
Usnesení
  
z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.5. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 87/005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2)  písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
předsedkyni Ústřední inventarizační komise účastí při inventarizaci majetku o.s. Generace 
v zařízení ANNA – Penzion a domov.

USNESENÍ č. 88/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
bere na vědomí
převedení 6 bytových jednotek ze zařízení domov-penzion pro důchodce na pokoje domova 
důchodců.

USNESENÍ č. 89/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s vyhláškou MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění 
pozdějších předpisů
stanovuje
s účinností od 1.6.2005 finanční normy na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení sociální 
péče „ANNA – Penzion a domov“ tak, jak je uvedeno v návrhu.   

USNESENÍ č. 90/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst. 2) a § 28 odst. 4) písm. b)  zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
schvaluje
výši hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Kollárova za rok 2004 a 
následující způsob rozdělení tohoto hospodářského výsledku: přidělení zisku ve výši 560 945,61 
Kč do rezervního fondu a
ukládá
příspěvkové organizaci Mateřská škola Kollárova odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 
186 182Kč.

USNESENÍ č. 91/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  e)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
zamítá



žádost pana Ing. Červeného o poskytnutí dotace na opravu chodníku ve výši 15 000Kč, která by 
pokryla materiálové náklady na nákup dlažby.  
USNESENÍ č. 92/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  e)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  schválit  navýšení  investice  Husovo  náměstí  o  8  ks  laviček  a  6  ks 
odpadkových košů v částce 60 800 Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. 93/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle  § 102  odst.  e)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu  města  schválit  investiční  záměr  oprava  a  rozšíření  chodníku  v ulici  Sportovní 
v Českém Brodě v Liblicích. 

USNESENÍ č. 94/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na prodej pozemku č.532/7 lesní pozemek o výměře 11 957m2 v k.ú.Kozojedy u Kostelce 
n.Č.lesy, pozemku č.3078/2 ostatní plocha o výměře 6 387m2 v k.ú.Kostelec n.Č.lesy, pozemku 
č.3073 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9300m2 a pozemku č.3062/1 lesní pozemek o 
výměře 14 006m2 v k.ú.Kostelec n.Č.lesy předem určenému zájemci.

USNESENÍ č. 95/2005
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 domu čp.48 v Ratenicích se zastavěnou plochou a nádvořím č.39 o výměře 124m2 a 
zahradou č. 542/1 o výměře 173m2 za minimální cenu 1 400 000 Kč formou obálkové metody.

USNESENÍ č. 96/2005
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 domu čp. 86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a nádvořím č. 58 o výměře 456m2 

nejvyšší  nabídce  za  minimální  cenu  1 000 000  Kč  formou  obálkové  metody.  

USNESENÍ č. 97/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
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na pronájem části pozemku parc.č. 722/1 – ostatní plocha o výměře cca 492 m2 v kat. území 
Český Brod, který je v majetku Města Český Brod, za účelem zřízení zahrádky předem určenému 
zájemci, za navrženou cenu 5Kč za 1 m2, tj. celkem 2 460 Kč ročně.
USNESENÍ č. 98/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
výpůjčku pozemků parc.č. 787 – sportoviště a rekreační plocha dle KN o výměře 660 m2, parc.č. 
523/1 – sportoviště a rekreační plocha dle KN o výměře 13.301 m2 a stpč. 524 – zastavěná plocha 
a nádvoří dle KN o výměře 400 m2, se stavbou, v k.ú. Liblice u Českého Brodu, Tělovýchovné 
Jednotě Liblice.

USNESENÍ č. 99/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v  přízemí   budovy čp.282 v areálu Nemocnice s poliklinikou, 
Český Brod o celkové výměře 75 m2 , předem určenému zájemci na dobu určitou 15 let.

USNESENÍ č. 100/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek k nájemní smlouvě č. 144/2001/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 39 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 o 2 roky, tj. od 1. 8. 2005 do 31. 7. 2007.

USNESENÍ č. 101/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s provedením výkopu v komunikaci za účelem provedení vodovodní, kanalizační, elektro a 
plynové přípojky v ulici Podskalí (pozemek č. 902/1) k novému rodinnému domku na pozemku 
č. 620/16 za podmínek, které jsou přílohou originálu usnesení.

USNESENÍ č. 102/2005
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 ve středu 25. 
května ve 1300 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ.
Členové komise:
Jaromír Fischer, starosta města
Ing. Vladislav Beránek , pověřený řízením NsP Český Brod  
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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
Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města
MUDr. Petr Blažek – radní města
JUDr. Jana Marková – právnička města
Náhradníci: 
Jaroslav Brom, tajemník MěÚ
Ing. Lucie Hovorková – vedoucí finančního odboru
Ing. Ivan Jacko, odbor správy majetku města
Otakar Jeník, radní města
Hana Burýšková, odbor správy majetku města
Josef Dvořák, odbor správy majetku města¨
Jaroslava Sahulová, finanční odbor
Eva Dobiášová – vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Jan Přikryl – zastupitel města
Zapisovatel:
Ing. Břetislav Sklář, zástupce poradenské společnosti

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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