
Usnesení
  
z 16. schůze Rady města Český Brod konané dne 27.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 138/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodloužení smlouvy o podnájmu bytu č. 12 na adrese Český Brod, Kounická 1392, mezi nájemci 
tohoto  bytu  a  dosavadními  podnájemníky  o  další  dva  roky,  tj.  do  31.  7.  2007.

USNESENÍ č. 139/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemků parc.č. 413 – orná půda – o výměře 3 741 m2 , parc.č. 422 – orná půda – o 
výměře 2 258 m2 , parc.č. 645 – orná půda – o výměře 13 862 m2 , parc. č. 684 – orná půda – o 
výměře 6 775 m2 dle KN v kat. území Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod, za 
minimální cenu 1 800 Kč za 1 ha.   

USNESENÍ č. 140/2005
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. 143/2 – zahrada o výměře cca 168 m2  v kat. území a obci Český 
Brod panu Vladimíru Beranovi, bytem nám. Arnošta z Pardubic 27, Český Brod,  za cenu 5 Kč za 
1 m2 za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle platných právních předpisů. 

USNESENÍ č. 141/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
mění
pracovní poměr ředitelky Technických služeb Český Brod paní Milady Markové vzniklý 
jmenováním, a to na základě usnesení Městské rady č. 349/1991 ze dne 20.11.1991 a následně 
usnesení Městského zastupitelstva B 7 ze dne 21.11.1991, a to z doby neurčité na dobu určitou.
Nový jmenovací dekret s účinností od 29.7.2005 do 31.3.2006 je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.                         

USNESENÍ č. 142/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů  
uzavírá



nájemní  smlouvu  na pronájem nebytových prostor  v čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic,
sestávající se ze 2 místností, chodby a soc. zařízení v přízemí budovy, o celkové výměře 71,1 m2, 
paní Janě Buriánové na dobu neurčitou,  od 1.8.2005 za nájemné 1 850 Kč/ m2/rok.

USNESENÍ č. 143/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
přidělení bytu č. 33 na adrese Český Brod, Palackého 1256 na dobu určitou od 1. 8. 2005 
do 31. 12. 2005 panu Ing. Ivanu Kozákovi, bytem Bzenecká 18, Brno za nájemné 3 000 Kč 
měsíčně. Současně revokuje své usnesení č. 109/2005 ze dne 16. 6. 2005 a schvaluje ukončení 
nájemní smlouvy k bytu č. 33 k 31. 7. 2005.      
USNESENÍ č. 144/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 25 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů
souhlasí
s uzavřením smlouvy o řízení nemocnice mezi na jedné straně Nemocnicí s poliklinikou Český 
Brod p.o. a na druhé straně společně Beskydským rehabilitačním centrem s.r.o., společností 
TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. a ANESAN s.r.o.

 Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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