
Usnesení
z 20.  schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 146/2006
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 po otevření došlých nabídek a jejich 
vyhodnocení 
rozhodla
že smlouva na  pojištění majetku Města Český Brod na dobu neurčitou od 20.8.2006
bude uzavřena s pojistitelem UNIQA pojišťovna a.s., Bělohorská 19/269, Praha 6  160 12 a 
smlouva na pojištění odpovědnosti Města Český Brod na dobu neurčitou od 20.8.2006 bude 
uzavřena s pojistitelem Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16 Praha 1, 113 04.                    

USNESENÍ č. 147/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb..

USNESENÍ č. 148/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) a § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve 
znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Český Brod zamítnout žádost paní Elišky Strnadové a manželů 
Štolbových o prodej pozemků parc. č. 5/2 – zahrada a stp. č. 35/3 – zastavěná plocha a 
nádvoří dle KN v k.ú. Český Brod a
revokuje
usnesení rady města č. 78/2004 ze dne 27.5.2004 a
vyhlašuje záměr
na prodej pouze všech pozemků č. 35/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2, par. 
č. 5/2 – zahrada o výměře 365 m2 a pozemku č. 5/4 – zahrada o výměře 49 m2 za minimální 
cenu 150 Kč/ 1m2.

USNESENÍ č. 149/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje 
Zastupitelstvu Města Český Brod zamítnout odkoupení pozemku parc. č. 3/3 – zahrada dle KN 
v k. ú. Český Brod o výměře 182 m2 od Cihlářských závodů Praha a. s. v likvidaci.



USNESENÍ č. 150/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje  
zastupitelstvu  města  zamítnout  žádost  o odkoupení  pozemku č.  1008/5 ostatní  plocha v k.  ú. 
Český Brod.

USNESENÍ č. 151/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
podání návrhu na soudní vyklizení bytu č. 4 na adrese Český Brod, Palackého 1256.

USNESENÍ č. 152/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády  ČR  č.  330/2003  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
schvaluje  
platový výměr řediteli příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou Český Brod. 
Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků 
tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

USNESENÍ č. 153/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou 
Český Brod. Znění výběrového řízení je přílohou originálu zápisu.                    

USNESENÍ č. 154/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s usnesením zastupitelstva města č. 52/2006 
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu  Středočeského kraje - Fondu   životního prostředí  Středočeského 
kraje na projekt „Snížení objemu SKO a využití BRO ve městě Český Brod“ ve výši 650 000 Kč.

         

2



          Jaromír Fischer
            starosta města
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