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

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková,  MUDr. Forstová, p. 
Brom - tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení daru  pro Občanské sdružení LECCOS ( herní prvky umístěné v parku)  – 
předkládá Bc. Nekolný  
2. Návrh  na  doporučení  ZM  schválení  zániku  zástavního  práva  na  budovu  čp.  340  v 
Komenského ulici  a  budovu čp.  1127 v ulici  K Dolánkám v Českém Brodě -  předkládá  Ing. 
Čokrtová
3. Návrh  na  schválení   ukončení  pronájmu  části  pozemku  p.č.  923/1  v k.ú.  Český  Brod  - 
předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na schválení pronájmu části pozemku st.p.č. 1225 v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. 
Čokrtová
5. Návrh na doporučení ZM schválit prodej sanitního vozidla Ford Tranzit 100L – předkládá 
Ing. Čokrtová
6. Návrh na schválení inventarizace majetku Města Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 164/54 v k.ú. Doubravčice – předkládá 
Ing. Čokrtová
8. Návrh  na  schválení  výběru  dodavatelské  firmy  k provedení  pěstební,  těžební  a  ostatní 
činnosti v lesích Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
9. Návrh na schválení jmenování komise pro zhodnocení nabídek na prodej dřevní hmoty  - 
předkládá Ing. Vodička 
10. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
11. Návrh na schválení poskytnutí dotace Regionálnímu muzeu v Kolíně – předkládá p. Fischer

Informace Žádost o odkoupení a pronájem pozemku č. 149 v k.ú. Český Brod 
       Výměna kanalizace v ulici  Pod Malým vrchem

                   Pronájem případně koupě části pozemku č. 1225 v k.ú. Český Brod
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 6. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je pí. Raková

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o  5, 0, 0 



Návrh na schválení daru  pro Občanské sdružení LECCOS (herní prvky umístěné v parku) 
– předkládá Bc. Nekolný  
Město  dalo  souhlas  s  umístěním  herních  prvků  i  příspěvek  na  realizaci.  Občanské  sdružení 
doplnilo herní prvky na dětském hřišti o lavičku a houpačku, hodnota je 15 232 Kč.

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.

              s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh  na  doporučení  ZM  schválení  zániku  zástavního  práva  na  budovu  čp.  340  v 
Komenského ulici a budovu čp. 1127 v ulici K Dolánkám v Českém Brodě - předkládá Ing. 
Čokrtová
Odbor  správy  majetku  Města  Český  Brod  předkládá  výše  uvedený  návrh  usnesení  na 
základě podobného, úspěšně dokončeného jednání o zániku a zřízení zástavního práva na 
byty v Masarykově ulici v Českém Brodě.
Touto cestou bude rovněž možné uvažovat do budoucna o prodeji předmětných bytů. Původní 
zástavní právo by zaniklo uplynutím času, tj. v roce 2017.

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.

              s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení   ukončení  pronájmu části  pozemku p.č.  923/1  v k.ú.  Český Brod - 
předkládá Ing. Čokrtová
Odbor  správy  majetku  Města  Český  Brod  obdržel  žádost  ze  dne  16.2.2006  od  pana  Karla 
Rajcherta, bytem Na Prutě 1085, Český Brod, o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 923/1 
dohodou. Část  o  výměře  15 m2 byla  panu Rajchertovi  pronajata  na základě smlouvy ze dne 
16.6.1992 za účelem stavby septiku u domu čp. 41, který je ve vlastnictví nájemce. Pronájem se 
stal bezpředmětným z důvodu zrušení septiku při rekonstrukci Husova náměstí. Nájemné ve výši 
90,- Kč na rok 2006 již nebylo uhrazeno. Alikvotní část bude nájemci předepsána k úhradě.
MUDr. Blažek – navrhuji, aby úhrada alikvotní části nájmu za rok 2006 byla nájemci odpuštěna. 

USNESENÍ č. 33/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
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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.

              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení pronájmu části pozemku st.p.č. 1225 v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. 
Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 27.6.2005 a 17.2.2006 od pana 
Ladislava Kruckého, bytem Jungmannova 1164, Český Brod, o prodloužení nájemní smlouvy 
ev.č. 208/2003/OSM ze dne 26.4.2004 na část pozemku stpč. 1225 o výměře cca 15 m2 pod 
garáží, která je ve vlastnictví p. Kruckého. Uvedený pozemek je předmětem jednání o zániku a 
zřízení zástavního práva tak, aby v budoucnu bylo možno pozemek a byty v domě na něm 
stojícím prodat v souladu s pravidly privatizace bytového fondu v majetku města. Nájemné 600,- 
Kč ročně je stanoveno dle Všeobecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o místních poplatcích, článek 
14, odst. 2 (za vyhrazená parkovací místa pro vozidla fyzických a právnických osob v zóně C). 
JUDr. Marková – uvedený pozemek je předmětem jednání o zániku a zřízení zástavního práva 
tak, aby v budoucnu bylo možno pozemek a byty v domě na něm stojícím prodat v souladu 
s pravidly privatizace bytového fondu v majetku města.  
MUDr. Blažek – dal protinávrh na neschválení pronájmu části pozemku p. Kruckému. 

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.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na doporučení ZM schválit prodej sanitního vozidla Ford Tranzit 100L – předkládá 
Ing. Čokrtová
Sanitní vozidlo bylo  RZS vráceno Městu Český Brod. Smlouvou o výpůjčce  se vozidlo převedlo 
na Penzion-Domov důchodců v Českém Brodě.  Po přehodnocení potřeb paní ředitelka navrhla 
prodej sanitního vozidla.Vedení Nemocnice v Českém Brodě nyní  projevilo zájem o zapůjčení 
vozidla, přestože před půl rokem  naši nabídku odmítli  z důvodu velkého opotřebení.
MUDr. Blažek – dal návrh otevřít obálku a sanitní vůz prodat. NsP potřebuje vozidlo, které je 
v dobrém technickém stavu. Do tohoto vozidla by musela nemocnice investovat, vzhledem 
k finanční situaci v NsP bych zapůjčení vozidla nedoporučoval.
Pí. Kopfhammerová otevřela nabídku na odkoupení sanitního vozidla Ford Tranzit 100L - 
č.j. 3873 od pana Františka Součka, bytem Vítězslava Nováka 454, 250 82 Úvaly, který nabídl 
cenu 62 000 Kč.   

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

              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení inventarizace majetku Města Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Inventarizace majetku města byla provedena na základě zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., který 
ukládá povinnost inventarizace majetku a závazků a dle vnitřní Směrnice k inventarizacím pro 
Město Český Brod ke dni 31.12.2005.
Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne 1.10.2005 a ukončena dne 31.12.2005
Skutečné stavy a seznam veškerého inventarizovaného majetku ve vlastnictví města je přiložen 
v příloze č.l  -  inventarizace syntetických účtů. 
V příloze č.2 – inventarizačním zápise je způsob provedení a kontrola inventarizovaného majetku 
Města Český Brod.
Ing. Čokrtová – na inventarizaci majetku byl proveden audit.
MUDr. Blažek – zjistit jak dlouho provádí audit firma ATLAS AUDIT Čelákovice.       

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.     

              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 164/54 v k.ú. Doubravčice – předkládá 
Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 25.11.2005 od paní Gabriely 
Hyrmanové, bytem Praha 4, Brabcova 3, o odkoupení části pozemku parc.č. 164/54 – zahrada o 
výměře cca 160 m2 v kat. území Doubravčice. Tento pozemek v celé výměře 1.876 m2  měla až 
dosud žadatelka v pronájmu, který skončil dohodou ke dni 30.12.2005. Žadatelka již vlastní 
sousední pozemky parc.č. 164/5 a stpč. 104 s domem čp. 62. Touto koupí řeší přístup do 
přístavku a k ořešáku, které jsou v jejím vlastnictví. Žadatelka uhradí náklady na vyhotovení 
geom. plánu. Záměr na tento prodej byl vyhlášen Radou města dne 9.2.2006 a zveřejněn od 13.2. 
do 1.3.2006. Městu Český Brod vznikne příjem cca 16.000 Kč.

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. 

              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh  na  schválení  výběru  dodavatelské  firmy k provedení  pěstební,  těžební  a  ostatní 
činnosti v lesích Města Český Brod – předkládá Ing. Vodička
Město Český Brod, jako zadavatel, oznámilo zadání veřejné zakázky v souladu s § 25, odst. 2, 
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písm. d) a § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů pozdějších, a to 
v jednacím řízení bez uveřejnění k vybrání firmy na provedení pěstební, těžební a ostatní činnosti 
dodavatelem v lesích Města Český Brod v souladu s lesním hospodářským plánem pro LHC 
Městské lesy Český Brod, platným od 1.1.2001 do 31.12.2010. Usnesením Rady města Český 
Brod č. 16/2006 byla jmenována komise pro výběr dodavatelské firmy. Komise na jednání dne 
23.2.2006 a 1.3.2006, a to v jednacím řízení bez uveřejnění, posoudila nabídku zúčastněných 
firem, tj. Kolínská lesní společnost s.r.o., Kolín a Hanušovická lesní a.s. , Hanušovice. Po 
přezkoumání, odborném posouzení a vyhodnocení jednotlivých kritérií komise vyhodnotila 
nabídku Kolínské lesní společnosti s.r.o. jako výhodnější a doporučuje Radě města Český Brod 
tuto firmu ke schválení.
MUDr. Forstová – radním by měli být dodány na jednání rady města  protokoly o výběrovém 
řízení. 

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.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení jmenování komise pro zhodnocení nabídek na prodej dřevní hmoty  - 
předkládá Ing. Vodička  
Usnesením Rady města Český Brod č. 29/2006 byl vyhlášen záměr 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. Doba plnění záměru bude zahájena dnem 
podpisu kupní smlouvy a ukončena odvozem veškeré dřevní hmoty z odvozního místa, vytěžené 
do  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. 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 
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                                 Ing. Rostislav Vodička
                                 Josef Novák
                                 František Chmelenský 
náhradníci:               Jaromír Fischer
                                 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

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Společnost ANESAN s.r.o.využívá ke své činnosti od 1.1.2006 nebytové prostory v areálu NsP 
Český Brod  ve II. patře hlavní budovy. Jedná se o 2 pokoje pro pacienty. Ředitel NsP požádal o 
změnu smlouvy, která byla uzavřena mezi společností ANESAN s.r.o. a Městem Český Brod dne 
17.8.2005.
MUDr. Forstová – dala protinávrh na neschválení pronájmu nebytových prostor v areálu NsP.

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 .

              s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení poskytnutí dotace Regionálnímu muzeu v Kolíně – předkládá p. Fischer
Příspěvek je určen k financování programu při příležitosti slavnostního otevření turistické sezóny 
v Podlipanském muzeu v Českém Brodě dne 4. 4. 2006, kdy budou zároveň otevřeny nové 
výstavy.

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.

              s c h v á l e n o 5, 0, 0
Informace
Přišel Bc. Nekolný v 1700 hodin.
Žádost o odkoupení a pronájem pozemku č. 149 v k.ú. Český 
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OSM obdržel  dvě žádosti ze dne 20.2.2006 – od manželů Fraňkových, bytem Želivského 248, 
Český Brod, o odkoupení pozemku parc.č. 149 – zahrada o výměře 532 m2 v k.ú. Český Brod za 
cenu 100,- Kč za 1 m2 a o pronájem téhož pozemku od pana Jaroslava Fraňka jako vlastníka 
jednoho z bytů a jednatele za ostatní vlastníky bytů v domě čp. 24 na Nám. Arnošta z Pardubic.
OSM se přiklání k možnosti vyhlásit záměr na prodej předmětného pozemku nejvyšší nabídce, za 
minimální cenu 200 Kč za 1 m2. Na okraji pozemku se nachází samostatný pozemek stpč. 1523 
rovněž v majetku Města Český Brod, na němž je umístěna garáž ve vlastnictví p. Skalické, s níž 
má město na pozemek uzavřenu nájemní smlouvu. V případě prodeje zahrady bude nutno zřídit 
věcné břemeno na příjezd ke garáži. Žádost o pronájem neobsahuje potřebné náležitosti, žadatel 
bude vyzván k jejich doplnění. 
JUDr. Marková – tento pozemek je na lukrativním místě – mohl by být prodán na stavební 
parcelu.
MUDr. Blažek – měli bychom se zamyslet nad tržní cenou tohoto pozemku, OSMM navrhuje 
předmětný pozemek prodat za minimální cenu 200 Kč, tato cena je velmi nízká. 
Rada města po projednání doporučuje tento pozemek nabídnout do pronájmu.

      
Ing. Čokrtová informovala RM o otevření obálek a posouzení nabídek na zhotovitele  stavby: 
Výměna  kanalizace  v ulici   Pod  Malým  vrchem,  které  se  zúčastnil  pan  Fischer,  pí. 
Kopfhammerová  a  Ing.  Čokrtová.  Po posouzení  nabídek byla  vybrána  firma  SILMEX s.r.o., 
Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV. Rada města bere tuto informaci na vědomí.

Pronájem případně koupě části pozemku č. 1225 v k.ú. Český Brod
OSM obdržel  žádost ze dne 3.3.2006 od manželů Kolářových, bytem Sokolská 1398, Český 
Brod, o pronájem, případně odkoupení části pozemku stpč. 1225 v k.ú. Český Brod o výměře cca 
15 m2. Tuto část pozemku má na základě smlouvy č. 208/2003/OSM ze dne 26.4.2004 v nájmu 
pan Ladislav Krucký a stojí na něm garáž, která je v jeho vlastnictví. Smlouva vyprší koncem 
dubna 2006. Souběžně s touto informací je Radou města projednávána žádost p. Kruckého ze dne 
27.6.2005 a 17.2.2006 o prodloužení nájmu. Uvedený pozemek je předmětem jednání o zániku a 
zřízení zástavního práva tak, aby v budoucnu bylo možno pozemek a byty v domě na něm 
stojícím prodat v souladu s pravidly privatizace bytového fondu v majetku města. OSMM se 
domnívá, že by bylo vhodné nájemní vztah s p. Kruckým o jeden rok prodloužit a teprve po 
změně zástavního práva uvažovat o prodeji. 
V návrhu č. 4 rada města neprodloužila pronájem pozemku č. 1225 panu Kruckému a tím 
nesouhlasí ani s pronájmem nebo koupí tohoto pozemku manželům Kolářovým z důvodu, že 
uvedený pozemek je předmětem jednání o zániku a zřízení zástavního práva tak, aby v budoucnu 
bylo možno pozemek a byty v domě na něm stojícím prodat v souladu s pravidly privatizace 
bytového fondu v majetku města.  

Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin 

Ověřovatel zápisu: pí. Raková

Jaromír Fischer
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                                                                                   starosta města

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.
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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 
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                                 Ing. Rostislav Vodička
                                 Josef Novák
                                 František Chmelenský 
náhradníci:               Jaromír Fischer
                                 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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	Odbor správy majetku Města Český Brod předkládá výše uvedený návrh usnesení na základě podobného, úspěšně dokončeného jednání o zániku a zřízení zástavního práva na byty v Masarykově ulici v Českém Brodě.

