
Usnesení
z  20.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  19.9.2005  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 162/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Liblice pro školní rok 2005 – 2006. Z 24 
zapsaných  dětí  se  počet  zvýší  na  26  dětí  s tím,  že  bude  dodržena  hygienická  kapacita. 

USNESENÍ č. 163/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
poskytnutí  finančních  prostředků na úhradu osobní  asistence ve výši 20 000 Kč na rok 2005 
Mateřské škole Sokolská 1313, Český Brod.

USNESENÍ č. 164/2005
Rada Města Český Brod po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
předpisů pozdějších, v souladu s § 6, odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a směrnicí Města Český Brod č. 1/2005 
schvaluje
provedení pěstební a těžební činnosti v lesích Města Český Brod do výše zakázky 2 000 000 Kč 
firmou „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, vybranou na základě jednání 
komise ze dne 12. 9. 2005 a
pověřuje
Odbor životního prostředí  Městského úřadu v Českém Brodě vypracováním smlouvy na 
provedení pěstební a těžební činnosti v městských lesích mezi Městem Český Brod a Kolínskou 
lesní společností, s.r.o., Labská 14, Kolín V.

USNESENÍ č. 165/2005
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 pozemků parc. č. 645 – orná půda – o výměře 13 862 m2 , parc. č. 684 – orná půda – 
o výměře 6 775 m2 , parc. č. 678 – orná půda – o výměře 18 644 m2, parc. č. 665 – ostatní plocha 
– o výměře 12 015 m2, parc. č. 637 – orná půda – o výměře 25 073 m2 dle KN, v kat. území 
Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod.

USNESENÍ č. 166/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů



schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č.18, podlaží 4, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého 
ulice, v Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2  slečně Martině Synkové bytem Nerudova 
406, Kolín za nájemné ve výši 1 500 Kč na dobu od 1.10.2005 do 30.9.2006  s platností od 
1.10.2005.

USNESENÍ č. 167/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu nemovitého majetku v areálu nemocnice Český Brod, která je 
nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 168/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
odvolává
komisi bezpečnosti a dopravy a
jmenuje
pana Václava Hájka předsedou komise a pana Jana Svobodu, Mgr. Kláru Uldrichovou, Ing. 
Vodičku, paní Miladu Markovou, kpt. Jiřího Černého, Rudolfa Koudelku a Ivetu Peukerovou 
členy této komise. 

USNESENÍ č. 169/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102) odst. 2) písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 38 odst. 3) zákona 359/1999 Sb., o sociálně – právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů                                             
odvolává
k 30.9. 2005 člena komise sociálně - právní ochrany dětí pana mjr. Miloše Svobodu a 
jmenuje
s účinností od 1.10.2005 pana kpt. Jiřího Černého do této komise. 

USNESENÍ č. 170/2005
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 pozemků 1008/2 a 1008/3, cca 1 000 m2 za účelem skládky stavebního 
materiálu.
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Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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