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Město Český Brod
Rada města
Souhrn (anonymizovaný)
z 18. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 04.09.2019
od 17:00 hod v: Sál v přízemí IC v čp.1
357/2019 TS - žádost o čerpání rezervního fondu organizace
Rada města
souhlasí
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace TS Český Brod, IČO: 00875180, s
čerpáním rezervního fondu organizace ve výši 500.000 Kč na běžný provoz
organizace.
358/2019 MŠ Kollárova, Český Brod- žádost o povolení vyjímky v počtu dětí
Rada města
schvaluje
ve funkci zřizovatele MŠ Kollárova 71, 282 01 Český Brod, IČO: 70997497, povolení
výjimky dle stanovené hygienické kapacity pro školní rok 2019/2020 ve dvou třídách
z 24 na 27 dětí a ve dvou třídách z 24 na 28 dětí, na celkovou kapacitu 110 dětí.
359/2019 MŠ Sokolská, Český Brod- žádost o povolení vyjímky v počtu dětí
Rada města
schvaluje
ve funkci zřizovatele MŠ Sokolská 1313, 282 01 Český Brod, IČO: 48664421,
povolení výjimky dle stanovené hygienické kapacity pro školní rok 2019/2020 ve
třech třídách z 24 na 28 dětí a ve dvou třídách z 24 na 27 dětí, na celkovou kapacitu
138 dětí.
360/2019 ZŠ Žitomířská Český Brod- žádost o přesun finančních prostředků z
RF do FRIM a souhlas s jeho čerpáním
Rada města
I. souhlasí
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská Český Brod, IČO:
46383506 s převodem z rezervního fondu organizace ve výši 1.041.583 Kč do fondu
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reprodukce investičního majetku organizace.
II. souhlasí
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská Český Brod, IČO:
46383506 s čerpáním fondu investičního majetku ve výši 1.041.583 Kč na částečné
předfinancování projektů rekonstrukce PC učebny a žákovských dílen.
361/2019 ZŠ Žitomířská - žádost o předfinancování projektů
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předfinancování projektů ZŠ Žitomířská 885, Český
Brod, IČO: 46383506 "Modernizace školních dílen a skladu dílen v ZŠ Český Brod" a
"Vybudování multimediální jazykové laboratoře" v částce 5.300.000 Kč formou
finanční výpomoci.
362/2019 Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český
Brod
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 240/2007/FO s paní I. V. a Ing. V.
Ch., kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
od 16.11.2019 do 31.01.2021, za cenu 9.500 Kč/ měsíc.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného
dodatku.
363/2019 Prodloužení nájemní smlouvy
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 201900149/FO s panem K. H. a paní
J. H., kterým se prodlužuje doba užívání bytu 3+1, Krále Jiřího 202, Český Brod od
01.10.2019 do 31.10.2019.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného
dodatku.
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364/2019 Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (pod P+R ČD, Český Brod)
Rada města
I. doporučuje
zastupitelstvu Města Český Brod revokovat usnesení č. 44/2019 ze dne 17.04.2019.
II. doporučuje
zastupitelstvu Města Český Brod souhlasit s navrhovanou kupní cenou ve výši
1.600.000 Kč (bez DPH) za odkup pozemku KN p.č. 709/19 v podílu 68 % vzhledem
k celku v obci a k.ú. Český Brod do vlastnictví Města Český Brod z vlastnictví České
dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
III. doporučuje
zastupitelstvu Města Český Brod pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba
Nekolného podpisem Souhlasu s navrhovanou kupní cenou v uvedené výši.

365/2019 Prodej části pozemku (Žitomířská - čez)
Rada města
I. doporučuje
zastupitelstvu Města Český Brod souhlasit s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy o převodu nemovité věci týkající se části pozemku KN p.č. 996/7 a to
části o výměře cca 45 m2 v obci a k.ú. Český Brod, z vlastnictví Města Český Brod do
vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, za cenu určenou znaleckým
posudkem. Návrh Smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení.
II. doporučuje
zastupitelstvu Města Český Brod pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba
Nekolného podpisem výše uvedené Smlouvy.
366/2019 Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český
Brod v budově bez č. p. - garáž č. 7
Rada města
vyhlašuje záměr
na pronájem nebytových prostor v budově bez čp., která je součástí pozemku st. p.
č. 1628, v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice. Jedná se o garáž o celkové
výměře 17,1 m2 za minimální nabídkovou cenu 11.767 Kč/ ročně. Nebytové prostory
smí být pronajaty pouze k účelům veřejně prospěšným např. zdravotním, sociálním,
vzdělávacím a jiným účelům.
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Jakub Nekolný
starosta města

Tomáš Klinecký
místostarosta města
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