
Usnesení
z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.2.2007 v kanceláři tajemníka MěÚ

USNESENÍ č. 29/2007
Rada města Český Brod 
po projednání dle § 39, odst.(1)  zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na  prodej domu čp. 47 s šesti obsazenými bytovými jednotkami v k. ú. Klučov se zastavěnou 
plochou a nádvořím parcelní č.14 o výměře 1205 m2 nejvyšší nabídce. Nabídky budou přijímány 
v zalepené a označené obálce nejpozději do 16. 3. 2007 včetně, s uvedením způsobu platby kupní 
ceny. 

USNESENÍ č. 30/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 15.4.1992 mezi pronajímatelem – Město Český Brod, a 
nájemcem – pan Jiří Hergessel, jímž se mění předmět nájmu z důvodu vzniku přístupové cesty 
k pronajatým pozemkům v majetku Města Český Brod v kat. území Český Brod – Zahrady. 
Dodatek je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 31/2007
Rada Města Český Brod po projednání dle § 102 odst. 2 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
a) revokuje 
usnesení č. 115/2004 ze dne 30.9.2004
a dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
b) vyhlašuje záměr
na pronájem pozemku parc.č. 455/1 – zahrada dle KN, v k.ú. Český Brod – Zahrady , o výměře 
805 m2, který je v majetku Města Český Brod v ideálních čtvrtinách předem určeným zájemcům 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 

USNESENÍ č. 32/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje



ukončení pronájmu pozemků parc. č. 273 o výměře 615 m2 a stp. č. 272 o výměře 192 m2 parc. 
č. 923/1 dle KN v k. ú. Český Brod výpovědí a zároveň souhlasí s vyklizením neoprávněně 
užívaných prostor budovy na stp. č. 272.

USNESENÍ č. 33/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 39, odst.1,  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor předem určeným zájemcům  v areálu 
NsP Český Brod:
1/  místnost - ordinace o celkové výměře 21,80 m2 v budově dětské polikliniky bez č. p. na  poz. 
č. 1623 v přízemí, MUDr. Miroslavě Uhlířové,  MUDr. Oldřichu Vinšovi a MUDr. Josefu 
Bourkovi na dobu neurčitou, 
2/ místnost - ordinace o celkové  výměře 22,32 m2 v budově zubní polikliniky  bez č. p. na poz. 
č. 1623 v 1. patře, MUDr. Karlu Bártíkovi na dobu neurčitou,
3/  místnost – ordinace  o celkové  výměře 23,2 m2 v budově zubní polikliniky  bez č.p. na poz. 
č. 1623 v 1. patře, MUDr. Janě Hanzlíkové na dobu neurčitou,
4/  místnost - ordinace o celkové výměře 16 m2 v budově zubní polikliniky  bez č.p. na poz. 
č. 1623 v 1. patře, PaeDr. Naděždě Pácalové  na dobu neurčitou,
5/ místnosti -ordinace, temná  komora o celkové výměře 29,49 m2 v budově polikliniky č.p. 620 
v 1. patře, MUDr. Janě Strejčkové , MUDr. Jiřímu Balíkovi  na dobu neurčitou,
6/ místnosti - čekárna,přípravna , 2 ordinace o celkové  výměře 48,60 m2 v budově polikliniky 
č.p. 620 v 1. patře, MUDr. Janu Jandejskovi , MUDr. Ivanu Juránkovi  na dobu neurčitou,  
7/  místnost -ordinace  o celkové výměře 20 m2 v budově polikliniky č.p. 620 v 1. patře, 
MUDr. Magdaléně Novákové na dobu neurčitou, 
8/ místnosti  ordinace, přípravna o celkové  výměře 33,87 m2 v budově dětské polikliniky bez 
č. p. na poz. 1623 v přízemí, MUDr. Ireně Košnářové na dobu neurčitou, 
9/ místnosti – ordinace, přípravna o celkové výměře 34,42 m2 v budově dětské polikliniky bez č. 
p. na poz. 1623 v přízemí, MUDr. Aleně Vostřezové na dobu neurčitou, 
10/ místnosti -ordinace, přípravna o celkové výměře 32,77 m2 v budově dětské polikliniky bez č. 
p. na poz.1623 v přízemí, MUDr. Ireně Drahoňovské na dobu neurčitou, 
11/ místnosti –ordinace, přípravna  o celkové  výměře 26,24 m2 v budově polikliniky č.p. 620 
v 1. patře, MUDr. Magdaléně Blažkové na dobu neurčitou,
12/ místnost- ordinace o celkové  výměře 15 m2 v  budově zubní polikliniky bez.č.p. na poz. 
č. 1623 v 1. patře, Oblastní nemocnici Kolín, a.s. na dobu neurčitou, 
13/ místnosti -ordinace, přípravna, sklad  o celkové výměře 42,66 m2 v budově polikliniky č. p. 
620 v l. patře, MUDr. Janě Dittrichové  na dobu neurčitou,   
14/  část pozemku- ostatní pl. č.199/2 o výměře 19,37 m2, panu Pavlu Kosovi na dobu neurčitou, 
15/ a) 11 místností - o celkové výměře 115,96 m2 v budově zubní polikliniky bez č. p. na poz .č. 
1623 v přízemí vlevo,  Územnímu středisku záchranné služby Středočeského kraje, p.o./ ÚSZS/,
b) část pozemku  č. 199/2 s vyhrazeným parkovištěm pro jeden sanitní vůz a spoluužívání 
pozemku  č. 199/22 k právu jízdy a chůze ve prospěch ÚSZS, na dobu určitou 24 měsíců,   
16/  prostor na komínu kotelny pro umístění antény mobilního operátora Vodafone , a.s. 

USNESENÍ č. 34/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
bere  na  vědomí  
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Výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím za kalendářní rok 2006. 

USNESENÍ č. 35/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění
schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. 18, kategorie I., typ 1+kk na adrese Český Brod, Palackého 1256, 
s paní Martinou Synkovou, DiS. 

USNESENÍ č. 36/2007
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 pozemků dle přílohy, která bude nedílnou součástí originálu tohoto usnesení, 
v k.ú. Český Brod, Liblice , Kostelec n/Č.lesy, které jsou v majetku Města Český Brod, 
předem určenému zájemci JF TAKO, s.r.o na dobu určitou, do 31.10.2007. 

USNESENÍ č. 37/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje 
pronájem části pozemku stp.č.č. 1225 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 dle KN, 
v kat. území Český Brod, které jsou v majetku Města Český Brod, manželům Radce a 
Marcelu Kolářovým za cenu 600 Kč za rok, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři 
měsíce. K nájemnému bude připočtena míra inflace za uplynulý rok, poprvé v roce 2008 za 
rok 2007.

USNESENÍ č. 38/2007
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 Doubravčice na úseku kontrolního měření rychlosti obecní policií. 

USNESENÍ č. 39/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se svým usnesením č. 228/2006
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souhlasí
se zakoupením staršího vozu na odvoz velkoobjemových kontejnerů, značka vozu Liaz 
1829 NK, ramenový nosič hydraulický s předním náhonem. 

USNESENÍ č. 40/2007
Rada města Český Brod 
dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a 
doplnění pro jednání 
souhlasí
s přidělením zakázky „Venkovní úpravy v č.p.12“ firmě JMZET s.r.o. a s navýšením položky 
rozpočtu Husovo nám. 12 na 586 418,91Kč

USNESENÍ č. 41/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle § 39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje záměr
na  bezplatnou  výpůjčku  části  pozemku  parc.  č.  143/2  o  výměře  cca  1.106  m2 předem 
určenému zájemci Ing. Petru Brožkovi, pro potřeby městské gardy.

        Jaromír Fischer                                                                            Bc. Jakub Nekolný
         starosta města                                                                              místostarosta města
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