
Usnesení
z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 68/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. n)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů                                                     
stanovuje 
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností č. 1/2006.

USNESENÍ č. 69/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zamítá 
žádost paní Blance Novákové, bytem Jiřího Wolkera 1213, Český Brod, ze dne 31.3.2006.

USNESENÍ č. 70/2006
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 žádost na prodej pozemku KN č. 600/2 ostatní plocha o výměře 
1 826 m2 v k.ú.Liblice u Českého Brodu z důvodu nízké nabídkové ceny.

USNESENÍ č. 71/2006
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 pokračování privatizace bytů podle  Pravidel 
privatizace bytového fondu v majetku města číslo 2, které tvoří nedílnou součást originálu tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. 72/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje Zastupitelstvu města  Český Brod
A/ souhlasit se změnou kategorie silnic spočívající: 
1) ve vyřazení části místní komunikace ulice Komenského na pozemku č. 919/2 ze sítě místních 
komunikací a následné zařazení do kategorie silnice II.třídy,
2) ve vyřazení silnice II/245, část ulice Žitomířská, na části pozemku č. 917/1 z kategorie silnic a 
následné zařazení do sítě místních komunikací.
B/  schválit změnu vlastnictví výše uvedených pozemků a staveb komunikací na těchto 



pozemcích:
a) pozemku č. 912/2 a příslušné části komunikace ve vlastnictví Města Český Brod, převést do 
vlastnictví Středočeského kraje,
b) část pozemku č. 917/1 a příslušné části komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje, převést 
do vlastnictví Města Český Brod
C/  schválit vyhotovení  smluv o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčeným 
pozemkům a pozemním komunikacím mezi stávajícími vlastníky a budoucími vlastníky těchto 
pozemků a staveb podle § 3 odst. 3) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, jako 
podkladu pro vydání rozhodnutí o změně kategorií pozemních komunikací. 

USNESENÍ č. 73/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s převodem  částky  100 000  Kč  z účtu  rezervního  fondu  na  účet  fondu  reprodukce  majetku 
příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská. Tato částka bude využita dle předložené žádosti.

USNESENÍ č. 74/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
se směrnicí č. 1/2005 pro zadávání zakázek
schvaluje 
s účinností od 1.5. 2006 do 31.12.2006 na zajištění nepřetržité ostrahy příspěvkové organizace 
ANNA- Penzion a domov, bezpečnostní agenturu SAGA p. s. a. družstvo.

USNESENÍ č. 75/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a podle § 16 odst. 4) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů
souhlasí 
s výkonem jiné výdělečné činnosti Ivany Červinkové. Souhlas se vydává do 31.12.2006 s tím, že 
práce budou vykonávány o víkendech a to o sobotách. Hrubý roční příjem nepřesáhne částku 25 
000 Kč. 

USNESENÍ č. 76/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a podle § 16 odst. 4) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů
souhlasí 
s výkonem jiné výdělečné činnosti Ing. Šárky Jedličkové. Souhlas se vydává do 31.3.2007 s tím, 
že práce budou vykonávány po pracovní době pouze pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská 
služba města Pečky.
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USNESENÍ č. 77/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a podle § 16 odst. 4) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů
souhlasí 
s  výkonem  jiné  výdělečné  činnosti  Václava  Rychtáře.  Souhlas  se  vydává  od  1.5.2006  do 
30.11.2006 s tím, že práce budou vykonávány po pracovní době.

           Jaromír Fischer
            starosta města
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