
Usnesení
z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10.2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 194/2005
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 pozemku č.37/6 zahrada o výměře 61m2 v k.ú.Liblice předem určenému zájemci. 

USNESENÍ č. 195/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102) písm. m)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 645 – orná půda o výměře 13 862 m2 , parc.č. 684 – orná půda o 
výměře 6 775 m2 a parc.č. 637 – orná půda o výměře 25 073 m2 dle KN, v kat. území Štolmíř, 
které jsou v majetku Města Český Brod panu Mgr. Josefu Vláškovi za cenu 1 300 Kč za 1 ha za 
rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle platných právních předpisů.

USNESENÍ č. 196/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy ev.č. 8/2005/OSM ze dne 27.1.2005, uzavřené mezi 
pronajímatelem – Město Český Brod, a nájemcem – pan Pavel Kos, bytem Tismice 126, Český 
Brod na část pozemku parc.č. 923/8 v kat. území Český Brod o výměře cca 4 m2 o jeden rok, tj. 
od 1.1.2006 do 31.12.2006.

USNESENÍ č. 197/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
na základě ekonomického zhodnocení nabídky, předložené na základě vyhlášeného záměru 
k prodeji dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a 
přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 5000 – 6000 m3, firmu „Kolínská lesní 
společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod rozhodnout o prodeji dřevní hmoty vytěžené v lesních 
porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 
5000 – 6000 m3, firmě „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, za ceny uvedené 
v nabídce vybrané firmy.      



USNESENÍ č. 198/2005
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 nájemní smlouvy na pronájem části  hájovny s příslušenstvím č.p. 78 v obci 
Vrátkov na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.4.2006 předem určenému zájemci Kolínská lesní 
společnost , s.r.o., Labská 14, Kolín , dle návrhu smlouvy o nájmu nemovitosti, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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