
Usnesení
z 4. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.2.2007 v kanceláři tajemníka MěÚ

USNESENÍ č. 22/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102, odstavce 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů 
odvolává
z funkce následující členy těchto iniciativních a poradních orgánů:
z komise bezpečnosti a dopravy: kpt. Jiřího Černého,
z komise sociálně právní ochrany dětí: Andreu Košatovou a kpt. Jiřího Černého, 
z pracovní  skupiny  prevence  bezpečnosti:  Václava  Hájka,  kpt.  Jiřího  Černého  a  Andreu 
Košatovou
a volí
do funkce následující členy těchto iniciativních a poradních orgánů:
do  pracovní  skupiny  pro  životní  prostředí:  Ing.  Vladimíra  Klinderu,  Ing.  Štěpánku 
Dostálkovou a Petra Miškovského,
do komise bezpečnosti a dopravy: npor. Mgr. Romana Holého (velitele OO Policie ČR), 
do  komise  sociálně  právní  ochrany  dětí: Hanu  Hollasovou  (protidrogovou  a  romskou 
koordinátoru  MěÚ), npor. Romana Holého (velitele OO PČR), 
do komise prevence bezpečnosti: npor. Romana Holého (velitele OO PČR).

USNESENÍ č. 23/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle ustanovení § 102, odst.2 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění 
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Český Brod a společností PP Hospitals, s.r.o. se 
sídlem Antonínská 85, 380 16 Dačice na dobu 15 let na pronájem nebytových prostor areálu 
Nemocnice s poliklinikou  v Českém Brodě. Návrh smlouvy o nájmu nemovitosti je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 24/2007
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst.2) písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací ve znění příloh, které jsou nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení.
          
USNESENÍ č. 25/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod 
a obcí Tuklaty na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií. 



USNESENÍ č. 26/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod 
a obcí Břežany II na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií. 

USNESENÍ č. 27/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst.  2 písm. b) zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích ,  ve znění 
pozdějších předpisů a na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády ČR 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
schvaluje  
plat ředitelům příspěvkových organizací. Originály platových výměrů jsou uloženy u 
tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 
Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů.

USNESENÍ č. 28/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem Janičem na dobu určitou od 1. 2. 2007  do 31. 12. 2007 
na byt č. 5 na adrese Český Brod, Suvorovova 59, za nájemné ve výši 760 Kč pod podmínkou 
složení kauce ve výši 3 021 Kč před podpisem nájemní smlouvy.

 

                                                                                                                      Jaromír Fischer
                                                                                                                       starosta města


