
Usnesení
z  11.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  11.5.2006  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 85/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) a 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
souhlasí
s podáním žádosti  o  dotaci  na  akci  „Snížení  objemu  směsného  komunálního  odpadu  a 
využití  biologicky  rozložitelného  odpadu  ve  městě  Český  Brod“  z Fondu  životního 
prostředí Středočeského kraje na rok 2006 a zároveň
doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit spoluúčast Města Český Brod ve výši minimálně 35%, což činí 
celkem 350 000 Kč v případě poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí na tuto akci a 
zapracování do rozpočtu na rok 2006.         

USNESENÍ č. 86/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků a staveb č. 31/2005/OSM ze dne 
20.4.2005 mezi Městem Český Brod a příspěvkovou organizací Nemocnice s poliklinikou, 
Žižkova 282, Český Brod, ve kterém se mění čl. III a to tak, že se datum výpůjčky prodlužuje 
na dobu od 1.7.2005 do 31.12.2005. V ostatním zůstává smlouva nezměněna. 

USNESENÍ č. 87/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
ruší
usnesení  č. 79/2006 ze dne 3.5.2006 o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě č. p. 47, 
náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod paní Radaně Kubánkové a
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 Heleně Neupauerové za nájemné ve výši 6 000 Kč/měsíčně.  

USNESENÍ č. 88/2006
Rada města Český Brod



po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
bere na vědomí
rezignaci pana Jana Hladíka na členství v redakční radě ČBZ.

           Jaromír Fischer
            starosta města
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