
Usnesení
z 8. schůze Rady města Český Brod konané dne 29.3.2007 v kanceláři tajemníka MěÚ

USNESENÍ č. 60/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2), písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
zákona č. 313/2002 Sb., v platném znění
souhlasí
s poskytnutím  účelově  vázaného  příspěvku  ve  výši  20.000  Kč  na  opravu  fasády 
domu č. p. 274, nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. Jedná se o příspěvek pro 
pana Ivo Smutného, majitele č. p. 274.

USNESENÍ č. 61/2007
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2), písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
zákona č. 313/2002 Sb., v platném znění
souhlasí
s poskytnutím  účelově  vázaného  příspěvku  ve  výši  20.000  Kč  na  opravu  fasády 
domu č. p. 76, Husovo nám. v Českém Brodě. Jedná se o příspěvek pro pana Jana 
Musila, majitele č. p. 76.

USNESENÍ č. 62/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
zamítá
žádost pana Lukáše Brožka, o zřízení věcného břemene práva chůze a práva jízdy přes 
pozemek parc. č. 158/4 – zahrada v k. ú. Český Brod.

USNESENÍ č. 63/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje 
pronájem pozemku parc.č. 455/1 – zahrada o výměře 805 m2 dle KN, v kat. území Český 
Brod – Zahrady, který je v majetku Města Český Brod, v ideálních čtvrtinách panu Danielu 
Strnadovi, panu Marku Bartákovi, panu Pavlu Míchalovi a panu Jiřímu Hergeselovi, a to 
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce.

USNESENÍ č. 64/2007
Rada města Český Brod 



po projednání podle ustanovení § 102, odst.2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění 
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 , podlaží 4, kategorie 1, typ 1+kk, Palackého ulice, 
Český Brod, celková plocha činí 27,83  m2, na dobu určitou 2 let panu Františku 
Komarnanskému, bytem Žitomířská 424, Český Brod, za nájemné ve výši 6.000 Kč. Kauce 
ve výši trojnásobku nájmu a záloh na služby musí být složena na účet města před podpisem 
smlouvy.

USNESENÍ č. 65/2007
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. 2 v  domě  č. p. 59, ul. Suvorovova, Český Brod, 1 podlaží, typ 
1+1 o celkové výměře 29 m2, formou obálkové metody na dobu určitou 2 let, minimálně 
za cenu 5.000 Kč/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. 66/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 
zamítá
žádost Střeleckého klubu vojáků v záloze Liblice o prodloužení pronájmu prostor 
v majetku města, které užívají v Liblicích. 

USNESENÍ č. 67/2007
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 Český Brod schválit prodej domu č. p. 47 s šesti obsazenými 
bytovými jednotkami v k. ú. Klučov, se zastavěnou plochou a nádvořím, parcelní č. 14, 
o výměře 1205 m2 za cenu 910.000 Kč panu Milanu Korcovi a paní Romaně Korcové.

USNESENÍ č. 68/2007
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 Český Brod schválit prodej pozemků č. 947/2 o výměře 0,9256 ha, 
travní porost v k. ú. Poříčany, pozemku č. 947/3 o výměře 0,0189 ha, ostatní plocha a 
ostatní komunikace v k. ú. Klučov a pozemku č. 949 o výměře 1,0970 ha, travní porost 
v k. ú. Poříčany, které vznikly geometrickým plánem č. 483-346/2006 ze dne 8. 3. 2007 
z pozemku PK 1190 panu Ing. Jaromíru Pickovi, bytem Za Nemocnicí 1145, Český Brod, 
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za celkovou částku 175.000 Kč. Náklady za vyhotovení geometrického plánu a za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí pan Ing. J. Picek.
USNESENÍ č. 69/2007
Rada města v Českém Brodě 
po projednání podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
vyhlašuje záměr 
na pronájem bytu č. 1, v domě č. p. 1256, ulice Palackého, Český Brod, 2 podlaží, typ 1+1 
o celkové výměře 40,48 m2, formou obálkové metody na dobu určitou 2 let, minimálně za 
cenu 2.500 Kč/měsíčně bez záloh na služby. Kauce ve výši trojnásobku nájmu a záloh na 
služby musí být složena na účet města před podpisem smlouvy. Nabídky se budou přijímat 
do 24. 4. 2007.

USNESENÍ č. 70/2007
Rada Města Český Brod 
po projednání dle § 39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
revokuje
své usnesení č. 58/2007 ze dne 14. 3. 2007 a 
stanovuje
lhůtu na podávání nabídek na prodej domu č. p. 56 v k. ú. Neškaredice a obci Kutná Hora 
do úterý 31. května 2007 včetně. Způsob zasílání nabídek zůstává beze změny.

USNESENÍ č. 71/2007
Rada města Český Brod  
po projednání podle ustanovení § 102, odst.1), písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění 
schvaluje 
uzavření  smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi podnájemcem MUDr.Robertem
Brockem a Nemocnicí s poliklinikou v Českém Brodě. Předmětem podnájmu je užívání 
nebytových prostor v budově zubní polikliniky v 1. patře, bez č. p. na pozemku stpč. 1623
k.ú. Český Brod o výměře 24,86 m2, za účelem provozování ambulantní péče v oboru 
psychiatrie. 

USNESENÍ č. 72/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění
schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. 1, kategorie I., typ 1+1 na adrese Český Brod, Palackého 1256, 
s paní Růženou Hušnerovou.

USNESENÍ č. 73/2007
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102, odst. 2), písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
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ve znění pozdějších předpisů 
odvolává
členy strategického týmu: Ing. Petra Brožka a Petra Heřtuse a
jmenuje
členy strategického týmu: Bohumil  Kratochvíl,  Thomas Steger,  Jana Kulhánková, 
Bc.  Jitka  Majerová,  Mgr. Martina  Benáková,  Jaroslava  Jelínková,  Ing.  Ludmila 
Plášilová, Mgr. Marie Šnajdrová, RNDr. Štěpán Kyjovský, MVDr. Jaroslav Talacko, 
Vladimír Jakub Mrvík, Bc. Václav Volf, Jan Firbas, Ing. Iveta Blažková, Vlastimil 
Šmejkal, Ing. Radana Marešová, Marie Dospěvová, Jiří Holan, Ing. Pavel Janeček, 
Ludmila Raková, Václav Kec, Mgr. Drahomíra Čutková.

        Jaromír Fischer                                                                        Bc. Jakub Nekolný
         starosta města                                                                          místostarosta města
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