
Usnesení
z 27. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.11. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 202/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
I. pověřuje
člena zastupitelstva města Český Brod p. MUDr. Petra Blažka, nar.18.1.1971, trvale bytem 
Český Brod, Miškovského 715, prováděním občanských sňatků dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb., 
zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů
II. stanoví
MUDr.  Pertu  Blažkovi  při  provádění  občanských sňatků právo užívat  závěsný odznak se 
státním  znakem  ČR ve  smyslu  §  108  odst.  2  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 203/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
stanoví
Bc.  Jakubu  Nekolnému,  místostarostovi  města,  při  provádění  občanských  sňatků  dle  §  4 
zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů, právo užívat závěsný 
odznak se státním znakem ČR ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 204/2006
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
stanoví
p.  Jaroslavu  Bromovi,  tajemníkovi  městského  úřadu,  při  skládání  státoobčanských  slibů 
fyzickými osobami dle § 12 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 
ČR, ve znění pozdějších předpisů, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR ve 
smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 205/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
schvaluje
dodatek č. 2 k nájemním smlouvám č. 224, 227, 228, 229/2004/FO, kterým se prodlužuje 
doba užívání bytů č. 1, 4, 5, 6 na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic o 1 rok, tj.  od 
1.1.2007  do 31.12.2007.



USNESENÍ č. 206/2006
Rada  Města  po  projednání  dle  §  102,  odst.1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  O  obcích  ve  znění 
pozdějších předpisů
doporučuje stanovit
Zastupitelstvu Města  maximální ceny vodného a stočného na území Města Český Brod platné 
pro období od 1.1.2007 do 31.12.2007 pro všechny odběratele v následující výši:

                      vodné                             stočné                                       celkem  včetně DPH 
                   24,60 Kč/m3                  37,30 Kč/m3                                   61,90 Kč/m3

USNESENÍ č. 207/2006
Rada Města Český Brod dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů po projednání
vyhlašuje záměr
na prodej pozemku parc.č. 158/4 - zahrada, v k.ú. Český Brod, který je v majetku Města Český 
Brod za minimální cenu 1200 Kč/m2 formou obálkové metody.

USNESENÍ č. 208/2006
Rada Města Český Brod po projednání dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 923/8 – ostatní plocha – o výměře cca 4 m2 v kat. území Český 
Brod panu Pavlu Kosovi, bytem Tismice 126, Český Brod na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
6 měsíců za nájemné ve výši 21.000 Kč za rok, každoročně navýšené o inflaci.

USNESENÍ č. 209/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit  účelový příspěvek Římskokatolické farnosti  Český Brod ve výši 
50 000 Kč na zpracování projektu opravy a zpřístupnění zvonice v areálu sv. Gotharda. Příspěvek 
bude vyplacen v lednu 2007. 

USNESENÍ č. 210/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 2, písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
souhlasí 
se změnou termínu provádění stavby  „Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, 
Jateční, Hřbitovní“, dokončení do 20.5.2007 a s navýšením ceny o 48 tis. (bez DPH).

USNESENÍ č. 211/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 106/2006
schvaluje
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vyhlášení zadávacího řízení na výběr vhodného provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český 
Brod p.o. dle Výzvy a Zadávací dokumentace, které jsou nedílnou přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 212/2006
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisu po projednání
nesouhlasí
s umístěním multimediálního prezentačního systému BSE v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 213/2006
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odstavec (1) zákona č.128/2000Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města vyslovit souhlas s bezúplatným převodem pozemků v k.ú.Štolmíř do 
vlastnictví města. Jedná se o pozemky pč. 64/1 ostatní plocha o výměře 2004 m2, pč. 64/7 ostatní 
plocha o výměře 44 m2 a pč. 65 ostatní plocha o výměře 1019 m2 od Pozemkového fondu ČR.

          Jaromír Fischer                                                                           Bc. Jakub Nekolný
           starosta města                                                                            místostarosta města
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