
Usnesení
z 6. schůze Rady města Český Brod konané dne 9.3. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 31/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 3)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
souhlasí 
s přijetím daru herních prvků umístěných v parku na pozemku č. 65/2 v k.ú. a obci Český Brod 
od občanského sdružení LECCOS, návrh darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 32/2006
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
A/  schválit zánik zástavního práva na budovu čp. 340 se stpč. 397, ulice Komenského v Českém 
Brodě a budovu čp. 1127 se stpč. 1225, ulice K Dolánkám v Českém Brodě
B/ schválit zřízení zástavního práva na byty č. 5 a 6 v domě čp. 340 v ulici Komenského v 
Českém Brodě a na byty č. 7 a 8 v domě čp. 1127 v ulici K Dolánkám v Českém Brodě, které 
byly zbudovány v roce 1997 pomocí státní dotace s alikvotními částmi stpč. 397 a 1225.

USNESENÍ č. 33/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku o výměře 15 m2 parc.č. 923/1 dle KN v k.ú. Český Brod 
dohodou ke dni 10.3.2006 a
souhlasí 
s odpuštěním alikvotní části nájemného za rok 2006.

USNESENÍ č. 34/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
neschvaluje
prodloužení nájmu části pozemku stpč. 1225 o výměře cca 15 m2 v kat. území Český Brod na 
dobu určitou – jeden rok – panu Ladislavu Kruckému, bytem Český Brod, za cenu 600 Kč ročně.

USNESENÍ č. 35/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje



Zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej sanitního vozidla Ford Tranzit 100L, rok výroby 
1993 panu Františku Součkovi, bytem Vítězslava Nováka 454, 250 82 Úvaly za cenu  62 000 Kč 
s podmínkou, že kupující nechá vozidlo přestavět odbornou firmou na nákladní automobil.

USNESENÍ č. 36/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
výsledky inventarizace provedené podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve  znění pozdějších 
předpisů za rok 2005.     

USNESENÍ č. 37/2006
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 prodej části pozemku parc.č. 164/54 – zahrada dle KN 
v k.ú. Doubravčice o výměře cca 160 m2 paní Gabriele Hyrmanové, za cenu 100 Kč za 1 m2. 

USNESENÍ č. 38/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
na základě jednání komise ze dne 23. 2. 2006 a 1. 3. 2006, pro výběr dodavatelské firmy k 
provedení pěstební, těžební a ostatní činnosti v lesích Města Český Brod do 31.12.2010, 
vybranou firmu „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“  a
pověřuje
odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu  Český Brod vypracováním smlouvy na 
provedení pěstební, těžební a ostatní činnosti v městských lesích do 31.12.2010 mezi Městem 
Český Brod a Kolínskou lesní společností, s.r.o.

USNESENÍ č. 39/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
komisi, termín a místo pro zhodnocení předložených nabídek na prodej dřevní hmoty, 
vytěžené do konce roku 2010 v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a 
přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu přibližně 25 000 m3.
Komise ve složení:
předseda:                  Bc. Jakub Nekolný 
členové:                    Ing. Jaroslav Kokeš 
                                 Ing. Rostislav Vodička
                                 Josef Novák
                                 František Chmelenský 
náhradníci:               Jaromír Fischer
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                                 Mgr. Janík František
                                 Kateřina Rozmbachová
                                 Jaroslav Brom
                                 Jaroslava Sahulová
 zapisovatel:             Jana Svatošová
Termín konání:
15. března 2006 (středa), 14.30 hodin
Místo konání:
Zasedací místnost Městského úřadu Český Brod

USNESENÍ č. 40/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
neschvaluje
vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český Brod, v hlavní budově, ve 
II. patře vpravo o celkové výměře 56,8 m2 sestávající se ze 2 pokojů pro pacienty,  předem 
určenému zájemci. Cena za 1 m2/rok 650 Kč .

USNESENÍ č. 41/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
poskytnutí dotace Regionálnímu muzeu v Kolíně ve výši 7 000 Kč.

Jaromír Fischer
            starosta města
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