
Usnesení
  
z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 102/2005
Rada města v Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s podnájmem paní Jiřiny Korniové a slečny Karolíny Korniové v bytě č. 2 na adrese Český Brod, 
Husovo nám. 82.

USNESENÍ č. 103/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města Českého Brodu schválit návrh změny č. 01 ÚpnSÚ města Českého Brodu.   

USNESENÍ č. 104/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města  schválit uzavření Smlouvy o hospodaření v lesích na provedení těžby dřeva 
ve výši 2000 m3 včetně jeho odprodeje, zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní 
kultury do stavu zajištění v městských lesích s firmou „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 
14, Kolín V“.

USNESENÍ č. 105/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) a v souladu s § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr  
na nájem – hospodaření v městských lesích a vyzývá  zájemce k podání nabídky na nájem – 
hospodaření v městských lesích.

USNESENÍ č. 106/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
zastupitelstvu  města zamítnout žádost o prodej části pozemku parc.č. 353/1 – zastav.plocha a 
nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 196/17 o výměře 186 m2 , části pozemku parc.č. 353/1 – 
zastav.plocha a nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 196/16 o výměře 108 m2 a části pozemku parc.č. 



353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 196/18 o výměře 121 m2 v k.ú. Český 
Brod předem určeným zájemcům.

USNESENÍ č. 107/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
a prodej volného bytu 3+1 v domě čp. 1267 v ulici 28. Října v Českém Brodě o celkové ploše 67 
m2 a alikvotní část stpč. 1572 a společných částí budovy za minimální cenu 900 000 Kč formou 
obálkové metody nejvyšší nabídce. Nabídky budou přijímány do 1.8.2005 včetně. Součástí 
nabídky bude uvedení způsobu platby kupní ceny.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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