
Usnesení
z 21.  schůze Rady města Český Brod konané dne 29.8. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 155/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
umístění dřevěného přístřešku na části st. pozemku 397 (zastavěná plocha a nádvoří) u domu č. p. 
340, ulice Komenského v Českém Brodě.                      

USNESENÍ č. 156/2006
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 prodej části pozemku č. 353/1 o výměře cca 269 m2 v k. 
ú. Český Brod.  

USNESENÍ č. 157/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
souhlasí
s poskytnutím účelové vázaného příspěvku ve výši 40 000 Kč na opravu fasády domu čp. 
32 nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. Jedná se o příspěvek pro pana Jana Vokáče a 
Alenu Vokáčovou, majitele domu čp. 32.

USNESENÍ č. 158/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006. 
Rozpočet příjmů se navyšuje na 118 460,42 tis. Kč,  rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 
82 814,42  tis. Kč, rozpočet investičních výdajů se navyšuje na 29 387,00 tis. Kč. Položka 
financování se snižuje na 6 259 tis. Kč.

USNESENÍ č. 159/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů



vydává
Nařízení města Český Brod č. 1/2006 určující úseky silnic a místních komunikací, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí.                     

USNESENÍ č. 160/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení na akci posvícenský středověký den, konané 
23.9.2006 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě se Sdružením FRATERNITAS. 
Smlouva je nedílnou součástí originálu zápisu.

USNESENÍ č. 161/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
uděluje souhlas
s podnájmem pozemku č. 199/2 – ostatní plocha o výměře 19,37 m2 v k.ú. Český Brod zapsané 
na LV č. 0001 panu Pavlu Kosovi pro účely provozování kiosku.

      

          Jaromír Fischer
            starosta města
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