
Usnesení
z 29. schůze Rady města Český Brod konané dne 13.12. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 215/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
I. schvaluje
změnu typu zařízení příspěvkové organizace,,ANNA-penzion a domov“ na domov pro seniory, 
II. ukládá
změnu zřizovací listiny k vypracování panu tajemníkovi

USNESENÍ č. 216/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku stpč. 1225 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN, v k. ú. Český 
Brod,  o výměře  16 m2,  který je v majetku  Města Český Brod předem určeným zájemcům 
manželům Radce a Marcelu Kolářovým na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

USNESENÍ č. 217/2006
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. 5 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006. 
Rozpočet příjmu se snižuje na 113 338,61 tis. Kč, rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 
86 543,61 tis.  Kč, rozpočet investičních výdajů se snižuje na 20 536,00 tis. Kč, dle přílohy, 
která je nedílnou součástí originálu zápisu k usnesení. Položka financování se nemění.

USNESENÍ č. 218/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu  schválit  tato  pravidla  rozpočtového  provizória  na  období  1.1.2007  do  data 
schválení rozpočtu na rok 2007:
1. bude  pozastaveno  sjednávání  nových  investičních  akcí,  nebudou  hrazeny  investiční 
výdaje, s výjimkou již smluvně podložených investic z roku 2006,
2. provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši, nákup drobného dlouhodobého 
majetku bude pozastaven,
3. financování příspěvkových organizací bude zajištěno ve výši 1/12 příspěvku zřizovatele 
roku 2006.



USNESENÍ č. 219/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu  schválit  změnu  přílohy  č.  3  OZV  O  místním  poplatku  za  provoz  systému 
nakládání s komunálním odpadem na rok 2007, ve které je stanovena sazba poplatku. Sazba 
poplatku na období 1.1.2007 až 31.12.2007 se stanovuje na 500 Kč na osobu a rok.

USNESENÍ č. 220/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu schválit maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro podnikatele s platností 
od 1.1.2007 ve výši:
- nádoba 110 l – 52 svozů ………………………. 1.950 Kč
- nádoba 120 l – 52 svozů ………………………. 2.151 Kč
- nádoba 140 l – 52 svozů ………………………. 2.565 Kč
- nádoba 240 l – 52 svozů ………………………. 3.551 Kč
- kontejner 1100 l – 52 svozů …………………  13.440 Kč
- nádoba 110 l – 26 svozů ………………………. 1.367 Kč
- nádoba 120 l – 26 svozů ………………………. 1.526 Kč
- nádoba 240 l – 26 svozů ………………………. 2.416 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 19 % DPH.

USNESENÍ č. 221/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
zamítá
prodloužení  nájemního  vztahu  a  trvá  na  ukončení  nájemní  smlouvy  č.  140/2001/FO  dle 
dodatku č. 4 ke dni 31.12.2006. Ke stejnému datu bude byt vyklizen a předán městu Český 
Brod.

USNESENÍ č. 222/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění a na 
základě zákona č. 143/1992 Sb., oplatu,  ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 
251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
plat ředitelce Základní školy, Žitomířská 885, Český Brod. Originál platového výměru je uložen 
u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon č. 256/1992 Sb., o 
ochraně osobních údajů v informačních systémech.
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USNESENÍ č. 223/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
společnost PP HOSPITALS vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče 
v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: obor interního lékařství, 
léčebna dlouhodobě nemocných, společné léčebné a vyšetřovací složky.

USNESENÍ č. 224/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
společnost PP HOSPITALS vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče 
v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: chirurgie.

          Jaromír Fischer                                                                           Bc. Jakub Nekolný
           starosta města                                                                            místostarosta města
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