
Zápis 
z 13. schůze Rady města Český Brod konané dne 16.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na schválení žádosti o přidělení bytu v Palackého 1256, Český Brod – 
předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 142/2001/FO – předkládá 
p. Fischer
3) Návrh na schválení výběru auditora pro rok 2005 – předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt v Palackého 1256 – předkládá 
Ing. Čokrtová
5) Návrh na schválení změny úhrady za výkony pečovatelské služby pro těžce zdravotně 
postižené a staré občany – předkládá p. Brom
6) Návrh na schválení finančních norem na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení 
sociální péče „Anna Penzion a domov“ v Českém Brodě u dietního stravování – předkládá  - 
předkládá p. Fischer 
7) Návrh na schválení pronájmu pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
8) Návrh na schválení přihlášení k trvalému  pobytu v Sadské čp. 217 – předkládá Ing. 
Čokrtová
9) Návrh na schválení dovolby člena komise pro územní rozvoj a stavebnictví – 
předkládá p. Jeník
10) Návrh na schválení revokace usnesení č. 73/2005 – předkládá p. Fischer
11) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
12) Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemků a staveb v areálu NsP 
Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová

Informace:
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 13. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník

p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

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



Návrh na schválení žádosti o přidělení bytu v Palackého 1256, Český Brod – předkládá p. 
Fischer
Paní Hana Červenková, bytem Český Brod, Palackého 1256, předložila dne 15. 3. 2005 odboru 
správy majetku města žádost o přidělení většího bytu na stejné adrese s tím, že svůj byt č. 33,
I. kategorie, typ 1+kk o podlahové ploše 27,33 m2, po přidělení většího bytu uvolní.
Dne 23. 5. 2005 oznámila paní Ivana Fuksová, bytem Český Brod, Palackého 1256, finančnímu 
odboru, že chce ukončit nájem bytu č. 7, I. kategorie, typu 1+1 o podlahové ploše 40,96 m2, k 31. 
8. 2005. Paní Fuksová dále uvádí, že by byla ráda, kdyby byt po ní převzala paní Červenková, se 
kterou  je  v příbuzenském  vztahu,  a  to  hlavně  z důvodu  četných  rekonstrukcí  a  oprav, 
provedených na vlastní náklady. 
Bude-li byt č. 7 paní Červenkové přidělen, nájemné bude stanoveno ve výši 

1.       712  Kč  
2. ............  Kč   (návrh RM)

Žádost paní Červenkové o byt a oznámení paní Fuksové o ukončení nájmu bytu jsou přílohou 
tohoto návrhu na usnesení.
Přikláníme se k možnosti přidělit uvolněný byt paní Haně Červenkové. Vzhledem k současnému
nadstandardnímu vybavení bytu by bylo vhodné vyhovět prosbě paní Fuksové a zohlednit
rodinné vztahy. Vzhledem k tomu, že byt č. 33 bude volný pro další žadatele  o byt, s přidělením 
bytu č. 7 paní Červenkové souhlasíme.
p. Jeník – pí. Červenková nyní obývá byt  menší rozlohy,  nebylo by lepší byt  o větší rozloze 
nechat např. pro matku s dítětem, která by potřebovala tento sociální byt.     
JUDr. Marková – paní Červenková, pokud schválíte přidělení bytu by měla vstoupit do podmínek 
a povinností smlouvy, kterou měla podepsanou pí. Fuksová.
MUDr.Blažek  dal  protinávrh smlouva  bude  podepsána  na  dobu  určitou  do  31.8.2007  za 
nájemné, které je stanoveno ve výši 712,-Kč.

USNESENÍ č. 109/2005
Rada města v Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
přidělení bytu č. 7 na adrese Český Brod, Palackého 1256 od 1. 9. 2005 paní Červenkové, bytem 
Český Brod, Palackého 1256, na dobu určitou do 31.7.2007 za nájemné 712 Kč za podmínky 
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 33 na adrese Český Brod, Palackého 1256, k 31. 8. 2005.

            s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 142/2001/FO – předkládá p. 
Fischer
Paní Pěkná (*1967) má dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě č. 142/2001/FO prodlouženou dobu 
užívání  bytu  č.  9  na  adrese  Český  Brod,  Palackého  1256  o  2  roky,  tj.  od  1.  8.  2003  do  
31. 7. 2005. Byt užívá se synem Michalem Pěkným (*1987).
Dopisem ze dne 23. 5. 2005 žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že paní 
Pěkná  patří  mezi  bezproblémové  nájemníky,  doporučujeme  prodloužení  nájemní  smlouvy  
o další 2 roky. Žádost paní Pěkné je přílohou tohoto návrhu na usnesení.  

USNESENÍ č. 110/2005
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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. 142/2001/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 9 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 o 2 roky, tj. od 1. 8. 2005 do 31. 7. 2007.

                                                                                              s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na schválení výběru auditora pro rok 2005 – předkládá p. Fischer
Uvedená auditorská společnost prováděla přezkum hospodaření Města v letech 2002, 2003 a 
2004. Navrhujeme schválení stejné auditorské společnosti pro následující rok z důvodu 
rozpracované spolupráce v oblasti kontroly příspěvkových organizací města a jejich hospodaření. 
Při auditu za rok 2004 upozornil auditor na ne zcela propracovaný kontrolní systém ve vztahu 
k příspěvkovým organizacím města. V současné době probíhá zpracování nové směrnice pro 
příspěvkové organizace, a to za přispění konzultací auditora. Tento problém by měl být řešen 
v průběhu celého roku 2005 a bylo by proto vhodné, aby stejná auditorská firma provedla i 
následnou kontrolu a dopad zavedení nové směrnice do praxe. Dlouhodobá spolupráce s jednou 
auditorskou firmou se jeví pro Město jako výhodná.  Firma již zná dokonale celkový systém 
vedení účetnictví, rozpočet,  rozdělení hospodářské činnosti i specifika jednotlivých 
příspěvkových organizací. Odpadá tím  každoroční seznamování se s těmito skutečnostmi vždy 
od začátku. Tím, že se auditorská firma již dokonale orientuje v chodu úřadu, zaměřuje svou 
kontrolní činnost vždy na jinou oblast a dílčí kontroly jsou více podrobnější. Přesto, v zájmu 
zachování jisté objektivity by měl být  kontrolovaný rok 2005 patrně posledním, který by 
kontrolovala společnost Atlas Audit.  Cena za služby je nezměněná v částce  cca 65 000,-  Kč. 

USNESENÍ č. 111/2005
Rada města Český Brod 
po  projednání  podle   §102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí 
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení auditu za rok 2005 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice.

                                                                                    s c h v á l e n o  5, 0, 0
Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt v Palackého 1256 – předkládá Ing. 
Čokrtová
Paní Hana Hušková, je nyní  v rozvodovém řízení, bydlí s manželem ve společném bytě. 
V současnosti bojuje s velmi závažným onemocněním, které je vyčerpávající. Potřebuje žít 
v klidném prostředí, neustálé útoky manžela zhoršují její zdravotní  stav.
Sociální odbor provedl šetření u pí. Huškové – při doporučení jsou rozpačité, paní Hušková si 
touto žádostí o byt chce řešit finanční situaci s manželem.
Další  žádost  byla  doručena  od  Zdeňky  Novotné,  Zahradní  385,  Třemošnice,  která  dojíždí 
z Třemošnice do Českého Brodu, kde pracuje jako policejní inspektor.
p. Fischer – s pí. Novotnou uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku za nájemné ve výši 
1. 500 Kč. 
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USNESENÍ č. 112/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č.15, podlaží 4, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého 
ulice, v Českém Brodě, pí. Zdeňce Novotné, Zahradní 385, 538 43 Třemošnice celková plocha 
činí 27,83 m2  za nájemné ve výši 1 500 Kč na  dobu určitou od 1.7.2005 do 30.6.2006.

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení změny úhrady za výkony pečovatelské služby pro těžce zdravotně 
postižené a staré občany – předkládá p. Brom
Výše  úhrady  za  úkony  pečovatelé  služby  v Českém  Brodě  byly  naposledy  stanovovány 
usnesením Rady města Český Brod č. 37/2001  ze dne 7.3.2001.
Vzhledem  k tomu,  že  se  od  té  doby  náklady  na  provoz  pečovatelské  služby  zvýšily  a 
s přihlédnutím  k příloze  č.  1  vyhlášky  MPSV  č.  182/1991  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o 
sociálním  zabezpečení,  která  nám  stanovuje  nejvyšší  částky  za  úkony  pečovatelé  služby, 
navrhujeme schválení částek za úkony PS tak, jak je uvedeno v návrhu. 

USNESENÍ č. 113/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje
s účinností od 1.7. 2005 výši úhrad za úkony pečovatelské služby pro těžce zdravotně postižené a 
staré občany v příspěvkové organizaci „ANNA-Penzion a domov“ v Českém Brodě tak,  jak je 
uvedeno v návrhu.

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

Návrh na schválení finančních norem na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení 
sociální péče „Anna Penzion a domov“ v Českém Brodě u dietního stravování – předkládá p. 
Fischer 
Dle § 8 vyhlášky MPSV č. 83/1993 Sb.,  o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění 
pozdějších právních předpisů,  bylo usnesením Rady města Český Brod č. 37/2001 schváleno 
s účinností od  1.3.2001 zvýšení stravovací jednotky u dietního stravování  v zařízení sociální 
péče „ANNA- Penzion a domov“  u diety č. 4 na částku 62,-Kč na den a u diabetické diety na 
částku 72,-Kč na den. Dle § 8 odst. 2 vyhlášky MPSV č. 83/1993 Sb. má být vedle stravovací 
jednotky také určena finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá 
hlavní a vedlejší jídla u dietního stravování, ale ta stanovena nebyla. Vzhledem k této skutečnosti 
proto navrhujeme  schválení finančních norem tak,  jak je uvedeno v návrhu. 

USNESENÍ č. 114/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších právních předpisů 
stanovuje

4



s účinností od 1. 7. 2005 finanční normy na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení sociální 
péče „ANNA- Penzion a domov“  u dietního stravování tak, jak je uvedeno v návrhu.

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení pronájmu pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, odbor správy majetku města, obdrželo žádost ze dne 4.5.2005 od pana 
Martina Stanka, bytem nám. Arnošta z Pardubic 1384, o pronájem části pozemku parc. č. 722/1 
na Klučovské ulici, za účelem zřízení zahrádky. Místním šetřením bylo zjištěno, že v řadě 
zahrádek je volný díl o výměře cca 492 m2. Záměr na tento pronájem byl vyhlášen Radou města 
dne 19.5.2005 a vyvěšen od 23.5. do 7.6.2005.

USNESENÍ č. 115/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 722/1 – ostatní plocha dle KN o výměře cca 492 m2 v kat.území 
Český Brod na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle platných právních předpisů předem 
určenému zájemci za cenu 5,- Kč za 1 m2 ročně, tj. celkem 2.460,- Kč ročně, plus míru inflace za 
uplynulý rok.

 s c h v á l  e n o  4, 0, 1

Návrh na schválení přihlášení k trvalému  pobytu v Sadské čp. 217 – předkládá Ing. 
Čokrtová
Paní Monika Stojková je manželkou pana Josefa Stojky, který je řádně přihlášen v bytě v Sadské. 
Předkládáme Vám žádost o přihlášení k trvalému pobytu paní Moniky Stojkové do bytu v domě 
čp. 217, Jesemany Sadská, Paní Latová s přihlášením snachy souhlasí. 

USNESENÍ č. 116/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s poskytnutím ubytování paní Monice Stojkové v bytě, který je v majetku města a který je 
pronajat paní Josefě Latové.  

 s c h v á l  e n o 4, 1, 0

Návrh na schválení dovolby člena komise pro územní rozvoj a stavebnictví – předkládá p. 
Jeník
p. Jeník – pan Ing. Lupoměský by rád pracoval pro město, vzhledem k tomu, že je stavební 
inženýr tak by rád pracoval v komisi pro územní rozvoj a stavebnictví. 

USNESENÍ č. 117/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
Pana Ing. Richarda Lupoměského členem komise pro územní rozvoj a stavebnictví.

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0
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Návrh na schválení revokace usnesení č. 73/2005 – předkládá p. Fischer
Manželé Nankovi zaslali MěÚ Český Brod dne 3. 5. 2005 dopis, ve kterém podávají další 
informace k plánované výměně bytů a žádají Město o změnu zamítavého stanoviska a o písemné 
zdůvodnění zamítnutí výměny bytů. Starostovi Města Č. Brod se podařilo získat vyjádření 
Obecního úřadu Zbuzany, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení. 
p. Fischer – v žádosti o výměnu bytu je uvedeno, že pí. Nežádalová má vyjednanou práci 
poštovní doručovatelky v Českém Brodě. Jednal jsem s vedením pošty zda pí. Nežádalová žádala 
o práci poštovní doručovatelky, bylo mi sděleno, že tato paní  na poště práci  vyjednanou nemá 
ani o tuto práci nežádala. 

USNESENÍ č. 118/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) písm. m)  zákona 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 vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdrželo žádost ze dne 15.6.2005 od paní 
Marie Žatecké, bytem Český Brod, Žižkova 298 a od paní PhDr. Beáty Jirešové, bytem Praha 7, 
U Uranie 20/1475, o pronájem částí pozemku stpč. 353/1,  o výměře 269 m2 a o výměře 213 m2 

za účelem zřízení zahrádek za domy, které jsou v majetku žadatelek. Předmětné pozemky nejsou 
předmětem nájemní smlouvy s novým provozovatelem Nemocnice s poliklinikou v Českém 
Brodě. Odbor správy majetku města navrhuje stanovit nájemné dle vyhlášky na 5,- Kč za 1 m2 a 
nájem na dobu neurčitou.

USNESENÍ č. 119/2005
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 části pozemku stp.č. 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN o výměře 213 m2 a části 
pozemku stp.č 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN, o výměře 269 m2 v k.ú. Český Brod předem 
určeným zájemcům. 

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemků a staveb v areálu NsP Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Předmětné pozemky a stavby budou na základě výsledku výběrového řízení ze dne 8.6.2005 
dlouhodobě pronajaty Beskydskému rehabilitačnímu centru s.r.o., společnosti TALEGA 
Nemocnice Český Brod s.r.o. a společnosti ANESAN s.r.o. Z přílohy je vyjmuta část pozemku 
stpč. 353/1 o výměře 213 m2, která bude pronajata paní Marii Žatecké, bytem Český Brod, 
Žižkova 298 a část o výměře 269 m2, která bude pronajata paní PhDr. Beátě Jirešové, bytem 
Praha 7, U Uranie 20/1475. Situační plánek je k nahlédnutí na Odboru správy majetku města.
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USNESENÍ č. 120/2005
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 pozemků a staveb v areálu Nemocnice s poliklinikou Český Brod dle přílohy, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, předem určenému zájemci.

 s c h v á l  e n o  5, 0, 0

Informace 
MUDr. Blažek – na zastupitelstvu města jsme obdrželi od Ing. Kokeše návrh opatření z kontroly 
LD, měli bychom se k tomuto návrhu vyjádřit.   
JUDr. Marková – v případě, že budou vypracovány jednotné ceny při pronájmech, tak uchazeči 
by dopředu věděli jakou cenu nabídnout a těžko by RM rozhodovala, kterému uchazeči vyhovět. 
RM má kompetence k tomu, aby v takových to případech rozhodovala. 

Diskuse
Různé

Jednání bylo ukončeno v 1715 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Jeník

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 13. schůze Rady města Český Brod konané dne 16.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 109/2005
Rada města v Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
přidělení bytu č. 7 na adrese Český Brod, Palackého 1256 od 1. 9. 2005 paní Červenkové, bytem 
Český Brod, Palackého 1256, na dobu určitou do 31.7.2007 za nájemné 712 Kč za podmínky 
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 33 na adrese Český Brod, Palackého 1256, k 31. 8. 2005.

USNESENÍ č. 110/2005
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. 142/2001/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 9 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 o 2 roky, tj. od 1. 8. 2005 do 31. 7. 2007.

USNESENÍ č. 111/2005
Rada města Český Brod 
po  projednání  podle   §102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí 
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení auditu za rok 2005 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice.

USNESENÍ č. 112/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č.15, podlaží 4, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého 
ulice, v Českém Brodě, pí. Zdeňce Novotné, Zahradní 385, 538 43 Třemošnice celková plocha 
činí 27,83 m2  za nájemné ve výši 1 500 Kč na  dobu určitou od 1.7.2005 do 30.6.2006.

USNESENÍ č. 113/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje
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s účinností od 1.7. 2005 výši úhrad za úkony pečovatelské služby pro těžce zdravotně postižené a 
staré občany v příspěvkové organizaci „ANNA-Penzion a domov“ v Českém Brodě tak,  jak je 
uvedeno v návrhu.

USNESENÍ č. 114/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších právních předpisů 
stanovuje
s účinností od 1. 7. 2005 finanční normy na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení sociální 
péče „ANNA- Penzion a domov“  u dietního stravování tak, jak je uvedeno v návrhu.

USNESENÍ č. 115/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 722/1 – ostatní plocha dle KN o výměře cca 492 m2 v kat.území 
Český Brod na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle platných právních předpisů předem 
určenému zájemci za cenu 5,- Kč za 1 m2 ročně, tj. celkem 2.460,- Kč ročně, plus míru inflace za 
uplynulý rok.

USNESENÍ č. 116/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s poskytnutím ubytování paní Monice Stojkové v bytě, který je v majetku města a který je 
pronajat paní Josefě Latové.  

USNESENÍ č. 117/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
Pana Ing. Richarda Lupoměského členem komise pro územní rozvoj a stavebnictví.

USNESENÍ č. 118/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) písm. m)  zákona 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. 119/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku stp.č. 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN o výměře 213 m2 a části 
pozemku stp.č 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN, o výměře 269 m2 v k.ú. Český Brod předem 
určeným zájemcům. 

USNESENÍ č. 120/2005
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 pozemků a staveb v areálu Nemocnice s poliklinikou Český Brod dle přílohy, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, předem určenému zájemci.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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