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

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, MUDr. Forstová, pí. Raková, p. 
Brom - tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení výše a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací 
za rok 2005  - předkládá p. Fischer
2. Návrh na schválení opatření zřizovatele k PO Technické služby Český Brod – předkládá 
Bc. Nekolný
3. Návrh na schválení příspěvku na zahradnické potřeby a okrasné stromky – předkládá Ing. 
Čokrtová
4. Návrh na schválení revokace usnesení RM ze dne 18.5. 2006 – předkládá p. Fischer
5. Návrh na schválení dodatku k nájemní smlouvě č. 175/2005/FO – předkládá p. Fischer
6. Návrh  na  vyhlášení  záměru  na  prodej  bytů  čp.  1197,  1198  Masarykova  ulice 
s příslušnými pozemky a společnými částmi budovy – předkládá Ing. Čokrtová
7. Návrh na schválení zamítnutí žádosti o odkoupení pozemku č. 1008/5 v k.ú. Český Brod 
– předkládá Ing. Čokrtová
8. Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 v domě čp. 1256, Palackého 
ulice, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
9. Návrh na schválení uzavření smlouvy o nájmu prostor na střeše a pod střechou budovy 
čp. 1256, Palackého ulice, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
10. Návrh  na  schválení  revokace  usnesení  a  vyhlášení  nového  záměru  na  prodej  částí 
pozemku č. 613 a 608/4 v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová

Informace  
Zvyšování nájemného

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 14. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek

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

Na jednání  rady města se dostavil pan František Bálek jednatel firmy Kolínská lesní společnost 
s.r.o. -  informoval radní o hájovně v Doubravčicích, kterou tato společnost má v  nájmu. Byl 
vyhlášen záměr na pronájem této hájovny. Kolínská lesní s.r.o. platí nájem 10.000 Kč/měsíčně. 
Pokud se tento nájem zvýší nemohou vyšší nájemné akceptovat. (Do hájovny  investovali 50 000 



Kč)

Návrh na schválení výše a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za 
rok 2005  - předkládá p. Fischer
Pí.  Sahulová  -  výše  hospodářských  výsledků  PO  za  rok  2005  vychází  z účetních  výkazů 
k 31.12.2005. Rozdělení zisků je navrženo dle žádostí jednotlivých organizací. Pokrytí ztrát bude 
řešeno  případným rozpočtovým opatřením k rozpočtu na rok 2006. Zisk PO Technické služby se 
převádí na rezervní fond s tím, že bude další postup navržen po provedení nezávislého auditu.
MŠ Liblice – hospodařili se ztrátou cca 40 000 Kč s tím, že nesplnili výnosový ukazatel o cca 
32 000 Kč  a z tohoto důvodu cca 2 250 Kč bylo převedeno z rezervního fondu na částečnou 
úhradu ztráty a zbytek na účet 932.
Technické služby – zisk převedou na rezervní fond, další  postup bude následovat po Auditu 
v této PO.
ZŠ Žitomířská – zisk cca 44 200 Kč z toho 80% odvedli do fondu odměn a 20% do rezervního 
fondu.
MŠ Sokolská – celkový zisk činí cca 45 200 Kč z toho 15 000 Kč převeden do fondu odměn a 
30 000 Kč do rezervního fondu.
Knihovna – ztráta 20 880. Převedli na účet 932.
Mgr. Janík – knihovna hospodaří se ztrátou – měly by se navýšit poplatky.
Pí. Sahulová – letos zvyšovali poplatky např. za pozdní vracení knih.
Bc. Nekolný – v síti knihoven jsou k dispozici doporučené ceny za půjčovné, bylo by špatné tuto 
cenu navyšovat. Efektivnější by bylo rozšíření nabídky v MKIC a prodloužení pracovní doby 
v této organizaci.   

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

Návrh  na  schválení  opatření  zřizovatele  k  PO  Technické  služby  Český  Brod – 
předkládá Bc. Nekolný
Přišel p. Fořt v 1630 hodin
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Na základě zápisu z  kontroly provedené v příspěvkové organizaci Technické služby Města 
Český Brod vydává Rada Města Český Brod tato opatření:

1. Postupovat důsledně dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, postupovat důsledně dle zákona  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Postupovat důsledně dle platné zřizovací listiny. 

2. Vzhledem k tomu, že v PO Technické služby byly tyto zákony porušovány, ukládá se 
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele ve výši 100 000 Kč do 
30.6.2006. 

3. Ukládá ředitelce organizace provedení kontroly v PO  Technické služby po provedení 
mezitímní uzávěrky k 30.6.206 v termínu do 15.8.2006. 

4. Ukládá ředitelce organizace vypracovat vnitroorganizační směrnice do 30.6.2006. 
Bc. Nekolný – příspěvková organizace TS porušila zákon o účetnictví a zákon o 
rozpočtových pravidlech, a proto ze zákona rada města musí uložit odvod do rozpočtu 
zřizovatele navrhuji odvod 100 000 Kč.

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.  

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení příspěvku na zahradnické potřeby a okrasné stromky – předkládá Ing. 
Čokrtová
Městský úřad v Českém Brodě obdržel dne 17.5.2006 od Bytového družstva Mozartova žádost o 
proplacení 51% z částky 7 408 Kč za nákup zahradnických potřeb, náčiní, okrasných stromků pro 
zpevnění stráně u bytového domu v ulici Mozartova 1394. Vše zaplatili z vlastních prostředků 
v den nákupu a okrasné stromy byly již osazeny kolem bytového domu.
Bc. Nekolný – pozemek, na kterém nasázeli okrasné stromky je v majetku města. Zvolili špatný 
postup nejprve měli město informoval o tomto záměru, což neučinili. 
p. Fořt – schválením tohoto návrh by byl vytvořen precedens.
Bc. Nekolný – dal protinávrh na zamítnutí této žádosti  

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            

                              s ch v á l e n o 5, 0, 1
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Návrh na schválení  revokace usnesení  RM č.  89/2006 ze  dne 18.5.  2006 –  předkládá  p. 
Fischer
p. Fischer – paní Sobíšková  požádala o snížení nájmu z 2 500 Kč měsíčně na 1 500 Kč měsíčně. 
Jako samoživitelka nemůže tento zvýšený nájem platit.
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.  

                                                               s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení dodatku k nájemní smlouvě č. 175/2005/FO – předkládá p. Fischer
Dne  3.  10.  2005  uzavřelo  Město  Český  Brod  se  slečnou  Martinou  Synkovou,  DiS. nájemní 
smlouvu č. 175/2005/FO na užívání bytu č. 18 v Českém Brodě, Palackého ul. 1256 na dobu 
určitou od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006. Nájemné bylo stanoveno ve výši 1 500 Kč. Podmínky 
nájemní smlouvy jsou řádně plněny. Žádost slečny Synkové o prodloužení nájemního vztahu je 
přílohou tohoto návrhu na usnesení.  
MUDr. Blažek dal protinávrh na schválení nájemní smlouvy na 1 rok za cenu nájmu 2 500 
Kč/měsíčně

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.
                                                                s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na vyhlášení záměru na prodej bytů čp. 1197, 1198 Masarykova ulice s příslušnými 
pozemky a společnými částmi budovy – předkládá Ing. Čokrtová
Dne 3.5.2006 Zastupitelstvo Města Český Brod schválilo svým usnesením Pravidla privatizace 
bytového fondu v majetku města číslo 2. Tato pravidla byla zveřejněna na úřední desce v době od 
9.5.2006 do 24.5.2006. Nebyly vzneseny žádné připomínky. V uvedeném domě bylo již prodáno 
6  bytů  formou  aukce  a  formou  obálkové  metody.  Na  prodej  těchto  bytů  s alikvotní  částí 
příslušných  pozemků  a  společných  prostor,  v souladu  s Prohlášením  vlastníka,  byl  vyhlášen 
záměr vždy samostatně.   

USNESENÍ č. 105/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
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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.

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení zamítnutí žádosti o odkoupení pozemku č. 1008/5 v k.ú. Český Brod – 
předkládá Ing. Čokrtová
Dne 17.5.2006 obdrželo Město Český Brod od firmy Jatky Český Brod a. s. žádost o odprodej 
pozemku č. 1008/5 ostatní plocha o výměře 3 522 m2 v k.ú.Český Brod. Pozemek sousedí 
s areálem žadatele. Bylo vyžádáno vyjádření od Technických služeb Český Brod, které mají na 
uvedeném pozemku víceúčelový sklad materiálů a zařízení, které není možno z důvodu jeho 
velikosti skladovat přímo v areálu Technických služeb v Palackého ulici.
Bc. Nekolný – Technickým službám bychom měli najít jiný pozemek, který by byl pro ně 
vhodný. např. pozemek, který město vlastní ke Klučovu. Dal návrh na stažení tohoto návrhu 
z jednání – na příští jednání rady města podáme informaci o vhodnějším pozemku, který by byl 
využit pro TS.  

                             s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 v domě čp. 1256, Palackého 
ulice, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Rada města po projednání  dne 6.4.2006 vyhlásila záměr na pronájem  výše uvedených bytů 
formou obálkové metody za minimální cenu 2 500 Kč/měsíčně/ byt.
MUDr. Blažek – při přidělení bytu by žadatelé měli předložit  bezdlužnost vůči městu. 
MUDr. Blažek otevřel nabídky na pronájem bytu č.  45 v Palackého ulici:

- č.j. 8144 Viola Mrvíková, bytem neuvedla,  nabídla cenu 2 200 Kč/měsíčně  
- č.j. 8162 Andrea Burešová, bytem Lomená 168, Kostelec n. Č. Lesy nabídla cenu 3 500 

Kč/měsíčně
- č.j. 8164 Andrea Burešová, bytem Lomená 168, Kostelec n. Č. Lesy nabídla cenu 3 200 

Kč/měsíčně
- č.j. 8170 Martin Doležán, bytem  Kounice 302 nabídl cenu 3 510 Kč/měsíčně
- č.j. 8183 Jana Horáčková, bytem Palackého 1115, Český Brod nabídla cenu 3 550 Kč/ 

měsíčně
- č.j. 8212 Věra Stražáková, bytem 28. Října 1270, Český Brod nabídla cenu 5 000 

Kč/měsíčně
- č.j. 8716 Ján Lázok, bytem Štolmíř 106 nabídl cenu 4 000 Kč/měsíčně
- č.j. 8989 Martin Volejník, bytem 28. Října 1270, Český Brod nabídl cenu 5 200 

Kč/měsíčně
- č.j. 9039 Libuše Zubíková, bytem nám. Arnošta z Pardubic 37, Český Brod nabídla cenu 

3 000 – 3 500 Kč/měsíčně
- č.j. 8990 Radka Červeňáková, bytem Suvorovova 59, Český Brod nabídla cenu 4 000 

Kč/měsíčně
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- č.j. 9062 Andrea Burešová, bytem Lomená 168, Kostelec n. Č. Lesy nabídla cenu 4 000 
Kč/měsíčně

- č.j. 8935 Romana Šlapalová, bytem Trávníčkova 1768/13, Praha 5, nabídla cenu 350 000 
– 495 000 Kč po telefonickém rozhovoru s Bc. Nekolným paní Šlapalová upřesnila, že 
částku 350 000 Kč – 495 000 Kč myslela za odkoupení bytu a částku za nájemné nabídla 
3 500 Kč/měsíčně

- č.j. 9076 Bc. Alena Dvořáková, Miroslav Moravec, oba bytem Na Cihelně 1332, Český 
Brod nabídli cenu 3 000 Kč/měsíčně

- č.j. 9079 Karel Vymazal, bytem Na Křemínku 1124, Český Brod nabídl cenu 5 300 
Kč/měsíčně

Radní města po projednání přidělili byt č. 45 v Palackého 1256 panu Karlu Vymazalovi, 
bytem Na Křemínku 1124 za nájemné ve výši 5 300 Kč/měsíčně na dobu určitou od 1.7.2006 
do 30.6.2008.      

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.

                             s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení uzavření smlouvy o nájmu prostor na střeše a pod střechou budovy čp.  
1256, Palackého ulice, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Město Český Brod  a  nájemce pan Miroslav Šaroch uzavřeli  dne 10.9.2004 smlouvu o nájmu 
prostor na střeše a pod střechou budovy č.p.1256 Palackého ulice  za účelem umístění 
technologie vysílacího bodu bezdrátové sítě . Ke dni 1.6.2006 dochází k transformaci původního 
nájemce na Obchodní firmu MSC-NET s.r.o . Podmínky pronájmu jsou specifikovány v  nájemní 
smlouvě (viz příloha)

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.
     Havlíčkova ulice 1130, Český Brod od 1.6.2006 na dobu neurčitou za cenu 10 000 Kč/ rok.

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení revokace usnesení a vyhlášení záměru na prodej částí pozemku č. 613 a 
608/4 v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Městský úřad v Českém Brodě obdržel dne 7.12.2005 od pana Rudolfa Bubly,  bytem Český 
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Brod, Tuchorazská ul. čp.1336, žádost o odkoupení výše uvedených částí pozemků za účelem 
rozšíření, zarovnání hranice pozemku č. 600/1 v Českém Brodě. V žádosti byly uvedeny výměry 
cca  35  m2 a  45  m2.  Po  vyhlášení  1.  záměru  (13.1.-31.1.06)  geodet  na  základě  objednávky 
(03.2006) zjistil,  že se jedná o výměry cca 49 m2 a 53 m2. Rozdíl činí 22 m2. Z toho důvodu 
žadatel opravil a doplnil svoji žádost dne 30.5.2006. Odbor správy majetku po prověření na místě 
samém navrhuje žádosti vyhovět. Jedná se o břeh pozemku, který svým převýšením a tvarem 
vykazuje charakter nevyužitelného pozemku.

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. 

                              s ch v á l e n o 5, 0, 1

Informace: 
JUDr. Marková - zákonem č. 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně 
zák. č. 40/1964 Sb., v § 3 je zakotveno oprávnění pronajímatele jednostranně zvýšit nájemné 1 x 
ročně, počínaje dnem 1. ledna 2007 a následně vždy k 1. lednu. Takto jednostranné zvýšení 
nájemného pronajímatelem lze uplatnit v období do 31. 12. 2010. Město je vlastníkem bytů, ve 
kterých je několik druhů nájemného. Jedná se o tzv. regulované nájemné, dále pak věcně 
usměrňované nájemné a smluvní nájemné. Shora uvedený právní předpis umožňuje jednostranně 
zvýšit nájemné bez ohledu na typ nájemného, tj. u všech nájmů. Oznámení pronajímatele o 
jednostranném zvýšení nájemného musí mít písemnou formu a musí obsahovat zdůvodnění, že 
byla řádně stanovena výše nájemného na základě maximálního přírůstku měsíčního nájemného. 
Musí být nájemci doručeno 3 kalendářní měsíce před povinností nájemce hradit takto zvýšené 
nájemné (tj. do 30. 9. 2006). Způsob výpočtu maximálního přírůstku měsíčního nájemného je 
stanoven v tomto zákoně, avšak stále ještě nebylo zveřejněno sdělení Ministerstva pro místní 
rozvoj, ve kterém bude stanovena pro následující rok základní cena za 1 m2 podlahové plochy a 
další ukazatele, které jsou rozhodné pro stanovení výše přírůstku. V tuto chvíli proto nelze určit, 
zda věcně usměrňované nájemné či smluvní nájemné v jednotlivých bytech bude pod hranicí 
nebo nad hranicí nájemného, stanoveného shora uvedeným výpočtem. Přesto je v danou chvíli 
možné, aby rada města stanovila, zda k jednostrannému zvýšení nájemného přistupovat pouze 
v případech tzv. regulovaného nájmu a ostatní nechat v jejich výši, nebo zda jednostranně zvýšit 
nájemné u všech nájmů (regulovaných, věcně usměrňovaných, smluvních), kde by výše nájmu u 
jednotlivého bytu byla pod hranicí nájmu, stanoveného výpočtem dle citovaného zákona. 
Dále je nutné upozornit radu v souvislosti se změnami zákona i na nové ustanovení § 686 
občanského zákoníku, podle kterého je možné při sjednání nové nájemní smlouvy požadovat, aby 
nájemce složil kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby, použitelných 
na úhradu pohledávek na nájemném a zálohách na služby a zvážit, zda takto postupovat při 
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uzavírání nových nájemních smluv. 
Pí. Sahulová – je třeba, aby RM stanovila jak bude postupováno u zvyšování nájemného.   

Pan Fischer – obdrželi jsme žádost o zapůjčení počítačového vybavení a digitálního fotoaparátu 
pro OO PČR v Českém Brodě. 
Bc. Nekolný – tento problém byl  řešen na jednání bezpečností komise, myslím, že bychom měli 
vyjít  OO PČR v Českém Brodě vstříc. Tuto žádost připravím na jednání RM jako řádný bod 
jednání.              

Jednání bylo ukončeno v 1800 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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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            
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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  
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 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.
     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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