
Usnesení
z 14. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 121/2005
Rada  města v Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2005 č. 02/05 dle přílohy, která je součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 100 000 Kč ze 128 003 200 Kč na 
128 103 200 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se snižují o 48 000 Kč z 75 486 600 Kč na
75 438 600 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 148 000 Kč z 52 632 000  Kč  na
52 780 000 Kč. Částka financování zůstává nezměněna. 

USNESENÍ č. 122/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
vydává
směrnici pro příspěvkové organizace Města Český Brod ve znění dle přílohy, která je nedílnou 
součástí návrhu na usnesení.

USNESENÍ č. 123/2005
Rada města Český Brod 
po projednání podle  § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
žádost paní Věry Karbusické bytem Růžová 2123, Nymburk o umožnění večerního a nočního 
prodeje před areálem, kde se koná Rock for People ve dnech 4.-6.7.2005 (mimo prodejní místa 
určená OZV č. 3/2005).

USNESENÍ č. 124/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 25 , náměstí Arnošta z Pardubic, Český 
Brod, na žádost nájemce ke dni 31.7.2005.

USNESENÍ č. 125/2005
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 domu v  čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český
Brod, o celkové výměře 71,1 m2 sestávající se ze 2 místností, chodby a sociálního zařízení od 
1.8.2005 za minimální cenu 1 700/ m2/rok.

USNESENÍ č. 126/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
komisi, termín a místo  pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských lesích
Komise ve složení: 
předseda:                 Jaromír Fischer                                 náhradníci:  Bc. Jakub Nekolný
členové:                    Ing. Bohumil Drobný                     Kateřina Rozmbachová
                                 Ing. Rostislav Vodička                  Jaroslav Brom
                                 Josef Novák                  Ing. Lucie Hovorková 
                                 František Chmelenský                  Ing. Eva Čokrtová
zapisovatelka:          Jana Svatošová

Termín konání: 1. července 2005 (pátek) v 900 hodin
Místo konání: Kancelář starosty města Český Brod

USNESENÍ č. 127/2005
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 parc.č. 143/2 – zahrada – o výměře cca 168 m2 v kat. území Český 
Brod, který je v majetku Města Český Brod, za účelem rozšíření zahrádky předem určenému 
zájemci, za navrženou cenu 5 Kč za 1 m2, tj. celkem 840 Kč ročně.

USNESENÍ č. 128/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
zábor veřejného prostranství před restaurací Modrá hvězda Husovo náměstí 60  na umístění 4 
stolků (16 míst) ve dnech 3. – 7.7.2005  800 – 2100 hodin za účelem občerstvení a podmínky 
dodržování provozních podmínek výherních hracích přístrojů.

USNESENÍ č. 129/2005
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 nájemních smluv s nájemníky bytů č. 3 a 4 v domě na Husově náměstí čp. 82.

Jaromír Fischer
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