
Usnesení
z 30. schůze Rady města Český Brod konané dne 21.12. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 225/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
celkový  počet  zaměstnanců  Města  Český  Brod  zařazených  do  městského  úřadu  na  66 
k 1.1.2007.

USNESENÍ č. 226/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
nesouhlasí
s výpovědí  nájemní  smlouvy  na  nebytové  prostory  v č.  p.  56  náměstí  Arnošta  z Pardubic 
v Českém Brodě, pronajaté GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 – Michle a
pověřuje 
odbor správy majetku města k jednání o výši nájemného. 

USNESENÍ č. 227/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění 
schvaluje
uzavření  nájemní smlouvy na byt  č.  46,  podlaží 9,  kategorie  1, typ  1+kk, Palackého ulice, 
Český Brod, celková plocha činí 41,46 m2, na dobu určitou 2 let p. Ondřeji Kolínskému, bytem 
Palackého 1256, Český Brod za nájemné ve výši 6.500 Kč měsíčně. Kauce ve výši trojnásobku 
nájmu a záloh na služby musí být složena na účet města před podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 228/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních 
předpisů 
schvaluje
vypracování strategického plánu města Český Brod.

USNESENÍ č. 229/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních 
předpisů a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
schvaluje



uzavření  smlouvy  s Agorou  Central  Europe  na  provedení  dotazníkového  průzkumu  a 
vypracování podrobné analýzy pro zjištění názorů veřejnosti před vypracováním strategického 
plánu města Český Brod do částky 100 000 Kč.
USNESENÍ č. 230/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
poskytnutí investiční dotace penzionu ANNA na rozšíření rezidenčních služeb ve výši 
12 000 Kč.

USNESENÍ č. 231/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
ceník úhrad pro pečovatelskou službu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 232/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
ceník úhrad pro sociální zařízení ANNA – penzion a domov, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 233/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
vyhlašuje záměr
na  pronájem nebytových  prostor  v areálu  Nemocnice  s poliklinikou  Český Brod dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, předem určenému zájemci.

USNESENÍ č. 234/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru správy majetku města a
ukládá
tajemníkovi MěÚ Český Brod zveřejnit výběrové řízení zveřejnit do 28.12.2006.
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             Jaromír Fischer                                                                 Bc. Jakub Nekolný                   
             starosta města                                                                    místostarosta města
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