
Usnesení
z 26. schůze Rady města Český Brod konané dne 16.11. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 205/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Český  Brod  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  č.  9/2005,  o  stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na správním území města Českého Brodu včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

USNESENÍ č. 206/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Český  Brod  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  č.  10/2005,  o  místních 
poplatcích.

USNESENÍ č. 207/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města  Český Brod vydání  obecně závazné vyhlášky č. 11/2005, o podmínkách 
pohybu zvířat na veřejných prostranstvích. 

USNESENÍ č. 208/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu  města  Český  Brod  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  č.  12/2005,  o  veřejném 
pořádku, čistotě města a pořádání veřejných hudebních produkcí.

USNESENÍ č. 209/2005
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 vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005 o zrušení Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti 
místních komunikací a průjezdech úseků v zimním období na území města Český Brod. 

USNESENÍ č. 210/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů  



schvaluje
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 panu 
Ladislavu Rezkovi za cenu 1 100 Kč za 1 ha za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 
dle platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, 
poprvé v roce 2006 za rok 2005.

USNESENÍ č. 211/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
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 panu 
Janu Královi za cenu 1 100 Kč za 1 ha za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle 
platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé 
v roce 2006 za rok 2005.

USNESENÍ č. 212/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
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, panu 
Janu Královi za cenu 1 200 Kč za 1 ha za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle 
platných právních předpisů. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé 
v roce 2006 za rok 2005.

USNESENÍ č. 213/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
ukládá
odboru správy majetku prověřit možnosti výstavby a povolení vjezdu na nově vzniklý pozemek 
z ulice Jana Kouly v případě směny pozemku.    

USNESENÍ č. 214/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s bezúplatným převodem nově vybudovaného 
kanalizačního řadu a pozemku č. 901/5 o výměře 204 m2 v k.ú. Český Brod z majetku pana 
MUDr. Miroslava Chaloupky a paní Ivy Chaloupkové do majetku Města Český Brod
za podmínek, které jsou součástí originálu zápisu.
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USNESENÍ č. 215/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod schválit výši vodného a stočného pro rok 2006
cena vodného……..   22,29 Kč bez DPH, 23,40 Kč s DPH
cena stočného ……   34,05 Kč bez DPH, 35,80 Kč s DPH.

USNESENÍ č. 216/2005
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 podnájmu bytu č. 6 na adrese Český Brod, Štolmířská 1382, mezi nájemcem 
tohoto bytu panem MUDr. Ivanem Juránkem a podnájemníky – panem Rostislavem Pangelem a 
paní Petrou Pangelovou od 1.12. 2005 do 31. 12. 2007.

USNESENÍ č. 217/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30.1.1995 mezi Městem Český Brod a Akciovou společností 
Vykáň, jímž se mění předmět nájmu z důvodu zániku pozemku parc.č. 699 dle PK v kat.území 
Štolmíř.

USNESENÍ č. 218/2005 
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se směrnicí č. 1/2005 
souhlasí 
s realizací nádrže a rozvodem síranu železitého dle předložené nabídky firmy Kemifloc a.s., 
Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 62 Přerov a
pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

USNESENÍ č. 219/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
schvaluje
přechod nájmu bytu na adrese Český Brod, Suvorovova 59 mezi zesnulou paní Bohuslavou 
Tučkovou a jejím vnukem panem Liborem Borovičkou.

USNESENÍ č. 220/2005
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Rada  města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
trvá
na ukončení nájemní smlouvy k 30.6.2006 a
schvaluje
podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného.

UNESENÍ č. 221/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
prodloužení nájemního vztahu a trvá na ukončení nájemní smlouvy č. 140/2001/FO dle dodatku 
č.  3  ke dni  31.  12.  2005. Ke stejnému datu bude byt  vyklizen  a  předán městu  Český Brod.

USNESENÍ č. 222/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací a právničce tak, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě.

USNESENÍ č. 223/2005
Rada  města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit odkoupení nemovitosti č.p. 150 na  parcele st. 183 
v katastrálním území Český Brod a
pověřuje
Starostu  města  jednáním  o  podmínkách  kupní  smlouvy  včetně  dojednání  kupní  ceny.

USNESENÍ č. 224/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
dohodu o postoupení práv a pohledávek a převzetí závazků a povinností smlouvy o dílo č. 
K09/03, ze dne 3. listopadu 2003,  zaregistrovanou MěÚ Český Brod pod  číslem 
226/2003/STAV, na vyhotovení  změny č. 02 územního plánu sídelního útvaru  města Českého 
Brodu.

USNESENÍ č. 225/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
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pozdějších předpisů
schvaluje
poskytnutí dotace OS LECCOS  ve výši  500 Kč a OS Magráta ve výši 500 Kč.

USNESENÍ č. 226/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Technické služby města 
Český Brod. Znění výběrového řízení je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 227/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
bere na vědomí 
zprávu o vyúčtování zdravotní péče za rok 2004 Nemocnici s poliklinikou Český Brod p.o. 
podanou Ing. Vladislavem Beránkem pověřeným řízením příspěvkové organizace.

USNESENÍ č. 228/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů
zamítá 
žádost pana Ladislava Velehradského a pana Ludvíka Kosiny bytem Liblice čp. 99 o zvýšení 
příspěvku na vybudování kanalizační přípojky pro dům čp. 99 v Liblicích.    

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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