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

Přítomni: p. Fischer,  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, p. Fořt, p. Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: MUDr. Forstová 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh  na  schválení  jmenování  Ing.  Ludmily  Plášilové  členem  komise  bezpečnosti  a 
dopravy - předkládá p. Fischer
2. Návrh na doporučení ZM schválit prodej bytů a učinění nabídek dle Pravidel privatizace 
– předkládá Ing. Čokrtová 
3. Návrh na schválení pronájmu části pozemku č. 1225 v k.ú. Český Brod - předkládá Ing. 
Čokrtová
4. Návrh na doporučení ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 – předkládá p. Fischer
5. Návrh na doporučení ZM schválit závěrečný účet za rok 2005 – předkládá p. Fischer
6. Návrh na schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na nezbytné opravy 
objektu ANNA – Penzion a domov – předkládá Mgr. Müllerová
7. Návrh na schválení prodeje masážní vany – předkládá Mgr. Müllerová
8. Návrh  na  schválení  uzavření  smlouvy  o  nájmu  části  hájovny  čp.  78  Vrátkov 
s příslušenstvím – předkládá Ing. Čokrtová
9. Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě čp. 25, nám. Arnošta 
z Pardubic – předkládá Ing. Čokrtová
10. Návrh na schválení prodeje osobního automobilu Škoda Favorit 136 L – předkládá Ing. 
Čokrtová
11. Návrh na schválení poskytnutí dotací občanským sdružením – předkládá Mgr. Janík

Informace Povolení zakoupení traktorové sekačky a štěpkovače pro Technické služby
                   Žádost o přidělení příspěvku na fasádu domu čp. 32 nám. Arnošta z Pardubic  
                   Stav operačních sálů v NsP Český Brod                    
                   Přehled investičních akcí pro rok 2007-2009
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 15. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je pí. Raková

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh  na  schválení  jmenování  Ing.  Ludmily  Plášilové  členem  komise  bezpečnosti  a 
dopravy - předkládá p. Fischer
Dne 15.5.2006 požádala komise bezpečnosti a dopravy o jmenování nového člena komise a to 



paní Ing. Ludmilu Plášilovou, která je nově jmenovanou ředitelkou Technických služeb města 
Český Brod.
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.
                               s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na doporučení ZM schválit prodej bytů a učinění nabídek dle Pravidel privatizace – 
předkládá Ing. Čokrtová 
Záměr na prodej uvedených bytů v domě čp. 1197,1198 je v současné době zveřejněn na úřední 
desce tj.  od 2.6.2006 do 20.6.2006. Přesto je  tento  návrh předkládán již  nyní,  aby mohl  být 
předložen  návrh  na  schválení  městskému  zastupitelstvu  dne  21.6.2006.  Případné  připomínky 
budou  respektovány.  Návrhy  kupních  cen  bytů  jsou  vypočteny  podle  "Pravidel  privatizace 
bytového fondu v majetku  města  číslo  2" a  podle  znaleckých  posudků ze  dne 24.5.2006.  Po 
projednání  a  schválení  v  zastupitelstvu  města  bude  přistoupeno  k  vyhotovení  nabídkových 
dopisů, kde budou nájemcům sděleny schválené ceny a další náležitosti podle zákona č. 72/1994 
Sb., v platném znění. Byty č. 1197/10, 1197/11, 1198/10, 1198/11 zůstanou do června roku 2017 
ve vlastnictví města. Poté mohou být převedeny do vlastnictví budoucích kupujících. Ostatní byty 
č. 1197/2, 1197/3, 1197/4, 1197/5, 1197/8, 1198/8 jsou prodány.

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.

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0
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Návrh na doporučení ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 – předkládá p. Fischer
Byla podána žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí na snížení objemu směsného 
komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelného odpadu ve městě Český Brod ve výši 
1 mil. Kč Jednou z podmínek získání této dotace je finanční spoluúčast ve výši  35%, což činí 
350 tis. 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.

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na doporučení ZM schválit závěrečný účet za rok 2005 – předkládá p. Fischer
Hospodaření Města Český Brod za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 1 579 000 Kč.
Tento přebytek vznikl z následujících finančních operací:
Skutečnost  celkových příjmů za rok 2005 činila  127 086 300 Kč, což bylo  96% upraveného 
rozpočtu.  Daňové  příjmy  činily  111%  upraveného  rozpočtu.  V příjmových  položkách  jsou 
zahrnuty i příjmy, které nabyly rozpočtovány. Nejvýznamnější položkou v příjmech, která nebyla 
naplněna, je příjem z pronájmu vodohospodářského majetku – předplacené nájemné. Vzhledem 
ke skutečné potřebě byla uzavřena smlouva pouze na částku 8 mil. Kč.
Skutečné čerpání provozních výdajů za rok 2005 činilo 74 693 190 Kč, což bylo 97% upraveného 
rozpočtu.
Skutečné  čerpání  investičních  výdajů za  rok  2005  činilo  50 814 100  Kč,  což  bylo  92% 
upraveného rozpočtu. Tento ukazatel nebyl splněn hlavně tím, že nebyla dokončena investiční 
akce Vodovod a kanalizace Liblice . Dále tím, že nebyla uskutečněna akce – rekonstrukce ulice 
Sportovní –Liblice, nečerpáním částky na přípravu rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici.  
Z oddílu financování je zřejmé, že všechny závazky Města  jsou plněny v rozpočtované výši. Byl 
přijat úvěr na financování akce Vodovod Liblice ve výši  5 089 000 Kč.
Celkové příjmy za rok 2005 převyšují celkové výdaje za rok 2005  o částku 1 579 tis., která byla 
použita na  krytí závazků Města. Součástí závěrečného účtu je přehled o skutečné výši finančních 
prostředků na bankovních účtech. Hospodaření středisek vedlejší hospodářské činnosti skončilo 
za rok 2005 přebytkem v celkové výši 9 158 810 Kč.
Středisko Městské lesy vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1 029 850 Kč.
Středisko Bytové a nebytové hospodářství vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 
5 682 460 Kč. Byl překročen rozpočtovaný výnos z prodeje bytů a z prodeje služeb – nájemné.
Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 
2 446 500 Kč.  
Závěr zprávy auditora
Při přezkumu hospodaření  a v předložené účetní závěrce města  Český Brod za účetní  období 
2005 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Součástí závěrečného účtu je přehled stavů běžných účtů, rezervních fondů, fondů reprodukce 
majetku,  fondů  odměn   a  hospodářských  výsledků  jednotlivých  příspěvkových  organizací 
zřízených Městem Český Brod k 31.12.2005. 
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Mgr. Janík – závěrečný účet byl  projednán na finančním výboru 14.6.2006. Nebyly vzneseny 
žádné připomínky a finanční výbor doporučuje schválit tento návrh bez výhrad.
Bc. Nekolný – k materiálu by se měla doplnit tabulka s celkovým přehledem všech finančních 
závazků města.   
Paní Sahulová – tuto tabulku s přehledem vypracujeme. 

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.
                                                               s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na nezbytné opravy 
objektu ANNA – Penzion a domov – předkládá Mgr. Müllerová
Opravy se týkají dvou balkonů, u kterých dochází k rozpadu a hrozí jejich zřícení. Z tohoto 
důvodu jsou balkony uzavřeny a obyvatelé je nemohou využívat, vstupní dveře jsou 
nevyhovující z důvodu PO, sanace zdiva ve sklepních prostorách (prádelny) – špatná 
izolace. Celková cena oprav bude cca 200 000 Kč. 
Pí. Sahulová – jedná se o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
reprodukce.

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.

                                                                s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení prodeje masážní vany – předkládá Mgr. Müllerová
Masážní vana byla z důvodu neefektivnosti (vysoké provozní náklady- voda, elektrika, typ vany 
je zcela  nevhodný pro klientelu  DD a DPD) demontována a  nahrazena vanou běžného typu. 
Masážní vana je uložena ve skladu a neuvažujeme v budoucnosti o její opětovné montáži.
Masážní vana byla zakoupena v roce 1996 za cenu 80 500 Kč

USNESENÍ č. 114/2006
Rada města Český Brod
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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.

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

Návrh  na  schválení  uzavření  smlouvy  o  nájmu  části  hájovny  čp.  78  Vrátkov 
s příslušenstvím – předkládá Ing. Čokrtová
Kolínská společnost s.r.o., Labská 14, Kolín V byla usnesením Rady města č. 38/2006 konané 
dne 9.3.2006 pověřena pěstební  a těžební činností v městských lesích. Výše uvedený předmět 
nájmu je nájemci pronajímán za účelem poskytnutí zázemí  v jejich podnikatelské činnosti. Dle 
smlouvy č. 187/2005/OSM doba nájmu byla ukončena k 30.4.2006. Rada města vyhlásila 
18.5.2006 záměr na pronájem části areálu. Do dnešního dne se nepřihlásil jiný zájemce. 
Bc. Nekolný – do usnesení doplnit výši nájemného. 

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.

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0
Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě čp. 25, nám. Arnošta 
z Pardubic – předkládá Ing. Čokrtová
Rada města vyhlásila 24.5.2006 záměr na pronájem výše uvedeného bytu formou obálkové 
metody na dobu určitou 5 let, minimálně za cenu nájemného 5 200,- Kč/měsíčně.
Pí. Kopfhammerová otevřela obálky s nabídkami:

- č.j. 9664 – Libuše Zubíková, bytem neuvedeno, nabídla částku 6 000 Kč/měsíčně
- čj. 9645 – Andrea Košatová, Pod Velkým vrchem 1056, Český Brod nabídla částku 

5 300 Kč/měsíčně
- č.j. 9077 – Miroslav Moravec a Bc. Alena Dvořáková, bytem Na Cihelně 1332, Český 

Brod nabídli částku 5 500 Kč/měsíčně
- č.j. 9546 – Viola Mrvíková, bytem neuvedeno, nabídla částku 5 200 Kč/měsíčně             

Radní města po projednání přiděli byt č. 2 v domě čp. 25 na náměstí Arnošta z Pardubic  paní 
Andree Košatové, bytem Pod Velkým vrchem 1056, Český Brod za nájemné ve výši 5 300 
Kč/měsíčně z důvodu, že zájemkyně je zaměstnancem města .

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.

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

Návrh na schválení  prodeje osobního automobilu Škoda Favorit  136 L – předkládá Ing. 
Čokrtová
Osobní automobil Škoda Favorit 136 L byl  v roce 1999 zakoupen pro Městské lesy.
Vozidlo mělo před zakoupením již dva majitele, je značně opotřebované má  sjeté pneumatiky, 
závadu na elektroinstalaci, sníženou funkčnost brzdy, zkorodovanou karoserii. Do Městských 
lesů byl pořízen  nový automobil a na výše uvedený automobil vyhlásila RM 3.5.2006 záměr na 
prodej. Přihlásil  se pouze jeden zájemce.
Paní Kopfhammerová otevřela obálku s nabídkou:
- č.j.9503 Miloš Straka bytem Tismice 51, Český Brod nabídl cenu 1 000 Kč.
Odešla pí. Raková  v 1630 hodin 
Ing. Čokrtová – záměr na prodej automobilu byl vyhlášen za minimální cenu 3 000 Kč.
JUDr. Marková – pokud byl vyhlášen záměr na prodej za minimální cenu 3 000 Kč mělo 
by se vozidlo nabídnout panu Strakovi za tuto cenu a pokud nebude souhlasit tak rada 
města vyhlásí nový záměr na prodej. 

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.                                   

 s ch v á l e n o 5, 0, 0
Přišla pí. Raková v 1635 hodin
Návrh na schválení poskytnutí dotací občanským sdružením – předkládá Mgr. Janík
Finanční  výbor  projednal  žádosti  o  poskytnutí  dotací  na  svém  jednání
dne  13. 6. 2006.  

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

s ch v á l e n o 6, 0, 0
Informace: 
Povolení zakoupení traktorové sekačky a štěpkovače pro Technické služby
Ing. Plášilová žádá touto cestou radu města o povolení zakoupení traktorové sekačky ETESIA – 
Hydro 100E, která je určena pro profesionální použití i v náročných podmínkách pro sekání 
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travního porostu. Cena sekačky je dohodnuta na 315 350 Kč s DPH. Sekačku je možné zaplatit 
buď ve dvou splátkách nebo na leasing. 
Bc. Nekolný – nákup štěpkovače bude vyřešen rozpočtovým opatřením č. 3, které bylo 
doporučeno radou ke schválení zastupitelstvem v rámci dotace Krajského úřadu z Fondu 
životního prostředí. Tento bod jednání byl předložen jako informace a ptám se, zda je nutné tuto 
informaci řešit usnesením rady města 

JUDr. Marková – nákup této sekačky Technickými službami by měla rada města schválit 
usnesením rady.

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. 

s ch v á l e n o 6, 0, 0
Žádost o přidělení příspěvku na fasádu domu čp. 32
p. Fischer - dne 8.6.2006 jsme obdrželi žádost o příspěvek na fasádu rodinného domu čp. 32 na 
náměstí Arnošta z Pardubic u Kouřimské brány od majitelů nemovitosti Jana a Aleny 
Vokáčových.   
Bc. Nekolný – z rozpočtu města byla tato položka (příspěvek na fasády) zrušena. Myslím, že při 
projednávání rozpočtového opatření  na zastupitelstvu města by měl být podán návrh na vrácení 
této položky do rozpočtu města.  Dům manželů Vokáčových je v památkové zóně na 
exponovaném místě ve městě.
MUDr. Blažek – přiklonil se také k tomuto návrhu navýšit rozpočtovým opatřením příspěvek na 
fasády.     

Ing. Beránek informoval dopisem radní města o stavu operačních sálů, které  nevyhovují 
hygienickým předpisům a normám. Z tohoto důvodu je hygienik připraven tyto sály uzavřít 
pro provoz. Jestliže má být chirurgie funkční je zapotřebí provést rekonstrukci operačních 
sálů nákladem cca 20 miliónů Kč. 
Bc. Nekolný – tuto informaci budeme projednávat na semináři zastupitelstva a na jednání 
zastupitelstva.

Přehled investičních akcí pro rok 2007 – 2009
Ing. Čokrtová připravila přehled investičních akcí pro rok 2007 – 2009, který je nedílnou součástí 
originálu zápisu.
Jednání bylo ukončeno v 1655 hodin 

Ověřovatel zápisu: pí. Raková

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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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.
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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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