
Usnesení
z 16.  schůze Rady města Český Brod konané dne 3.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 120/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 11/2005 po projednání 
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu  Středočeského kraje (Fondu obnovy památek Středočeského kraje) 
na obnovu kulturní památky „Předbraní Kouřimské brány“ ve výši 80 000 Kč.

USNESENÍ č. 121/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
výjimku v počtu zapsaných dětí do MŠ Český Brod Kollárova pro školní rok 2006/2007. Počet 
zapsaných dětí se zvyšuje na 25, dle hygienické kapacity třídy.

USNESENÍ č. 122/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem bytu č. 3 v  domě  čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, 2 podlaží, 
kategorie 1, typ 3+kk o celkové výměře 69,70 m2, formou obálkové metody na dobu určitou 5 let 
minimálně  za cenu 4 550 Kč/měsíčně bez záloh na služby. Kauce ve výši trojnásobku nájmu a 
záloh na služby musí být složena před podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 123/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje záměr 
na prodej osobního vozidla Škoda  Favorit 136 L , rok výroby 1989 stav tachometru 160 000 km, 
obálkovou metodou.

USNESENÍ č. 124/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje



následující složení komise pro otevření a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby : „Městský 
kamerový dohlížecí systém – Český Brod“. Záměr na realizaci akce byl zveřejněn v souladu se 
zákonem č.40/2004 ve znění pozdějších předpisů a směrnicí města č. 1/2005. Komise se sejde 
dne 13.7. v 15.00 hodin na Městském úřadě v Českém Brodě.  
Členové komise:
Bc. Jakub Nekolný 
Martin Vlasák
Ing. Eva Čokrtová
Martin Červený
Tomáš Hor
Ing. Jiří Šimek
Ing. Jiří Kmoch
Náhradníci:
Jaromír Fischer 
Jaroslav Brom
Zdeněk Hába
Ing. Radana Marešová
Ing. Rostislav Vodička
Jaroslava Sahulová
Josef Dvořák

USNESENÍ č. 125/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje
následující složení komise pro otevření a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby : „Český Brod 
– vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velkého, Jateční, Hřbitovní“. Výzva k podání nabídek na 
realizaci akce byla zveřejněna a rozeslána v souladu se zákonem č.137/2006. Komise se sejde 
dne 19.7. v 12.30 hodin na Městském úřadě v Českém Brodě.  
Členové komise:
Bc. Jakub Nekolný 
Martin Vlasák
MUDr. Petr Blažek
Ing. Eva Čokrtová
Martin Červený
Stankeová Jana
Václav Hovorka
Náhradníci:
Jaroslava Sahulová
Zdeněk Hába
Novák Josef
Eva Pokorná
Petra Faldusová
Tomáš Hor
Jaroslav Brom
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USNESENÍ č. 126/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 50 000 Kč pro svou příspěvkovou organizaci 1. ZŠ Žitomířská 885, 
Český Brod z rozpočtu Středočeského kraje na výměnu povrchu antukového hřiště.

           Jaromír Fischer
            starosta města
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