
Usnesení
z 3. schůze Rady města Český Brod konané dne 17.1.2007 v kanceláři tajemníka MěÚ

USNESENÍ č. 9/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů 
odvolává
kpt. Jiřího Černého člena komise bezpečnosti a dopravy a 
jmenuje
npor. Romana Holého členem komise bezpečnosti a dopravy.

USNESENÍ č. 10/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů 
odvolává
předsedu komise bezpečnosti a dopravy pana Václava Hájka, který zůstává členem a 
jmenuje
pana Bc. Marka Binka předsedou komise bezpečnosti a dopravy.

USNESENÍ č. 11/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle §102 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
doporučuje schválit
rozpočet Města Český Brod na rok 2007 s celkovými příjmy ve výši 124 853 860,-Kč a 
s celkovými výdaji ve výši 126 122 860,-Kč. Provozní výdaje činí 91 277 860,-Kč a 
investiční výdaje činí  34 845 000,-Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1 269 000,-Kč bude pokryt 
položkou financování – použití prostředků z minulých let. Závazné ukazatele rozpočtu a 
rozpis k závazným ukazatelům příkazců operací jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 12/2007
Rada Města Český Brod po projednání dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku o výměře 405 m2 parc.č. 158/4 – zahrada dle KN v k.ú. 
Český Brod výpovědí. Výpovědní lhůta 1 rok počne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po dni doručení písemné výpovědi. 

USNESENÍ č. 13/2007
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
nedoporučuje 



Zastupitelstvu Města Český Brod souhlasit s navýšením investice „Český Brod – vodovod a 
kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ o 635 953 Kč (bez DPH)  na provedení 
opravy odlehčovací stoky. Postup prací a nabídka je přílohou originálu zápisu.
a doporučuje
Zastupitelstvu souhlasit s vícepracemi investice „Český Brod – vodovod a kanalizace ul. 
Prokopa Velikého, Jateční, Hřbitovní“ v hodnotě 290 113 Kč (bez DPH) dle přílohy, která je 
součástí originálu zápisu.
a pověřuje
odbor správy majetku města vypsáním výzvy více zájemcům.

USNESENÍ č. 14/2007
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 
doporučuje 
Zastupitelstvu města souhlasit se záborem pozemků a řešením vzniklých majetkoprávních 
vztahů dle přílohy za podmínky, že ceny budou odpovídat tržní ceně.

USNESENÍ č. 15/2007
Rada Města Český Brod dle § 102 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů projednala žádost firmy DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost 237, 
294 02 Kněžmost ze dne 15.12.2006 a 
doporučuje 
Zastupitelstvu města: 
1. souhlasit s bezúplatným převodem nově vybudovaných vodovodních řadů, kanalizačních 
řadů, veřejného osvětlení,  komunikací, pěších zón, zeleně a příslušných pozemků (části 
pozemků 1071/1, 1057/1, 1056/3 v k.ú. Český  Brod o celkové výměře cca 5 450 m2 )
z majetku firmy DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost
do majetku Města Český Brod, Husovo nám. 70, Český Brod 
za podmínek, které jsou součástí originálu zápisu.
2. souhlasit se žádostí o bezúplatný převod části pozemku č.177/1 o výměře cca 140 m2 
v k.ú. Český Brod z majetku Města Český Brod, Husovo nám. 70, Český Brod
do majetku firmy DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost po dokončení 
povrchových úprav komunikací dle situace.
3. zamítnout žádost firmy DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost o finanční 
spoluúčast na vybavení pěších zón.

USNESENÍ č. 16/2007
Rada města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se směrnicí  pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem 
č. 137/2006
souhlasí 
se zhotovením projektové dokumentace pro stavební povolení, výběrové řízení a realizaci 
stavby „Stavební úpravy Husova náměstí II. etapa a Náměstí Arnošta z Pardubic II. etapa“ 
panem Ing. arch. Miroslavem Rousem, Toruňská 328/2, 181 00 Praha 8 a 
pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu



USNESENÍ č. 17/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
zamítá
žádost o snížení nájemného v bytě č. 9 na na adrese Český Brod, Palackého 1256.

USNESENÍ č. 18/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1ú zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se svým usnesením č. 228/2006
schvaluje
PhDr. Alenu Reitschmiedovou jako odborného garanta zpracování Strategického plánu města 
Český Brod a návrh postupu zpracování, který je nedílnou součástí originálu zápisu, dále
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit zapracování částky ve výši 200.000 Kč do rozpočtu  města na 
rok 2007 a v případě schválení
ukládá
Zastupitelstvem města starostovi města podepsat smlouvu o dílo s odborným garantem.

USNESENÍ č. 19/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
1. bere na vědomí 
usnesení Rady Středočeského kraje č. 052-38/2006/RK ze dne 20.12.2006 – rozhodnutí 
(v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) o zhotoviteli investiční akce: 
III/1131 Český Brod a 
souhlasí 
s výše uvedeným rozhodnutím Středočeského kraje   
2.doporučuje 
Zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s dodatkem č. 1 ke smlouvě o spolupráci se 
Středočeským krajem č. 173/2006/OSM ze dne 23.8.2006.

USNESENÍ č. 20/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
pověřuje
řízením ANNA – penzión a domov paní Miloslavu Hnidovou od 1.2.2007 do 31.3.2007.

USNESENÍ č. 21/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2)  písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje 



navýšení  počtu  zaměstnanců  Domova  pro  seniory  o  sociálního  pracovníka  a 
ergoterapeuta od 1.4.2007 a
ukládá
paní Miloslavě Hindové, pověřené řízením organizace, zveřejnit do 31.3.2007 výběrové 
řízení v regionálním tisku a na webových stránkách města Český Brod a Domova pro 
seniory ANNA.

             

                                                                                                                      Jaromír Fischer
                                                                                                                       starosta města


