
Usnesení
  
z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 130/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
na základě jednání komise ze dne 1.7.2005, pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských 
lesích, vybranou firmu Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V a
pověřuje
odbor životního prostředí vypracováním smlouvy o nájmu - hospodaření  v městských lesích 
mezi Městem Český Brod a Kolínskou lesní společností, s.r.o.

USNESENÍ č. 131/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotní péče mezi Městem Český Brod a společnostmi 
Beskydské rehabilitační centrum s.r.o., TALEGA s.r.o. a ANESAN s.r.o. za účasti Nemocnice 
s poliklinikou Český Brod v zařízení NsP Český Brod.  

USNESENÍ č. 132/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu mezi Městem Český Brod a společnostmi Beskydské 
rehabilitační centrum s.r.o., TALEGA  Nemocnice Český Brod s.r.o. a ANESAN s.r.o., o 
pronájmu pozemků a staveb v areálu Nemocnice s poliklinikou dle přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 133/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem části pozemku stpč. 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN o výměře 213 m2  v k.ú. 
Český Brod paní Marii Žatecké, bytem Český Brod, Žižkova 298, a části pozemku stpč. 353/1 – 
zastav.plocha a nádv. dle KN o výměře 269 m2 v k.ú. Český Brod paní PhDr. Beátě Jirešové, 
bytem Praha 7, U Uranie 20/1475 na dobu neurčitou za cenu 5 Kč/m2/rok.

USNESENÍ č. 134/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje



Zastupitelstvu města souhlasit 
1. s realizací investice v č.p. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě za účelem 
vybudování mateřského centra 
2. se zařazením částky 400 tis. Kč do rozpočtu města Český Brod na rok 2005
Investice bude realizována za finanční spoluúčasti  občanského sdružení LECCOS. 

USNESENÍ č. 135/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
souhlasí
s výpovědí  z  nájemní  smlouvy  na  nebytový   prostor  v přízemí  č.p.  12  na  náměstí  Arnošta 
z Pardubic  v Českém Brodě  z důvodu jiného  využití  nebytových  prostor  (nebytový  prostor  o 
výměře 18 m2  je situovaný v přízemí v zadním traktu).

USNESENÍ č. 136/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
schvaluje
přidělení  účelově  vázané  dotace  ve  výši  40 000  Kč  pro  fotbalový  klub  SK  Český  Brod  na 
vybudování nových střídaček na fotbalovém stadionu „Na Kutilce“.

USNESENÍ č. 137/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
souhlasí
s proplacením částky ve výši 7 438 Kč OS Českého červeného kříže Kolín + Hradec Králové 
jako částečné uhrazení nákladů na uspořádání akce „Den zdraví“ v Českém Brodě.

 Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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