeník, radní města
Hana Burýšková, odbor správy majetku města
Josef Dvořák, odbor správy majetku města
Jana Dvořáková – odbor správy majetku města
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru
Karel Boček, odbor správy majetku města
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Zapisovatel:
Ing. Břetislav Sklář, zástupce poradenské společnosti

USNESENÍ č. 77/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje 
uzavření  nájemní smlouvy na byt č. 41, podlaží 8, kategorie 1, typ 1+1 v čp. 1256, Palackého 
ulice v Českém Brodě,   celková plocha činí  41,46 m2  za   nájemné 709Kč na dobu neurčitou 
panu  Pavlu Houžvičkovi, bytem čp. 1267, ulice 28. Října, Český Brod, za podmínky ukončení 
nájmu v bytě č. 6, podlaží 2, čp. 1267, s platností od  1. 5. 2005.
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Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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