
Usnesení
z 25. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.11.2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 199/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39) odst. 1) a § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod zamítnout  prodej části pozemku PK č. 999/1 v k.ú. Český 
Brod.

USNESENÍ č. 200/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemku parc. č. 567 – ostatní plocha – o výměře 22 506 m2 , dle KN, v kat. území 
Štolmíř, která je v majetku Města Český Brod předem určenému zájemci.

USNESENÍ č. 201/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb na Husově 
náměstí pro pořádání vánočních trhů v termínu dle dohody.

USNESENÍ č. 202/2005
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 výpůjčce na sanitní vozidlo CITROEN Jumper 2.5 TD, SPZ KOA 09 – 22, 
rok výroby 1995 se základním vybavením a sanitní vozidlo FORD Tranzit 100L, SPZ AU 97 – 
01, rok výroby 1993 se základním vybavením Penzionu ANNA, Žitomířská 323, Český Brod.

USNESENÍ č. 203/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
jmenuje
pracovní skupinu prevence kriminality na místní úrovni ve složení Václav Hájek – předseda 
komise bezpečnosti a dopravy, Jan Svoboda – velitel Městské policie, Mgr. Klára 
Uldrichová – předsedkyně přestupkové komise, kpt. Jiří Černý – vedoucí OO PČR, Eva 
Dobiašová – komunitní plán, Andrea Košatová – protidrogový koordinátor, Hana 



Hollasová – rómský koordinátor, Bc. Petr Steklý – K- centrum a terénní program, Jana 
Kratochvílová – Leccos o.s., Bc. Jakub Nekolný – manažer prevence kriminality na místní 
úrovni.

USNESENÍ č. 204/2005
Rada Města Český Brod
po projednání podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
provedení inventarizace všech reklamních poutačů umístěných na veřejných prostranstvích a 
majetku Města Český Brod včetně finanční úhrady za pronájem a to v termínu do 31.12.2005.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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Ing.  Čokrtová  –  pan  Šťastný,  který  dostal  stavební  povolení  na  stavbu  domu,   stavba  je 
směrována do Sokolské ulice, v té době nebylo známo, že se parcelují vedle další zahrádky  
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