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

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p.  Brom - tajemník 
města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: MUDr. Blažek, pí. Raková
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na stanovení Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností č. 1/2006 – předkládá 
p. Brom
2. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 1225 v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová 
3. Návrh  na  zamítnutí  žádosti  o  prodej  pozemku  č.  600/2  v k.ú.Liblice  –  předkládá  Ing. 
Čokrtová
4. Návrh  na  vyhlášení  záměru  na  prodej  části  pozemku  PK č.  616/1  v k.ú.  Český  Brod  – 
předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na schválení pravidel privatizace bytového fondu v majetku města č. 2 – předkládá 
Ing.  Čokrtová
6. Návrh na schválení změny kategorie silnic – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na schválení převodu rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ZŠ Žitomířská – 
předkládá p. Fischer
8. Návrh na schválení zajištění nepřetržité ostrahy majetku příspěvkové organizace ANNA – 
Penzion a domov v Českém Brodě – předkládá p. Fischer
9. Návrh  na  schválení  výkonu  jiné  výdělečné  činnosti  zaměstnanců  (Ivana  Červinková)  – 
předkládá p. Brom
10. Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanců (Ing. Šárka Jedličková) – 
předkládá p. Brom
11. Návrh  na  schválení  výkonu  jiné  výdělečné  činnosti  zaměstnanců  (František  Vejsada)  – 
předkládá p. Brom
12. Návrh  na  schválení  výkonu  jiné  výdělečné  činnosti  zaměstnanců  (Václav  Rychtář)  – 
předkládá p. Brom 

Informace Křižovatka u nádraží
Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 9. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Fořt

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



Návrh  na  stanovení  Pravidel  pro  přijímání  a  vyřizování  petic  a  stížností  č.  1/2006 – 
předkládá p. Brom
Stanovením těchto pravidel se nahrazuje již zastaralý Pokyn ke stanovení postupu při 
vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů z roku 1998. 

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.

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

Návrh na vyhlášení záměru na pronájem pozemku č. 1225 v k.ú. Český Brod - předkládá 
Ing. Čokrtová 
Předešlý nájemce Ing. Petrásek vybudoval ve výše zmiňovaném  objektu  zabezpečení oken a 
předních dveří mřížemi na své náklady, aby plnily zabezpečovací funkci. V roce 2004 při 
skončení podnikání požadoval na Městě odkoupení vybavení objektu. Rada města žádost zamítla. 
Ing. Petrásek po domluvě s paní Novákovou část vybavení odmontoval a část vybavení prodal 
paní Novákové. Nyní při ukončení nájemní smlouvy p. Nováková žádá Město o proplacení  6 000 
Kč za vložené náklady do pronajatých prostor. Odbor správy majetku doporučuje pouze odkoupit 
dveřní mříž v hodnotě 2 000 Kč. 
Bc. Nekolný – Ing. Petráskovi RM žádost o proplacení vybavení zamítla a proto dal návrh na 
zamítnutí  proplacení částky 2 000 Kč paní Novákové  

                     n e s ch v á l e n o 3, 2, 0
Bc. Nekolný – dal návrh na zamítnutí žádosti paní Novákové ze dne 31.3.2006.

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.

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

Návrh  na  zamítnutí  žádosti  o  prodej  pozemku  č.  600/2  v k.ú.Liblice  – předkládá  Ing. 
Čokrtová
Město Český Brod obdrželo dne 1.3.2006  od pánů Tomáše Bartáka, bytem Č. Brod, Pod Velkým 
vrchem  747 a Aleše Bartáka,  bytem Kostomlaty n. Labem, Požární 398 žádost o odkoupení 
pozemku  č.  600/2  v k.  ú.  Liblice.  Nabízejí  závazek  z jejich  strany  o  zachování  a  udržování 
kanalizačních struh na jejich pozemcích, které slouží pro odvod dešťových vod. Cenu nabízejí 
20,-Kč za 1m2. Jedná se o pozemek situovaný při okraji majetku žadatelů, ke kterému je přístup 
formou věcného břemene přes pozemek č. 600/3 též v majetku žadatelů. Na pozemku se nachází 
studna u níž bylo rozhodnutím OkÚ Kolín čj: 03.33/16397/99 ze dne 9.8.1999 zrušeno ochranné 
pásmo vodního zdroje pitné vody. V majetku města je vedena na příslušné inventární kartě jak 
studna v pořiz. ceně 233 932 Kč tak i šachta v pořiz. ceně 39 321 Kč a panelová komunikace 
v pořiz. ceně 178 316 Kč. Dne 6.4.2006 se dostavil pan Barták osobně a při projednávání sdělil, 
že je ochoten jednat o ceně do 30,-Kč za 1m2. Odbor správy majetku navrhuje žádost zamítnout. 
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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.

              s ch v á l e n o 5,0, 0
Návrh na vyhlášení  záměru na prodej  části  pozemku PK č.  616/1 v k.ú.  Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Dne 5.4.2006 požádal pan Ing. Jan Klinecký jednatel NOVETA s.r.o. Tuchorazská 17, Český 
Brod o prodej části pozemku PK č. 616/1 v k. ú. Český Brod o výměře cca 1500 m2, který je 
v územním plánu označen jako výhled pro zástavbu rodinnými domky. Město pozemek získalo 
do svého vlastnictví na základě smlouvy o bezúplatném převodu v roce 2002 od Pozemkového 
fondu ČR s ohledem na to, že jsou určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou 
pro bydlení. Smlouva byla vložena do katastru nemovitostí pod č.V-1866/02 dne 14.6.2002. Nyní 
je pozemek v nájmu Sady Tuchoraz s.r.o.
JUDr. Marková – v územním plánu je tento pozemek veden jako individuelní výstavba a proto 
tato podmínka nemusí být uvedena v usnesení. Při prodeji tohoto pozemku by měl být 
vypracován geometrický plán. Jinak by mohl být tento prodej neplatný.  Měl by se vypracovat 
seznam pozemků k prodeji  a předložit tento seznam k vyjádření zastupitelům na jednání ZM.  
p. Fořt – Ing. Klinecký  žádá o prodej tohoto pozemku ne z důvodu stavby, ale z důvodu ochrany 
před vandalizmem. Navrhl, aby OSM pozvala Ing. Klineckého k osobnímu jednání o pronájmu 
tohoto pozemku a dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání.

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

Návrh na schválení pravidel privatizace bytového fondu v majetku města č. 2 – předkládá 
Ing.  Čokrtová
Vzhledem k ukončení mandátní smlouvy s firmou ARCHA Reality s.r.o Kolín je předkládán 
návrh na pokračování privatizace bytů podle „Pravidel privatizace bytového fondu v majetku 
města číslo 2“.
Bc. Nekolný – dal návrh, aby do pravidel privatizace bytového fondu byl přidán dům čp. 47 
v Klučově.

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. 

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

Návrh na schválení změny kategorie silnic – předkládá Ing. Čokrtová
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Na základě několika předchozích jednání o výše uvedené záležitosti je předkládán shora uvedený 
návrh usnesení. Jde o to, aby průjezdné komunikace patřily pod  Středočeský kraj - SÚS Kutná 
Hora a místní komunikace pod město.  

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. 

              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh  na  schválení  převodu  rezervního  fondu  do  fondu  reprodukce  majetku  ZŠ 
Žitomířská – předkládá p. Fischer
ZŠ Žitomířská podala žádost o souhlas s převodem prostředků mezi fondy z důvodu havárie 
myčky nádobí ve školní jídelně a dále se záměrem instalace bezpečnostních zábran do oken.
Výše rezervního fondu činila k 31.12.2005  133 580 Kč, čerpání do fondu reprodukce je tedy 
možné. Žádost PO ZŠ Žitomířská je nedílnou součástí originálu zápisu. 
JUDr. Marková – budou investovat do majetku, který je města Český Brod
Pí. Sahulová – toto je upraveno ve zřizovací listině.

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

Návrh na schválení zajištění nepřetržité ostrahy majetku příspěvkové organizace ANNA – 
Penzion a domov v Českém Brodě – předkládá p. Fischer
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ANNA-penzion  a  domov  je  sociální  zařízení,  které  slouží  k ubytování  seniorů  a  zdravotně 
postižených občanů. V poslední době začaly do objektu, který je většinu dne otevřen, vstupovat 
osoby s úmyslem vylákat na těchto starých a nemocných lidech peníze. Dalším důvodem bylo, že 
v objektu  je  řada  movitého  majetku,  který  je  umístěn  na  chodbách  a  je  možné  ho  kdykoliv 
odcizit.  Z tohoto důvodu přistoupila organizace ke zveřejnění záměru dle Směrnice č.1/2005 a 
v souladu s usnesením města „Na ostrahu majetku objektu“
Organizace  oslovila  několik  bezpečnostních  agentur.  Do výběrového řízení  došly nabídky tří 
bezpečnostních agentur. 
Po zvážení nabídek byla vybrána bezpečnostní agentura Saga p.s.a zdůvodnění:

- firma  má  zkušenosti  s prováděním  obdobných  zakázek  (zajišťuje  ostrahu 
Domova důchodců v Praze 6, Nemocnice v Českém Brodě)

- předložila veškeré potřebné dokumenty
- cenová relace nevybočuje z ostatních nabídek

Bc. Nekolný – ředitelka  ANNY – Penzionu a domova důchodců nebude žádat o navýšení 
příspěvku zřizovatele.

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

Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanců ( Ivana Červinková) 
– předkládá p. Brom
Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem 
územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. V případě, že zaměstnanec má v úmyslu 
vykonávat jinou výdělečnou činnost je jeho základní povinností předem požádat o písemný 
předchozí souhlas. Nevyžádání souhlasu je tedy porušením základních povinností pracovníka.
O souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti požádala paní Ivana Červinková. Jedná se o činnost 
prováděnou na základě smlouvy o přepravě věci pro společnost Mediaservis, s.r.o.  

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. 
               s ch v á l e n o 5, 0, 0
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Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanců ( Ing. Jedličková Š.) – 
předkládá p. Brom
Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem 
územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. V případě, že zaměstnanec má v úmyslu 
vykonávat jinou výdělečnou činnost je jeho základní povinností předem požádat o písemný 
předchozí souhlas. Nevyžádání souhlasu je tedy porušením základních povinností pracovníka.
O souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti požádala paní Ing. Šárka Jedličková. Jedná se o 
práci pouze pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba města Pečky na základě mandátní 
smlouvy. Termín 31.3.2007 je volen s ohledem uzavření účetního roku 2006. 

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

Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanců (František Vejsada) – 
předkládá p. Brom
Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem 
územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. V případě, že zaměstnanec má v úmyslu 
vykonávat jinou výdělečnou činnost je jeho základní povinností předem požádat o písemný 
předchozí souhlas. Nevyžádání souhlasu je tedy porušením základních povinností pracovníka.
Pan František Vejsada je uchazečem o místo odborného pracovníka odboru životního prostředí – 
vodoprávního úřadu - s pracovním úvazkem 0,5. V současné době je pan Vejsada OSVČ a 
podniká v oblasti vodního hospodářství ( provozování malých čistíren odpadních vod ), a to 
mimo správní území ORP Český Brod. Jedná se o zkušeného odborníka na úseku vodního 
hospodářství, jehož praktických zkušeností bychom rádi využili při správní činnosti zdejšího 
vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že pracovní poměr můžeme uzavřít pouze na úvazek 0,5 
není pro pana Františka Vejsadu ekonomicky únosné ukončení jeho podnikatelských aktivit. 
Bc. Nekolný – nesouhlasil s tímto návrhem, pan Vejsada nemá uzavřený pracovně právní vztah 
s městem. Dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání RM.

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

Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanců (Václav Rychtář) – 
předkládá p. Brom
Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem 
územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. V případě, že zaměstnanec má v úmyslu 
vykonávat jinou výdělečnou činnost je jeho základní povinností předem požádat o písemný 
předchozí souhlas. Nevyžádání souhlasu je tedy porušením základních povinností pracovníka.
O souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti požádal pan Václav Rychtář. Jedná se o výpomoc 
Městu Kolín při provádění zkoušek řidičů motorových vozidel.  
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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.
                s ch v á l e n o 5, 0, 0

Informace 
p. Fořt – informoval radní o nebezpečné křižovatce u nádraží. Tato křižovatka by měla být řešena 
kruhovým objezdem.
Bc. Nekolný – musíme jednat s majitelem této komunikace a to je Středočeský kraj – SÚS. 
Předložíme na příštím jednání RM jak by bylo možno tento problém řešit.  

Jednání bylo ukončeno v 1740 hodin 

  

Ověřovatel zápisu: p. Fořt

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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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 
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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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