
Usnesení
z 6. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.3.2007 v kanceláři tajemníka MěÚ

USNESENÍ č. 42/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
jmenuje     
od 1.3.2007 p. Červeného Martina členem inventarizační likvidační komise.
 

USNESENÍ č. 43/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění  
vyhlašuje 
záměr na pronájem bytu č.18 v domě č. p. 1256, Palackého ul., Český Brod, 4 podlaží, 
kategorie  1,  typ  1+kk o celkové výměře  27,83 m2,  formou obálkové metody na dobu 
určitou 2 let,  minimálně za cenu 2 500Kč/měsíčně bez záloh na služby. Kauce ve výši 
trojnásobku nájmu  a  záloh  na  služby musí  být  složena  na  účet  města  před  podpisem 
smlouvy. 

USNESENÍ č. 44/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 odstavec (1) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů
doporučuje  
Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dílů PK pozemku č. 514/1 o výměře 
5767m2 a 450 m2 v k. ú. Český Brod, které se geometrickým plánem č. 1269-321/2006  ze 
dne 11. 1. 2007  stanou pozemky KN  č. 517/30 a 510/2, od Pozemkového fondu České 
republiky do vlastnictví Města Český Brod. 

USNESENÍ č. 45/2007
Rada města Český Brod
po projednání dle § 102, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem 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.



USNESENÍ č. 46/2007
Rada města Český Brod
po projednání dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
revokuje
svoje usnesení č. 32/2007 ze dne 14. 2. 2007 a
schvaluje
ukončení pronájmu pozemků parc. č. 273 o výměře 615 m2 a stp. č. 272 o výměře 192 m2 

dle KN v k. ú. Liblice u Českého Brodu výpovědí a zároveň 
souhlasí
s vyklizením neoprávněně užívaných prostor budovy na stp. č. 272.

USNESENÍ č. 47/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s přijetím sponzorského daru ve výši 70.000 Kč, od firmy Elektrizace železnic Praha a.s., pro 
příspěvkovou organizaci města Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín.
 

        Jaromír Fischer                                                                            Bc. Jakub Nekolný
         starosta města                                                                              místostarosta města
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