
Usnesení
z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 4.1. 2007 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 1/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
jmenuje
Ing. Evu Rovnou ředitelkou příspěvkové organizace Anna – penzion a domov Český Brod ke 
dni 1.4.2007.

USNESENÍ č. 2/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
výpověď z nájmu bytu č. 9 a č. 42 v domě na adrese Český Brod, Palackého 1256,
z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 2), písm. b) občanského zákoníku.

USNESENÍ č. 3/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odstavec (2) písmeno m) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
smlouvu č.259/2006 o výpůjčce nemovitosti - pozemků č.175 a č.176 v k.ú.Štolmíř, jejíž návrh je 
nedílnou součástí originálu návrhu tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 4/2007
Rada Města Český Brod po otevření došlých obálek a po projednání dle § 102 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
doporučuje Zastupitelstvu Města Český Brod
schválit
prodej pozemku parc. č. 158/4 – zahrada dle KN  v k.ú. Český Brod ve výměře cca 810 m2  panu 
Janu Fořtovi, za cenu 1.321 Kč za 1 m2. 

USNESENÍ č. 5/2007
Rada města v Českém Brodě
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 1, kategorie I., typ 1+1, plocha 41,48 m2  na adrese Český 
Brod, Palackého 1256 s paní Růženou Hušnerovou za regulované nájemné dle zák. č. 107/06 Sb. 
na dobu určitou jednoho roku, počínaje dnem 1. 2. 2007 pod podmínkou ukončení nájemní 
smlouvy a vyklizení bytu č. 6 na adrese Český Brod, Bezručova 558. 



USNESENÍ č. 6/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, kategorie I., typ 1+1, plocha 41,46 m2  na adrese Český 
Brod, Palackého 1256 s paní Jiřinou Forstovou za regulované nájemné dle zák. č. 107/06 Sb., na 
dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 2. 2007 pod podmínkou vyklizení bytu č. 6 na adrese Český 
Brod, Bezručova 558 včetně rodinných příslušníků. 

USNESENÍ č. 7/2007
Rada města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších změn a doplnění 
souhlasí
se záměrem provedení akce Městský kamerový dohlížecí systém – Český Brod, II etapa.

          Jaromír Fischer                                                                           Bc. Jakub Nekolný
           starosta města                                                                            místostarosta města
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