
Usnesení
z 27. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.11. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 229/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů,
schvaluje,
že technologická část tlakové kanalizace v Českém Brodě v Liblicích pro majitelé nemovitostí, 
které  budou  žádat  o  připojení  své  nemovitosti  samostatně,  nad  rámec  stavby  Český Brod  – 
Liblice- taková kanalizace, bude ve vlastnictví města Český Brod a bude pořízena z prostředků 
vodohospodářského fondu. 

USNESENÍ č. 230/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
pronájem pozemku parc.  č.  567 –  ostatní  plocha  o  výměře  22.506 m2  dle  KN,  v kat.  území 
Štolmíř, který je v majetku Města Český Brod, panu Ing. Marku Strnadovi za cenu 1.300,- 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. 231/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů,
doporučuje 
Zastupitelstvu schválit půjčku pro manžele Gorbatyjovi, bytem K Vysílači čp. 161, Český Brod – 
Liblice,  na  zřízení  kanalizační  a  vodovodní  přípojky  ve  výši  15.000,-  Kč  za  podmínek 
stanovených ve Smlouvě o půjčce, jejíž návrh je přílohou originálu usnesení.

USNESENÍ č. 232/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů,
doporučuje 
Zastupitelstvu schválit půjčku na uhrazení podílu zřízení kanalizační přípojky ve výši 5.500,- Kč 
pro spoluvlastníka nemovitosti Cukrovarská čp. 50 Český Brod – Liblice, pana Iva Kempného, 
trvalé bydliště Tupolevova 465, 199 00 Praha 9 – Letňany, za podmínek stanovených ve Smlouvě 
o půjčce, jejíž návrh je návrh přílohou originálu usnesení.

USNESENÍ č. 233/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2 písm. a)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit tato pravidla rozpočtového  provizória na období 1.1.2006 do data 
schválení rozpočtu na rok 2006:



1. bude  pozastaveno  sjednávání  nových  investičních  akcí,nebudou  hrazeny  investiční 
výdaje, s výjimkou již smluvně podložených investic z roku 2005  

2. provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši,  nákup drobného dlouhodobého 
majetku bude pozastaven 

3. financování příspěvkových organizací bude zajištěno ve výši 1/12 příspěvku zřizovatele 
roku 2005 

USNESENÍ č. 234/2005
Rada města Český Brod po projednání podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů,
doporučuje 
Zastupitelstvu města ceny  maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro podnikatele 

s platností od 1.1.2006 ve výši:

- nádoba 110l – 52 svozů …………. 1840,-Kč
- nádoba 120l – 52 svozů …………. 2030,-Kč
- nádoba  140l – 52 svozů ………… 2420,-Kč
- nádoba 240l – 52 svozů …………  3350,-Kč
- kontejner 1100l – 52 svozů …….. 12680,-Kč      
- nádoba 110l – 26 svozů……………1290,-Kč
- nádoba 120l – 26 svozů……………1440,-Kč
- nádoba 240l – 26 svozů……………2280,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

USNESENÍ č. 235/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů,
doporučuje 
Zastupitelstvu  města  schválit  změnu  přílohy  OZV  O  místním  poplatku  za  provoz  systému 
nakládání s komunálním odpadem na rok 2006 ,ve které je stanovena sazba poplatku. 
Sazba poplatku na období 1.1. 2006 až 31.12.2006 se stanovuje na  492 ,-Kč na osobu a rok.

USNESENÍ č. 236/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje 
Systémové požadavky a Atest komplexního informačního systému MěÚ Český Brod

USNESENÍ č. 237/2005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
ukládá 
povinnost starostovi města svolat jednání s vítězi výběrového řízení na provozovatele nemocnice 
a  projednat  zprávu o  ekonomické  situaci  v příspěvkové organizaci  Nemocnice  s poliklinikou 
Český Brod

Jaromír Fischer
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