
Zápis 
ze 7. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 29.3. 2006 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer, Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, p. Fořt p.  Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: MUDr. Forstová 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na doporučení ZM schválení prodeje dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve 
vlastnictví města Český Brod – předkládá Ing. Vodička  
2. Návrh na doporučení ZM schválení rozpočtového opatření č. 2 - předkládá p. Fischer
3. Návrh na schválení revokace usnesení č. 158/2005 a schválení výjimky v počtu zapsaných 
dětí do MŠ Kollárova, Český Brod  - předkládá p. Fischer
4. Návrh na schválení žádosti o výměnu bytu v Palackého ulici 1256 – předkládá p. Fischer
5. Návrh  na  schválení  pověření  paní  Milady  Markové  řízením  příspěvkové  organizace 
Technické služby  – předkládá p. Brom
6. Návrh  na  schválení  uzavření  nájemní  smlouvy  na  byty  č.  9  a  č.  42  v domě  čp.  1256 
v Palackého ulici - předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na doporučení ZM zamítnutí žádosti manželů Romana a Jaroslavy Tocháčkových o 
odkoupení pozemku v k.ú. Štolmíř  – předkládá Ing. Čokrtová
8. Návrh  na  vzetí  na  vědomí  umístění  dvou  včelstev  na  pozemku  č.  684  v k.ú.  Štolmíř  – 
předkládá Ing. Čokrtová
9. Návrh na doporučení ZM zamítnutí žádosti manželů Fraňkových o odkoupení pozemku č. 
149 v k.ú. Český Brod  -  předkládá Ing. Čokrtová 
10. Návrh na vzetí na vědomí jednotného postupu při uzavírání nájemních smluv - předkládá 
Ing. Čokrtová
11. Návrh na doporučení ZM schválení Plánu odpadového hospodářství města  Český Brod – 
předkládá Ing. Vodička
12. Návrh na schválení jmenování Bc. Marka Binka členem komise bezpečnosti  a dopravy – 
předkládá p. Fischer
13. Návrh  na  výpověď  z nájmu  nebytových  prostor  v čp.  171  Želivského,  Český  Brod  – 
předkládá Bc. Nekolný
14. Návrh na schválení pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností č. 1/2006 – předkládá 
p. Brom
  
Informace 
O  zajištěných  skutečnostech  ve  výkazech  účetnictví  za  rok  2005  v příspěvkové  organizaci 
Technické služby
Zahájení
Diskuse
Závěr



Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 7. mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy 
RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek

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

Návrh na doporučení ZM schválení prodeje dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve 
vlastnictví města Český Brod – předkládá Ing. Vodička  
Přišel Mgr. Janík v 1605 hodin

Na základě záměru vyhlášeného Radou města Český Brod (usnesení RM č. 29/2006)  k prodeji 
dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené na 
odvozní místo v celkovém objemu přibližně 25 000 m3 byly předloženy v daném termínu dvě 
nabídky, a to od firmy Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V  a  od ČZU Praha, 
ŠLP v Kostelci n. Č. l., Nám. Smiřických 1, Kostelec n.Č.l. V souladu s usnesením Rady města 
Český Brod č. 39/2006 jmenovaná komise zhodnotila dne 15.3.2006 předložené nabídky a 
konstatovala, že předložená nabídka od firmy Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín 
V  je z ekonomického hlediska výhodnější. Při zhodnocení prodejních cen za dřevní hmotu 
vyrobenou v městských lesích lze konstatovat, že cena nabízená vybranou společností odpovídá 
cenovému vývoji prodeje dřevní hmoty v dané době. Prodejem dřevní hmoty firmě na odvozním 
místě budou ušetřeny další podstatné režijní náklady s kterými byl prodej dřevní hmoty 
v minulých letech při hospodaření městských lesů spojen (zajišťování odběratelů, náklady na 
dopravu, ošetřování dřevní hmoty na skládkách).

USNESENÍ č. 42/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se svým usnesením č. 39/2006
schvaluje
na základě jednání komise ze dne 15. 3. 2006 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,  firmu „Kolínská lesní 
společnost s.r.o., Labská 14, Kolín V“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod rozhodnout o prodeji dřevní hmoty vytěžené v lesních 
porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 
přibližně 25 000 m3, firmě „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, za ceny 
uvedené v nabídce vybrané firmy.

              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na doporučení ZM schválení rozpočtového opatření č. 2 - předkládá p. Fischer
Hlavním důvodem tohoto rozpočtového opatření je finanční krytí mimořádného příspěvku NsP 
ve výši 3 mil., který byl zastupitelstvem schválen 22.2.2006. První změnou je navýšení položky 
daně  z příjmů  FO  ze  závislé  činnosti  o  500  tis.,  druhou  změnou  je  navýšení  položky  daně 
z příjmů  FO z kapitálových  výnosů o  20  tis.  Další  příjmovou  položkou,která  se  navyšuje  je 
převod z hospodářské činnosti  o 700 tis.,  což je předpokládaný výnos z prodeje bytů.  Těmito 
změnami se navyšují příjmy o 1 220 000 Kč. Další zdroje pro financování příspěvku NsP jsou 
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v úsporách ve výdajích schváleného rozpočtu na rok 2006. V provozních výdajích je navržena 
úspora v účelovém příspěvku MKIC na opravu fasády budovy Kina o 600 tis. Kč,  příspěvek na 
běžný provoz je zachován ve schválené výši. Schválený investiční příspěvek pro příspěvkovou 
organizaci Penzion Anna a domov důchodců ve výši 400 000,-Kč navrhujeme zrušit, s tím, že 
tato investice může být hrazena z  FRIM PO. Investiční příspěvek pro ZŠ Žitomířská ve výši 555 
tis. Kč je v návrhu také zrušen, s tím, že může být opět zařazen dle finančního vývoje během 
roku. Investiční příspěvek pro MŠ Sokolská je snížen o 200 tis.Kč. Zdrojem této částky může být 
rezervní fond PO, z kterého by mohl být posílen FRIM PO.
Další změny v investičních výdajích jsou pouze přesuny částek z jednotlivých investic na krytí 
schválené investice v ulici Pod Malým vrchem ve výši 700 tis.Kč. Tyto přesuny byly projednány 
s vedoucí OSM  Ing. Čokrtovou. 
Bc. Nekolný – v příloze opravit mimořádný příspěvek na příspěvek zřizovatele u NsP Český 
Brod

USNESENÍ č. 43/2006
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 rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006 
dle přílohy,  která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se 
zvyšují  o 1 220 tis. Kč ze 113 340 700 Kč na 114 560 700 Kč. Provozní výdaje se zvyšují  o 
2 375  tis.  Kč  ze  79 508 700  Kč  na  81 883 700  Kč.  Investiční  výdaje  se  snižují  o 
1 155 tis. z 27 450 000 Kč na 26 295 000 Kč. Částka financování se nemění.

                           s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení revokace usnesení č. 158/2005 a schválení výjimky v počtu zapsaných 
dětí do MŠ Kollárova, Český Brod  - předkládá p. Fischer
Na základě žádosti p. ředitelky Braunerové je navržena revokace usnesení, počty žáků 
v jednotlivých pavilonech byly projednány s odborem školství mládeže a sportu Středočeského 
kraje.

USNESENÍ č. 44/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Kollárova pro školní rok 2005/2006. 
V pavilonu A 27 dětí, v pavilonu B 25 dětí, v pavilonu C 20 dětí, v pavilonu D 28 dětí zapsaných 
 s tím, že bude dodržena hygienická kapacita školy.

                           s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení žádosti o výměnu bytu v Palackého ulici 1256 – předkládá p. Fischer
Na  základě  výzvy  Města  Český  Brod  předložila  dne  9.  3.  2006  paní  Nežádalová  doklady 
k žádosti o výměnu bytu s manžely Nankovými, tj. poslední vysvědčení syna Jiřího Nežádala a 
prohlášení  bývalého  manžela  Jiřího  Nežádala,  že  nesdílí  s paní  Nežádalovou  společnou 
domácnost. Výše jmenované doklady jsou přílohou tohoto návrhu na usnesení.
p. Brom – tajemník města – jednal jsem s paní Nežádalovou a myslím, že přestěhování této paní 
do Českého Brodu i odstěhování manželů Nankových je opodstatněné.  
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USNESENÍ č. 45/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
výměnu bytu mezi manžely Nankovými, bytem Český Brod, Palackého 1256 a paní Michaelou 
Nežádalovou, bytem Zbuzany čp. 3. 

              s c h v á l e n o 5, 1, 0
Návrh  na  schválení  pověření  paní  Milady  Markové  řízením  příspěvkové  organizace 
Technické služby  – předkládá p. Brom
Paní Milada Marková je jmenovaná do funkce ředitelky na dobu určitou, a to do 31.3.2006. Po 
výběrovém řízení byla do funkce ředitelky jmenovaná Ing. Plášilová od 1.5.2006. Proto je nutné 
na měsíc duben ještě pověřit paní Miladu Markovou řízením TS. 

USNESENÍ č. 46/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
pověřuje
paní  Miladu Markovou řízením příspěvkové organizace Technické služby se sídlem  Palackého 
čp. 339, Český Brod od 1.4.2006 do 30.4.2006.

              s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh  na  schválení  uzavření  nájemní  smlouvy  na  byty  č.  9  a  č.  42  v domě  čp.  1256 
v Palackého ulici - předkládá Ing. Čokrtová
V současné době  se eviduje na odboru správy  51 žádostí o přidělení městského bytu. Seznam 
s krátkým zdůvodněním je přiložen k posouzení RM. Žádosti budou při projednávání k 
nahlédnutí u ing.Čokrtové. 
Bc. Nekolný dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání

              s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na doporučení ZM zamítnutí žádosti manželů Romana a Jaroslavy Tocháčkových o 
odkoupení pozemku v k.ú. Štolmíř  – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 15.2.2006 od manželů 
Tocháčkových, bytem Štolmíř 71, o odkoupení pozemku parc.č. 471 – neplodná půda dle KN, 
v k.ú. Štolmíř, o výměře 126.370 m2 , za účelem sečení a pastvy pro koně. Předmětný pozemek je 
určen v rámci nedávno proběhlých komplexních pozemkových úprav ke zřízení biocentra, 
přičemž snahou kompetentních orgánů je převést tato území do vlastnictví obcí tak, aby po 
vzniku biocenter a biokoridorů přešly na vlastníky i povinnosti ze zákona, týkající se péče o tato 
území. OSMM si vyžádalo písemná vyjádření Stavebního odboru, Odboru životního prostředí a 
Pozemkového úřadu v Kolíně. Všechny instituce se vyjádřily k záměru žadatele záporně. Tato 
vyjádření jsou přílohou tohoto návrhu. 
Bc. Nekolný – nesouhlasil s komentářem stavebního odboru, který je přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 47/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod  zamítnout  žádost manželů Romana a Jaroslavy Tocháčkových 
o odkoupení pozemku parc.č. 471 – neplodná půda – o výměře 126 370 m2 v kat. území Štolmíř, 
který je v majetku Města Český Brod.

                  s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh  na vzetí  na  vědomí umístění  dvou včelstev  na  pozemku č.  684 v k.ú.  Štolmíř – 
předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost od paní Evy Drábkové, bytem Pod 
Malým vrchem 877, Český Brod, o umístění dvou včelstev na pozemku parc.č. 684 – orná půda 
dle KN v k.ú. Štolmíř. Tento pozemek má v pronájmu pan Mgr. Josef Vlášek za účelem 
zemědělské činnosti, na základě nájemní smlouvy č. 180/2005/OSM ze dne 27.10.2005. Proti 
umístění včelstev nemá námitky. Také 1. SčV, a.s., provoz Český Brod, s umístěním včelstev za 
určitých podmínek souhlasí.
Bc. Nekolný – souhlasná stanoviska na užití majetku města by měl vydávat OSMM. 
Ing. Čokrtová – umístění včelstev na pozemku města je specifické, a proto jsem předložila 
k projednání na RM. 

USNESENÍ č. 48/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
bere na vědomí
umístění dvou včelstev paní Evy Drábkové na pozemku parc. č. 684 – orná půda dle KN v k.ú. 
Štolmíř na dobu neurčitou.

              s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na doporučení ZM zamítnutí žádosti manželů Fraňkových o odkoupení pozemku č. 
149 v k.ú. Český Brod  -  předkládá Ing. Čokrtová 
Odbor správy majetku města obdržel žádost ze dne 20.2.2006 od manželů Fraňkových, bytem 
Želivského 248, Český Brod, o odkoupení pozemku parc.č. 149 – zahrada dle KN, v k.ú. Český 
Brod, o výměře 532 m2 . Současně přišla žádost od spoluvlastníků domu čp. 24 o pronájem 
předmětného pozemku. Vzhledem k tomu, že pozemek lze v budoucnu sloučit se sousedními 
pozemky v majetku města za účelem další bytové výstavby, bude vhodnější výše uvedený 
pozemek pouze pronajmout. Žadatel o pronájem byl vyzván k doplnění žádosti.
p. Fischer – tento pozemek může město prodat na stavební parcelu a proto jsem pro zamítnutí 
žádosti o odkoupení pozemku manželům Fraňkovým.

USNESENÍ č. 49/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žádost manželů Jaroslava a Heleny Fraňkových o 
odkoupení pozemku parc.č. 149 – zahrada – o výměře 532 m2 v kat. území Český Brod, který je 
v majetku Města Český Brod.
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              s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na vzetí na vědomí jednotného postupu při uzavírání nájemních smluv - předkládá 
Ing. Čokrtová
Navrhujeme ke zvážení, zda u stávajících smluv, neobsahujících článek o účtování míry inflace, 
napravit tento nedostatek dodatkem ke smlouvě.
JUDr. Marková – u starších smluv by se měl koeficient inflace uvést při obnovení této smlouvy.

USNESENÍ č. 50/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
jednotný postup při uzavírání nájemních smluv na pozemky, pokud jde o inflační nárůst za 
příslušný rok. Míra inflace, stanovená každoročně Českým statistickým úřadem za uplynulý rok, 
bude připočítávána ve všech případech nových nájemních smluv, bez ohledu na způsob využití 
pozemku.

              s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na doporučení ZM schválení Plánu odpadového hospodářství města Český Brod – 
předkládá Ing. Vodička
Plán odpadového hospodářství Města Český Brod (dále jen POH) byl zpracován na základě 
naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a je závazným 
dokumentem. POH musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství 
Středočeského kraje (dále jen POH StčK), která byla vydána 22. března 2005 obecně závaznou 
vyhláškou Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Účelem POH je v souladu s POH ČR a POH StčK stanovit:
- výhled pro systém OH obce na období nejméně 5 let, 
- cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 
vlastností,
- opatření pro splnění cílů závazné části POH StčK kraje ve způsobech využití odpadů a 
nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři,
- podmínky pro realizaci navrženého systému odpadového hospodářství obce,
- způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce,
- ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci,
- způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POH,
- postup posouzení shody POH s příslušným POH StčK.
POH byl projednán s veřejností dne 27. 3. 2006.  

USNESENÍ č. 51/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod schválit Plán odpadového hospodářství města Český Brod.  

              s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení jmenování Bc. Marka Binka členem komise bezpečnosti a dopravy – 
předkládá p. Fischer
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Dne 20.3.2006 požádala komise bezpečnosti a dopravy o jmenování nového člena komise, 
a to pana Bc. Marka Binka. Bc. Marek Binko, nar. 16.11.1976, bytem Český Brod, Liblice 
243,  282 01 Český Brod,  je  občanem města  a  vedoucím oddělení  technického  rozvoje 
Českých drah  a.s., Generální ředitelství, Odbor strategie a informatiky,  pracuje na projektu 
"Živá nádraží", kterého se naše město účastní.     

USNESENÍ č. 52/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
jmenuje
pana  Bc. Marka Binka členem komise bezpečnosti a dopravy.

              s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh  na  výpověď  z nájmu  nebytových  prostor  v čp.  171  Želivského,  Český  Brod – 
předkládá Bc. Nekolný
Výpověď z nájmu uvedených prostor je z důvodu jiného využití. Jedná se o prostory, které by 
využívala II. ZŠ Tyršova pro zřízení družiny.

USNESENÍ č. 53/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s výpovědí nájemních smluv na nebytové prostory domu čp. 171, Želivského ul. Český Brod 
pronajaté:
1) Ing. Petráskovi Jaroslavovi , sestávající se z 1 místnosti v přední části objektu a skladových 
prostor o celkové výměře 19,75 m2

2) paní Novákové Blance, sestávající se ze 2 místností a WC umístěné v přízemí o celkové 
výměře 42,30 m2

3) Šubrtovi Michalovi sestávající se z 1 místnosti, chodby a WC, nacházející se v zadní části 
budovy o výměře 36 m2 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne plynout měsícem následujícím po doručení.

               s c h v á l e n o 6, 0, 0
Návrh  na  schválení  pravidel  pro  přijímání  a  vyřizování  petic  a  stížností  č.  1/2006 – 
předkládá p. Brom
p. Brom dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání.  

              s c h v á l e n o 6, 0, 0

Informace 
O  zajištěných  skutečnostech  ve  výkazech  účetnictví  za  rok  2005  v příspěvkové  organizaci 
Technické služby
Kontrolou předložených výkazů roční účetní závěrky za rok 2005 byly zjištěny nedostatky ve 
vedení účetnictví. Nejsou dodržovány podmínky stanovené ve zřizovací listině. Není průkazným 
způsobem účtováno o hlavní a doplňkové činnosti. Z předložených výkazů vyplývá nesprávně 
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stanovený výsledek hospodaření za rok 2005, a tím také není možné těchto výkazů použít pro 
stanovení základu daně z příjmu za rok 2005.
Vzhledem k tomu, že Technické služby Český Brod využívají služeb daňového poradce, mají 
odložený termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2005 na 30.6.2006. 
Na základě předložené informace na jednání rady města o stavu účetní závěrky příspěvkové 
organizace Technické služby navrhujeme provedení kontroly v organizaci.
Finanční odbor navrhuje následující způsob řešení:
1. pověřit Ing. Jedličkovou  kontrolou  účetních dokladů za rok 2005 a jejich rozdělením na 
hlavní a doplňkovou činnost
2. pověřit Ing. Jedličkovou, ve spolupráci s daňovou poradkyní a účetní p. Kašparovou, 
stanovením základu daně z příjmu za rok 2005
3.  zajistit dodržování podmínek stanovených ve zřizovací listině – úprava účetního programu   

USNESENÍ č. 54/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
pověřuje
Ing. Jedličkovou k provedení kontroly účetních dokladů za rok 2005 a jejich rozdělením na 
hlavní a doplňkovou činnost dle zřizovací listiny  Technických služeb a
pověřuje
Ing. Jedličkovou ve spolupráci s daňovou poradkyní TS a účetní p. Kašparovou, stanovením 
základu daně z příjmu za rok 2005.

              s c h v á l e n o 6, 0, 0

Jednání bylo ukončeno v 1700 hodin 

  

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
ze  7.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  29.3.  2006  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 42/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se svým usnesením č. 39/2006
schvaluje
na základě jednání komise ze dne 15. 3. 2006 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,  firmu „Kolínská lesní 
společnost s.r.o., Labská 14, Kolín V“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod rozhodnout o prodeji dřevní hmoty vytěžené v lesních 
porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené na odvozní místo v celkovém objemu 
přibližně 25 000 m3, firmě „Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, za ceny 
uvedené v nabídce vybrané firmy.

USNESENÍ č. 43/2006
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 rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006 
dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se 
zvyšují o 1 220 tis. Kč ze 113 340 700 Kč na 114 560 700 Kč. Provozní výdaje se zvyšují o 
2 375 tis. Kč ze 79 508 700 Kč na 81 883 700 Kč. Investiční výdaje se snižují o 1 155 tis. 
z 27 450 000 Kč na 26 295 000 Kč. Částka financování se nemění.

USNESENÍ č. 44/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Kollárova pro školní rok 2005/2006. 
V pavilonu A 27 dětí, v pavilonu B 25 dětí, v pavilonu C 20 dětí, v pavilonu D 28 dětí zapsaných 
 s tím, že bude dodržena hygienická kapacita školy.

USNESENÍ č. 45/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
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schvaluje
výměnu bytu mezi manžely Nankovými, bytem Český Brod, Palackého 1256 a paní Michaelou 
Nežádalovou, bytem Zbuzany čp. 3. 

USNESENÍ č. 46/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
pověřuje
paní  Miladu Markovou řízením příspěvkové organizace Technické služby se sídlem  Palackého 
čp. 339, Český Brod od 1.4.2006 do 30.4.2006.

USNESENÍ č. 47/2006
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  zamítnout  žádost manželů Romana a Jaroslavy Tocháčkových 
o odkoupení pozemku parc.č. 471 – neplodná půda – o výměře 126 370 m2 v kat. území Štolmíř, 
který je v majetku Města Český Brod.

USNESENÍ č. 48/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
bere na vědomí
umístění dvou včelstev paní Evy Drábkové na pozemku parc. č. 684 – orná půda dle KN v k.ú. 
Štolmíř na dobu neurčitou.

USNESENÍ č. 49/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žádost manželů Jaroslava a Heleny Fraňkových o 
odkoupení pozemku parc.č. 149 – zahrada – o výměře 532 m2 v kat. území Český Brod, který je 
v majetku Města Český Brod.

USNESENÍ č. 50/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
jednotný postup při uzavírání nájemních smluv na pozemky, pokud jde o inflační nárůst za 
příslušný rok. Míra inflace, stanovená každoročně Českým statistickým úřadem za uplynulý rok, 
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bude připočítávána ve všech případech nových nájemních smluv, bez ohledu na způsob využití 
pozemku.
USNESENÍ č. 51/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod schválit Plán odpadového hospodářství města Český Brod.  

USNESENÍ č. 52/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
jmenuje
pana  Bc. Marka Binka členem komise bezpečnosti a dopravy.

USNESENÍ č. 53/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s výpovědí nájemních smluv na nebytové prostory domu čp. 171, Želivského ul. Český Brod 
pronajaté:
1) Ing. Petráskovi Jaroslavovi , sestávající se z 1 místnosti v přední části objektu a skladových 
prostor o celkové výměře 19,75 m2

2) paní Novákové Blance, sestávající se ze 2 místností a WC umístěné v přízemí o celkové 
výměře 42,30 m2

3) Šubrtovi Michalovi sestávající se z 1 místnosti, chodby a WC, nacházející se v zadní části 
budovy o výměře 36 m2 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne plynout měsícem následujícím po doručení.

USNESENÍ č. 54/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  3)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
pověřuje
Ing. Jedličkovou k provedení kontroly účetních dokladů za rok 2005 a jejich rozdělením na 
hlavní a doplňkovou činnost dle zřizovací listiny  Technických služeb a
pověřuje
Ing. Jedličkovou ve spolupráci s daňovou poradkyní TS a účetní p. Kašparovou, stanovením 
základu daně z příjmu za rok 2005.
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Jaromír Fischer
            starosta města
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