
Usnesení
ze 14.  schůze Rady města Český Brod konané dne 1.6. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 100/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a § 30 odst.2) zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
schvaluje
výši a rozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2005 takto:
ZŠ Žitomířská –  zisk 44 213 Kč – rezervní fond 8 843 Kč, fond odměn 35 370 Kč
ZŠ Tyršova –      zisk   4 610 Kč  - rezervní fond 4 610 Kč 
MŠ Kolárova –    ztráta 350 Kč – uhradit z rezervního fondu
MŠ Liblice –   ztráta 40 045 Kč -  částečně pokrýt z rezervního fondu, rozdíl  34 768,82 Kč 
převést na účet 932
MŠ Sokolská – zisk  45 286 Kč  -  rezervní fond 30 286,91 Kč, fond odměn 15 000 Kč   
ANNA penzion a domov – zisk 87,33 Kč – rezervní fond 87,33 Kč
MKIC –                            zisk 130  Kč – rezervní fond 130 Kč
Městská knihovna – ztráta 20 880 Kč – převést na účet 932
Technické služby – zisk   581 688,30 Kč -  rezervní fond 581 688,30 Kč  
NsP –                 ztráta 4 106 790,-Kč – převést na účet 932

USNESENÍ č. 101/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
opatření zřizovatele PO Technické služby ve znění dle přílohy, která je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  

USNESENÍ č. 102/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
příspěvek na zahradnické potřeby a okrasné stromky ve výši 3 778 Kč pro BD Mozartova            

USNESENÍ č.103/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů



revokuje
své usnesení č. 89/2006 ze dne 18. 5. 2006 a
schvaluje
dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 135/2002/FO,  kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 10 
na adrese Český Brod, Palackého 1256 od 1. 11. 2006 do 31. 10. 2008. Měsíční nájemné od 
1. 11. 2006 je stanoveno ve výši 1 500 Kč.  

USNESENÍ č. 104/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 175/2005/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 18 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 o 1 rok, tj. od 1. 10. 2006 do 30.9.2007. Nájem bude činit 
2 500 Kč/měsíčně.

USNESENÍ č. 105/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
a v souladu se schválenými Pravidly privatizace bytového fondu v majetku města číslo 2
vyhlašuje
záměr na prodej těchto bytů čp.1197 a 1198 v ulici Masarykova v Českém Brodě se společnými 
částmi budovy a s příslušnými pozemky st. p. č. 1440, st. p . č. 1439, st. p. č.505 a ostatní plocha 
č. 179/3 v k. ú. Český Brod: - byt č. 1197/1, 1197/6, 1197/7, 1197/9 a byt č. 1198/1, 1198/2, 
1198/3, 1198/4, 1198/5, 1198/6, 1198/7, 1198/9 předem určeným zájemcům – nájemcům těchto 
bytů.

USNESENÍ č. 106/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45, podlaží 9, kategorie 1, typ 1+kk v č.p. 1256 
Palackého ulice  v České Brodě, celková plocha činí 27,83 m2, na dobu určitou 2 roky tj. od 
15.6.2006 do 30.6.2008 panu Karlu Vymazalovi  za nájemné ve výši 5 300 Kč/měsíčně.

USNESENÍ č. 107/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí  
 1/ s ukončením smlouvy o nájmu č. 191/2004/OSM  dohodou s Miroslavem Šarochem 
     ke dni 31.5.2006.              
 2/ s uzavřením smlouvy o nájmu  prostor na střeše a pod střechou budovy č. p. 1256
     Palackého  ulice, Český Brod o rozloze cca 4 m2 s Obchodní firmou MSC-NET s.r.o.
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     Havlíčkova ulice 1130, Český Brod od 1.6.2006 na dobu neurčitou za cenu 10 000 Kč/ rok.

USNESENÍ č. 108/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje 
svoje usnesení číslo 4/2006 ze dne 12.1.2006 a
vyhlašuje záměr 
na prodej částí pozemků č. 613 ostatní plocha o výměře cca 49m2 a č. 608/4 trvalý travní porost o 
výměře cca 53 m2 v k.ú.Český Brod předem určenému zájemci. 

           Jaromír Fischer
            starosta města
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