
Usnesení
z 18.  schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 129/2006
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3)  zákona  č.  128/2000 Sb.,  o  obcích   ve  znění  pozdějších
předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb.,  o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí 
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení auditu za rok 2006 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice.

USNESENÍ č. 130/2006
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 smlouvy o podnájmu bytu č. 11, Štolmířská 1382, Český Brod, mezi nájemcem tohoto 
bytu p. Tomášem Vopařilem  a podnájemníkem p. Tiborem Oravcem, dle žádosti p. Vopařila. 

USNESENÍ č. 131/2006
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 byt 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, na dobu určitou 5 let paní Lucii 
Kašparové a panu Janu Čejkovi za nájemné ve výši 7 540 Kč/měsíčně za podmínky složení kauce 
ve výši trojnásobku nájmu a záloh na služby, která musí být složena na účet města před podpisem 
smlouvy.

USNESENÍ č. 132/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření smlouvy o  spolupráci na projektu centrální registr produktů, služeb a činností firem a 
institucí AXIS4INFO, součást informačního systému krajů a měst s Word Trade Center Prague, 
a.s.. 



USNESENÍ č. 133/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
se seznámila
s výsledky zjednodušeného podlimitního řízení  a s nabídkami na zhotovitele investiční akce: 
„Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ a 
rozhodla, že zhotovitelem investiční akce bude firma ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, 158 18, 
Praha 5 a  
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
Hodnocení nabídek bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti a pořadí nabídek bylo stanoveno 
takto:

1. ZEPRIS s.r.o., U Kříže 611/1, 158 18,  Praha 5, IČO  25117947
2. Stavby silnic a železnic a.s, 113 19 Praha 1, Národní tř. 10, IČO 45274924
3. Skanska DS a.s. , 619 00 Brno, Bohunická 133/50, IČO 26271303
4. STAVOKOMPLET spol. s r.o., 250 01 Brandýs nad Labem – St. Boleslav, Zápy, 

Kralovická 251, IČO 47052945 

USNESENÍ č. 134/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí č. 1/2005 
se seznámila 
s výsledky výběrového řízení  a s nabídkami na zhotovitele investiční akce: „Městský kamerový 
dohlížecí systém - Český Brod“a 
rozhodla
že zhotovitelem investiční akce bude firma S.M.S Safety Multi Systems, spol. s r.o., 152 00 
Praha 5, Lumierů 544/32 a 
pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
Nabídky byly posouzeny dle ekonomické výhodnosti a pořadí nabídek bylo stanoveno takto:

1. S.M.S. Safety Multi Systems, spol. s r.o., 152 00  Praha 5, Lumierů 544/32, IČO 
25769979

2. MKDS BESSY s.r.o., 150 00 Praha 5, Kvapilova 9/958,  IČO 26778726
3. KonekTel, a.s., 530 06 Pardubice, Pražská 152, IČO 15051145, druhý účastník 

sdružení David Rebec, Vltavská 53/17, Praha 5-Smíchov, 150 00
4. PKE ČR s.r.o., 160 00 Praha 6, Lužná 716/2,  IČO 63278782

           Jaromír Fischer
            starosta města
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