
Usnesení
  
ze 17. schůze Rady města Český Brod konané dne 11.8.2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 145/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na  prodej domu čp.86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a nádvořím č.58 o výměře 456m2 

nejvyšší nabídce minimálně za cenu 920 000 Kč. Nabídky budou přijímány v zalepené a 
označené obálce nejpozději do 30.9.2005 s uvedením způsobu platby kupní ceny.

USNESENÍ č. 146/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
1) na prodej volného bytu 3+1 číslo 8 v domě číslo popisné 1197 v Českém Brodě, ulice 
Masarykova o velikosti 66,8m2 ve druhém nadzemním podlaží formou obálkové metody nejvyšší 
nabídce minimálně za cenu 1 000 000 Kč s příslušným spoluvlastnickým podílem ke společným 
částem budovy a pozemku.
2) na prodej volného bytu 1+1 číslo 8 v domě číslo popisné 1198 v Českém Brodě, ulice 
Masarykova velikosti 36,7m2 v prvním nadzemním podlaží formou obálkové metody nejvyšší 
nabídce minimálně za cenu 600 000 Kč s příslušným  spoluvlastnickým podílem ke společným 
částem budovy a pozemku.
Nabídky budou přijímány v zalepené a označené obálce nejpozději do 30.9.2005 s uvedením 
způsobu platby kupní ceny.

USNESENÍ č. 147/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření nájemní  smlouvy  na pronájem nebytových prostor  v přízemí a v suterénu  budovy čp. 
282 v Českém Brodě o celkové výměře 75 m2  + 339,2 m2  na dobu určitou a to počínaje dnem 
17.3.2005 a konče dnem 31.12.2020 firmě ANESAN,s.r.o. se sídlem Žižkova 282, Český Brod, 
za účelem provozování  jednotky chronické  resuscitační  a intenzivní  péče.  Cena za pronájem 
nebytových prostor byla stanovena dohodou smluvních stran na 17 524 Kč měsíčně. Celkem za 
rok  210 288  Kč.  Nájemné  se  každoročně  upraví  o  inflaci  stanovenou  Českým  statistickým 
úřadem . 

USNESENÍ č. 148/2005
Rada města Český Brod



po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej volného bytu 3+1 č.6 v domě čp.1267 v ulici 28. Října 
v Českém Brodě o celkové ploše 67m2 a alikvotní části tj.670/7842-tin stpč.1572 a společných 
částí budovy paní Heleně Zalabákové, Lipová 370, 289 14 Poříčany za cenu 920 000 Kč. 

USNESENÍ č. 149/2005
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 1.9. 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.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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