
Usnesení
z 23. schůze Rady města Český Brod konané dne 13.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 177/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek č. 1 k nájemním smlouvám č. 224 - 229/2004/FO, kterým se prodlužuje doba užívání 
bytů č. 1 až 6  na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 25  o 1 rok, tj. od 16. 11. 2005 do 31. 
12. 2006.

USNESENÍ č. 178/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
uzavření smlouvy o podnájmu na byt č. 10 na adrese Český Brod, Štolmířská 1382, mezi
nájemcem tohoto bytu panem Jiřím Makovcem a paní Kateřinou Hudcovou.

USNESENÍ č. 179/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
využití uzamykatelné půdy v domě čp. 56 ve vlastnictví Města Český Brod na nám. Arnošta 
z Pardubic v Českém Brodě jako přístřeší pro manžele Mačovy v souvislosti s vyklizením jejich 
bytu na adrese Neškaredice 56 a vedením exekuce čj. 2E 604/2005-6 u OS Kutná Hora. 

USNESENÍ č. 180/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
Nařízení města Český Brod č. 2/05 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro 
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

USNESENÍ č. 181/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na části pozemků PK č.1008/2 a č.1008/3 o výměře cca 1000m2 v 
k.ú.Český Brod předem určenému zájemci za účelem skládky stavebního materiálu na dobu 
určitou - dva roky- za cenu 1500 Kč měsíčně. Po ukončení nájemní smlouvy bude pozemek 



uveden do původního stavu. Veškeré úpravy budou provedeny na náklady nájemce s předchozím 
souhlasem majitele.

USNESENÍ č. 182/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb.,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 panu Miroslavu  Bínovi, bytem Doubravčice 120, Český Brod za cenu 930 000 Kč 
s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu smlouvy. 

USNESENÍ č. 183/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na prodej domu čp. 86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a nádvořím č. 58 o výměře 456 m2 

nejvyšší nabídce. Nabídky budou přijímány v zalepené a označené obálce nejpozději do 
30.11.2005 s uvedením způsobu platby kupní ceny. 

USNESENÍ č. 184/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1)  zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod schválit:
A/ prodej volného bytu 3+1 číslo 8/1197 v ulici Masarykova v Č.Brodě o celkové ploše 66,8m2  a 
alikvotních částí tj.668/11949-tin společných částí budovy a pozemků: stpč.1440 o výměře 
196m2, stpč.505 o výměře 35m2  a ostatní plochy č.179/3 o výměře 884m2 paní Šárce Vávrové, 
Masarykova 1198, Český Brod vše za celkovou cenu 1 000 000 Kč s tím, že kupní cena bude 
zaplacena stavebním spořením a hypotékou.

B/ prodej volného bytu 1+1 číslo 8/1198 v ulici Masarykova v Č.Brodě o celkové ploše 36,7m2 

a alikvotních částí tj.367/11949-tin společných částí budovy a pozemků: stpč.1439 o výměře 
170m2, stpč.505 o výměře 35m2 a ostatní plochy č.179/3 o výměře 884m2 paní Haně Hábové, 
Rokycanova 1316, Český Brod vše za celkovou cenu 600 000 Kč s tím, že kupní cena bude 
zaplacena převodem na účet při podpisu smlouvy.

USNESENÍ č. 185/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na prodej volného bytu 1+kk č. 4 v domě čp.1197 Masarykova ulice v Č.Brodě o velikosti 
22,90m2 ve třetím nadzemním podlaží formou obálkové metody nejvyšší nabídce minimálně za 
cenu 400 000 Kč s příslušným spoluvlastnickým podílem ke společným částem budovy a 
pozemků.
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USNESENÍ č. 186/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku PK č. 616/1 ovocný sad o výměře 10 028 
m2 v k.ú.Český Brod nejvyšší nabídce. Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude dodržení 
schválené územně plánovací dokumentace města Český Brod v lokalitě, kde se tento pozemek 
nachází. 

USNESENÍ č. 187/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemků parc.č. 413 – orná půda – o výměře 3 741 m2 a parc.č. 422 – orná půda – o 
výměře 2 258 m2 , dle KN, v kat. území Štolmíř, které jsou v majetku Města Český Brod, předem 
určenému zájemci.

USNESENÍ č. 188/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemků parc.č. 627 – orná půda – o výměře 12.459 m2  a parc.č. 486 – ostatní 
plocha – o výměře 66 710 m2 , dle KN, v kat. území Štolmíř, které jsou v majetku Města Český 
Brod.

USNESENÍ č. 189/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemků parc. č. 997/1 – orná půda – o výměře 5 823 m2 a parc. č. 999/1 – orná 
půda – o výměře 7 777 m2, dle PK, v kat. území Český Brod, které jsou v majetku Města   Český 
Brod. 

USNESENÍ č. 190/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
zapojení se do komunitního plánování sociálních služeb regionu Český Brod.

UNESENÍ č. 191/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy č. 178/2005/FO na byt č. 2 na adrese Český Brod, K Dolánkám 1127.

USNESENÍ č. 192/2005
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Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů
j m e n u j e
Bc. Jakuba Nekolného manažerem prevence kriminality pro město Český Brod a zároveň 
jej
p o v ě ř u j e
přípravou Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2006 jehož 
součástí bude vybudování městského kamerového dohlížecího systému.

USNESENÍ č. 193/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) ) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v souladu se svým usnesením č. 171/2005
p o v ě ř u j e
Odbor životního prostředí otevřením obálek s nabídkami na prodej dřevní hmoty dle 
vyhlášeného záměru a zároveň 
u k l á d á
vedoucímu odboru Ing. Rostislavu Vodičkovi předložit na příštím jednání Rady města 
ekonomické zhodnocení nabídek a návrh na doporučení Zastupitelstvu města rozhodnout o 
prodeji dřevní hmoty vytěžené v porostech ve vlastnictví Města Český Brod v celkovém 
objemu 5 000 – 6 000 m3. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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