
Usnesení
z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 27/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
zastupitelstvu Města Český Brod schválit rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2006 ve 
znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se 
zvyšují  o  227 000 Kč ze  113 113 700 Kč na  113 340 700 Kč.  Provozní  výdaje  se  zvyšují  o 
227 000 Kč ze 79 281 700 Kč na 79 508 700  Kč. Investiční výdaje a částka financování 
se nemění.

USNESENÍ č. 28/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů                                                     
revokuje
své usnesení č. 162/2005 a
schvaluje 
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Liblice pro školní rok 2005/2006. Z 24 
zapsaných dětí se počet zvýší na 25 dětí s tím, že bude dodržena hygienická kapacita školy.

USNESENÍ č. 29/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  a § 39 odst. 1)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje záměr
na prodej dřevní hmoty, vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a 
přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu přibližně 25 000 m3. Termín zahájení plnění 
záměru bude stanoven dnem podpisu kupní smlouvy a ukončen 31.12.2010. Nabídka bude 
obsahovat kupní cenu bez DPH za 1 m3, pro jednotlivé dřeviny a jednotlivé sortimenty a způsob 
úhrady kupní ceny. Nabídky budou přijímány v zalepené a označené obálce nejpozději do 
13.3.2006.

USNESENÍ č. 30/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
bere  na  vědomí  
Výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím za kalendářní rok 2005. 



Jaromír Fischer
            starosta města
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