
Zápis
z 26. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 13.11. 2003 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt   
p. Brom - tajemník města 
Omluveni: MUDr. Forstová 
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová 

Program jednání:
1) Návrh na schválení vyslovení souhlasu s návrhem jízdních řádů nových linek PID - předkládá 

Bc. Nekolný

Informace: 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (745 hod.) – p. Fischer zahájil 26. mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy 
RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík         

p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o  6, 0, 0

Návrh na vyslovení souhlasu s návrhem jízdních řádů nových linek PID - předkládá Bc. 
Nekolný
Na základě závěrů z jednání zástupců obcí v oblasti českobrodska a Sadské, které se konalo dne 
25.9.2003 na MěÚ Český Brod se zástupci odboru dopravy Středočeského kraje a organizace 
ROPID dohodli na konečných návrzích jízdních řádů nových linek PID společně s vyčíslením 
dotace obce na provoz linek PID.
Z výše uvedeného jednání vyplynul ze strany odboru dopravy Středočeského kraje požadavek na 
opětovné písemné potvrzení souhlasu s jízdními řády a především navrženými dotacemi na 
provoz linek PID.

USNESENÍ č. 136/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
s o u h l a s í 
s návrhem jízdních řádů nových linek pražské integrované dopravy (PID).

 s c h v á l e n o  6, 0, 0



Informace
Různé:

Jednání bylo ukončeno v 800 hodin 

Ověřovatel zápisu:  Mgr. Janík  

Jaromír Fischer
                                                                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z  26.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  13.11.  2003  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 136/2003
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102 odst.  3),  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
s o u h l a s í 
s návrhem jízdních řádů nových linek pražské integrované dopravy (PID).

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města 

3


