
Usnesení
z 23.  schůze Rady města Český Brod konané dne 27.9. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 150/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
prodej motorového vozidla UAZ 469 B  panu Jakubovi Kašparovi za cenu 2000 Kč.
Vozidlo je technicky nezpůsobilé pro provoz na veřejných komunikacích. Je vyřazeno ze 
silničního provozu, nemá SPZ a technickou prohlídku.

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 
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v západní části budovy č. p.12, Husovo 
náměstí, Český Brod  na dobu 10-ti let Občanskému sdružení Leccos, nám. Arnošta z Pardubic 
31, Český Brod. Jedná se o učebnu  v 1. patře budovy o výměře 24,18 m2 a v přízemí o  hernu 
24,15 m2 , kuchyň 4,86 m2, zádveří 6,72 m2 a WC 1,40 m2. Celková výměra činí 61,31 m2. 
              
USNESENÍ č. 152/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje  
darovací  smlouvu pro  Občanské  sdružení Leccos, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod.
Předmětem darovací smlouvy je počítač DTC Middle s příslušenstvím.   
                                               
USNESENÍ č. 153/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na prodej části pozemku PK č. 616/1 - dle geometrického plánu č. 1247-139/2006 nově vzniklý 
pozemek č. 619/13 zahrada o výměře 1 501 m2 v k. ú.Český Brod předem určenému zájemci. 
NOVETA s.r.o., Tuchorazská 17, Český Brod.   

USNESENÍ č. 154/2006
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 koupi pozemku č. 620/7 v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 155/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí
s přijetím sponzorského daru ve výši 90 000 Kč od Nadace ČEZ  na pokrytí realizace projektu 
Zdravá a útulná zahrada  MŠ  Liblice.

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 schválit:

a) vyhlásit záměr na jiného poskytovatele zdravotní péče místo příspěvkové organizace
b) zachovat stávající stav a formu příspěvkové organizace a zapracovat potřebné finanční 

prostředky do rozpočtu města

USNESENÍ č. 157/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor, které se nachází v budově bývalého 
stomatologického střediska v přízemí vlevo na zast. pl. č. 1623 v Českém Brodě a části pozemku 
ost. pl. 199/69 v k. ú. Český Brod a spoluužívání p. p. č. 199/22 a č. 199/2 v k.ú. Český Brod 
využívaný jako výjezdové stanoviště a k právu jízdy a chůze  Územnímu středisku záchranné 
služby Středočeského kraje, p. o. se sídlem Litevská 2720, Kladno. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, doba podnájmu je 24 měsíců. Výše nájemného činí 12 406 
Kč/měsíc. Smlouva o podnájmu nebytových prostor je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. 158/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Krupá na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec Krupá 
z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  
USNESENÍ č. 159/2006
Rada města Český Brod 
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po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Rostoklaty na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec 
Rostoklaty z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  
USNESENÍ č. 160/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Tismice na úseku kontrolního měření rychlosti  obecní policií  vzhledem k tomu, že obec 
Tismice z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                                                  
USNESENÍ č. 161/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a 
obcí Poříčany na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec 
Poříčany z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 162/2006
Rada města Český Brod 
po projednání  podle  § 102 odst.  3)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  ve znění  pozdějších  
předpisů  a  §3  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů
doporučuje
zastupitelstvu  schválit  rozpočtový výhled Města Český Brod na roky 2007 – 2009 ve znění 
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 163/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 

předpisů
bere na vědomí 
změnu 2 dvoulůžkových bytových jednotek na jednolůžkové v Penzionu a domově ANNA.

                                                 
USNESENÍ č. 164/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
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bere na vědomí
školní vzdělávací program Mateřské školy Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín.

USNESENÍ č. 165/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
ruší
své usnesení č. 147/2006 ze dne 14.9.2006.   

USNESENÍ č. 166/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů 
bere na vědomí
informace o činnosti Spolku obcí s husitskou tradicí a 
schvaluje    
zapracování ročního příspěvku do rozpočtu roku 2007 ve výši 6 600 Kč.

          Jaromír Fischer
            starosta města
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