
Usnesení
z 10. schůze Rady města Český Brod konané dne 3.5. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 79/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, podlaží 3, kategorie 1, typ 2+1 v č. p. 47 na náměstí 
Arnošta z Pardubic v Českém Brodě, celková plocha činí 58,30 m2 na dobu určitou 5 let 
paní Radaně Kubánkové  za nájemné ve výši 7 070 Kč/měsíčně.  

USNESENÍ č. 80/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy  1)  na byt č. 9, podlaží 3, kategorie 1, typ 1+kk v č. p. 1256 Palackého 
ulice v Českém Brodě, celková plocha činí 27,83 m2, na dobu určitou 2 roky paní  P. Dostálové, 
bytem Toušice 44, Kostelec nad Č. Lesy za nájemné ve výši 5 000 Kč/měsíčně
2)  na byt č. 42, podlaží 8, kategorie 1, typ 1+kk v čp. 1256 Palackého ulice v Českém  
Brodě, celková plocha činí  27,83 m2, na dobu určitou 2 roky paní Aleně Kratochvílové, bytem 
28. Října 1257, Český Brod za nájemné ve výši 4 500 Kč/měsíčně.

USNESENÍ č. 81/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpis
vyhlašuje záměr
na pronájem bytu č. 45, podlaží 9, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého ulice, v Českém 
Brodě, celková plocha činí 27,83 m2 za minimální  nájemné ve výši 2 500 Kč/měsíčně/byt  na 
dobu určitou 2 let. Nabídky se přijímají do 31.5.2006 v zalepené označené obálce 
„NEOTEVÍRAT“ na Městském úřadě v Českém Brodě. 

USNESENÍ č. 82/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr 
na prodej osobního vozidla Škoda  Favorit 136 L, rok výroby 1989 stav tachometru 160 000 km, 
obálkovou metodou. Minimální nabídka 3 000 Kč.

USNESENÍ č. 83/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr              



na pronájem prostor na střeše a pod střechou budovy  Palackého 1256, Český Brod předem 
určenému zájemci. 
USNESENÍ č. 84/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
změnu stávající průsečíkové křižovatky silnice II/113 ul. Jana Kouly, Zborovská  a místní 
komunikace ul. Krále Jiřího ve směru do města a k nádraží ČD na okružní křižovatku a 
pověřuje
vedoucí odboru dopravy pana Rudolfa Koudelku projednat tuto změnu s vlastníkem komunikace 
silnice II/113 jímž je Středočeský kraj. 

           Jaromír Fischer
            starosta města
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