
Usnesení
  
z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 25.8.2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 150/2005
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. 14 včetně garáže na adrese Český Brod, Kounická 1393 
o dva roky, tj. do 31. 8. 2007. 

USNESENÍ č. 151/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
prominutí nájemného v částce 2 083 Kč za  období od 1.1.2005 do 31.5. 2005, za část pozemku 
parc.č. 2021 dle KN v k.ú. Český Brod Agentuře LET, 251 01 Babice 201.

USNESENÍ č. 152/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
Bc.  Jakuba  Nekolného  jednáním  na  Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  o 
možnosti prodeje a podmínkách prodeje rozestavěné stavby se stavební parcelou stp.č.1916/1a 
1916/2 v k.ú.  Český Brod s  ohledem na smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví  ze dne 
10.2.2004.

USNESENÍ č. 153/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
souhlasí 
s přijetím daru herních prvků umístěných v parku na pozemku č. 65/2 v k.ú. a obci Český Brod 
od občanského sdružení LECCOS, návrh darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 154/2005
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  s napojením  obcí  Mrzky  a  Tismice  na  ČOV  v Liblicích  za 
podmínek, které jsou uvedeny v příloze originálu zápisu.

USNESENÍ č. 155/2005



Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů 
ruší
1/  Usnesení Rady Města Český Brod č. 105/2005 ze dne 1.6.2005, ve věci vyhlášení záměru na 
nájem – hospodaření v městských lesích s výzvou zájemcům na podání nabídky na nájem – 
hospodaření v městských lesích.
2/ Usnesení Rady Města Český Brod č. 126/2005 ze dne 30.6.2005, kterým jmenuje komisi, 
termín a místo pro výběr firmy na nájem – hospodaření v městských lesích
3/ Usnesení Rady Města Český Brod č. 130/2005 ze dne 14.7.2005, kterým 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. 156/2005
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  smlouvy  o  pronájmu  a  komplexním  provozování  vodovodů  a  kanalizací  v majetku 
města Český Brod.

USNESENÍ č. 157/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na prodej volného bytu 3+1 č. 6 v domě čp. 1267 v ulici 28. Října v Českém Brodě o celkové 
ploše 67 m2 a alikvotní části stpč. 1572 a společných částí budovy za minimální cenu 900 000 Kč 
formou obálkové metody nejvyšší  nabídce.  Prohlídka bude uskutečněna po předchozí dohodě 
s odborem správy majetku.  Nabídky budou přijímány do 30.9.2005 včetně.  Součástí  nabídky 
bude uvedení způsobu platby kupní ceny. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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