
Usnesení
ze 4. schůze Rady města Český Brod konané dne 9.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 15/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na nákup nového osobního terénního automobilu pro potřeby hospodářského střediska Městské 
lesy Český Brod v hodnotě 300 000 Kč bez DPH a  zároveň
pověřuje
vedoucího Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod zajištěním 
výběrového řízení na dodávku tohoto automobilu. Nabídky budou přijímány v zalepené a 
označené obálce nejpozději do 1.3.2006.

USNESENÍ č. 16/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se svým usnesením č. 172/2005                                                      
jmenuje
komisi, termín a místo pro výběr dodavatelské firmy na zajištění pěstební, těžební a ostatní 
činnosti v lesích Města Český Brod do konce platnosti lesního hospodářského plánu, tj. 
31.12.2010.
Komise ve složení:
předseda:                Bc. Jakub Nekolný
členové:                  Ing. Jaroslav Kokeš
                                Ing. Rostislav Vodička
                                Josef Novák
                                František Chmelenský 
náhradníci:              Jaromír Fischer
                                Mgr. Janík František
                                Kateřina Rozmbachová
                                Jaroslav Brom
                                Jaroslava Sahulová
 zapisovatel:            Jana Svatošová
Termín konání:
23. února 2006 (čtvrtek), 9.00 hodin
Místo konání:
Zasedací místnost města Český Brod

USNESENÍ č. 17/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
souhlasí



s realizací sanace svahů v okolí bytových domů v ul. Kounické a s úhradou 51% nákladů dle 
předloženého rozpočtu.

USNESENÍ č. 18/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  a § 39 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje 
usnesení č.202/2005 ve vztahu k sanitnímu vozidlu Ford  Transit 100L  a   
vyhlašuje záměr
na prodej sanitního vozidla  Ford Tranzit 100L, datum výroby 11/93, stav tachometru  190 000 
km, obálkovou metodou. Podmínkou  prodeje je přestavba sanitního vozidla na nákladní 
automobil odbornou firmou. 

USNESENÍ č. 19/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout prodej pozemku PK č. 616/1 ovocný sad o výměře 10 028 m2 

v k.ú. Český Brod firmě NOVETA s.r.o. za cenu 80 Kč/ 1m2 z důvodu nízké nabídkové ceny.

USNESENÍ č. 20/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout prodej částí pozemků č. 613 ostatní plocha o výměře cca 35m2 a 
č. 608/4 trvalý travní porost o výměře cca 45m2 v k.ú.Český Brod panu Rudolfu Bublovi  za cenu 
65 Kč za 1m2. 

USNESENÍ č. 21/2006
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  části pozemku č. kat. 164/54 – zahrada o výměře cca 160 m2  dle KN v katastrálním 
území Doubravčice za cenu 100 Kč za 1 m2 předem určenému zájemci. 

USNESENÍ č. 22/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočty hospodářských středisek ve znění příloh, které jsou nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.
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USNESENÍ č. 23/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací ve znění příloh, které jsou nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 24/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
jmenuje
paní Ing. Ludmilu Plášilovou ředitelkou příspěvkové organizace Technické služby se sídlem 
Palackého ulice čp. 339, Český Brod ke dni 1.5.2006.

USNESENÍ č. 25/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej domu čp. 86 s pozemkem parc. č. 58 dle KN o 
výměře 456 m2 v k.ú. Plaňany za minimální cenu 700 000 Kč prostřednictvím realitních kanceláří 
a 
pověřuje
starostu města podpisem smluv o zprostředkování prodeje.

USNESENÍ č. 26/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města schválit novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní školy 
Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín.

Jaromír Fischer
            starosta města
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