
Usnesení
z 15.  schůze Rady města Český Brod konané dne 14.6. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 109/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů 
jmenuje
paní Ing. Ludmilu Plášilovou členem komise bezpečnosti a dopravy.

USNESENÍ č. 110/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) 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
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej bytů v domě čp. 1197, 1198 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 vše v k.ú. 
Český Brod a v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 72/1994Sb., ve znění pozdějších předpisů 
učinění nabídky převodu bytu těmto oprávněným osobám:
byt č.1197/1 – manž.Janíkovým Pavlu a Julii za cenu ...            269 999 Kč
byt č.1197/6 – manž.Plškovým Josefu a Boženě za cenu ...            240 610 Kč
byt č.1197/7 – manž.Markovým Mgr.Václavu a JUDr.Janě za cenu ..       243 365  Kč
byt č.1197/9 – manž.Rusovým Jaroslavu a Evě za cenu ...            243 365 Kč
byt č.1198/1 – manž.Vávrovým Lubomíru a Hedvice za cenu ...        264 333 Kč
byt č.1198/2 – paní Stránské Zdeňce za cenu ...            297 333 Kč
byt č.1198/3 – p.Kosovovi Stanislavu za cenu ...              94 692 Kč
byt č.1198/4 – manž.Kubínovým Jaroslavu a Evě za cenu ...            270 721 Kč
byt č.1198/5 – paní Slavíkové Elišce za cenu ...              98 067 Kč
byt č.1198/6 – manž.Šramotovi František a Maria za cenu ...            300 905 Kč
byt č.1198/7 – panu Klégerovi Janu za cenu ...            270 721 Kč
byt č.1198/9 – paní Kosovové Naděždě za cenu ...              97 332 Kč.

USNESENÍ č. 111/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006. 
V rozpočtu příjmů se navyšuje položka převody z hospodářské činnosti o 350 tis. Kč a v rozpočtu 
investičních výdajů je zařazena položka spoluúčast k dotaci z Fondu životního prostředí ve výši 
350 tis. Kč.



USNESENÍ č. 112/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu souhlasit bez výhrad s celoročním hospodařením Města Český Brod dle rozpočtu 
r. 2005 a
doporučuje
zastupitelstvu schválit přidělení hospodářských výsledků hospodářských středisek do jejich fondů 
hospodářské činnosti ( účty 903). Znění závěrečného účtu, včetně výsledků hospodaření 
hospodářských středisek a zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2005 je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 113/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
samosprávních celků ve znění pozdějších předpisů                           
souhlasí
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce na nezbytné opravy 
objektu ANNA – Penzion a domov.

USNESENÍ č. 114/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
samosprávních celků ve znění pozdějších předpisů                           
souhlasí
s prodejem masážní vany v majetku příspěvkové organizace ANNA – Penzion a domov.

USNESENÍ č. 115/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části hájovny s příslušenstvím čp. 78 v obci Vrátkov na 
dobu určitou do 31.12.2010 firmě Kolínská lesní společnost s.r.o., Labská 14, Kolín. Výše 
nájemného činí 10 000 Kč/měsíčně. Smlouva o nájmu nemovitosti je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. 116/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje 
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uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, podlaží 1, kategorie 1, typ 1+kk, náměstí Arnošta 
z Pardubic, Český Brod, celková plocha činí 79,20 m2 na dobu určitou 5 let paní Andree 
Košatové za nájemné ve výši 5 300 Kč/měsíčně ode dne předání bytu.

USNESENÍ č. 117/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
prodej osobního automobilu Škoda Favorit  136 L, rok výroby 1989 panu Miloši Strakovi za cenu
3 000 Kč.                                   

USNESENÍ č. 118/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
poskytnutí dotací dle  následujícího seznamu v celkové výši  20 000 Kč.
TJ Slavoj – oddíl volejbalu ………………………………………………….. 14 000 Kč
Ústav pro mentálně postiženou mládež Suchomasty ………………….……    6 000 Kč

USNESENÍ č. 119/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
samosprávních celků ve znění pozdějších předpisů                           
souhlasí
se zakoupením traktorové sekačky příspěvkovou organizací Technické služby Český Brod. 

           Jaromír Fischer
            starosta města
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