
Usnesení
  
z 6. schůze Rady města Český Brod konané dne 18.3. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 32/2004
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v y h l a š u j e  z á m ě r
na prodej části pozemku č.kat. 17 (dříve 745/1) – ostatní plocha dle KN o výměře cca 100 m2 

v katastrálním území Štolmíř předem určenému zájemci.

USNESENÍ č. 33/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu Města Český Brod bezúplatný převod ideální poloviny pozemků dle KN pč. 
226/14 – ostatní plocha o výměře 429 m2 a pč. 226/19 – ostatní plocha o výměře 98 m2 v kat. 
území Český Brod do majetku Města Český Brod.

USNESENÍ č. 34/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2),  písm b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů a § 30 odst. 2) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění
s c h v a l u j e
výši  hospodářských výsledků příspěvkových organizací  a  následující  způsob rozdělení  těchto 
hospodářských výsledků

1. Základní škola Žitomířská – přidělení části zisku 11 319,71 Kč do rezervního fondu 
a části zisku 2.800,-Kč do fondu odměn

2. Základní škola Tyršova – přidělení zisku 56.303,50 Kč do rezervního fondu
3. Městské  kulturní  a  informační  centrum  – předělení  zisku  2 218,54  Kč  do 

rezervního fondu
4. Mateřská škola Kollárova – hospodářský výsledek 0,-Kč
5. Mateřská škola Liblice – předělení zisku 4.053,90 Kč do rezervního fondu
6. Mateřská škola Sokolská – předělení zisku 20.849,07 Kč do rezervního fondu
7. Anna – penzion a domov – přidělení části zisku 15.473,65  do rezervního fondu a 

části zisku 3.868,-Kč do fondu odměn
8. Městská  knihovna  –  převedení  zisku  23.317,-Kč  na  účet  932  nerozdělený  zisk, 

neuhrazená ztráta minulých let
9. Technické služby – převedení ztráty 963.337,60 Kč na účet 932 – nerozdělená zisk, 

neuhrazená ztráta minulých let
10. Nemocnice s poliklinikou – převedení ztráty 8.429,22 Kč na účet 932 – nerozdělený 

zisk, neuhrazená ztráta minulých let     



USNESENÍ č. 35/2004
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3),  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
s c h v a l u j e 
vyplacení dotací následujícím organizacím v celkové výši 171.000,-Kč
TJ Sokol, na 3. ročník Jarní aerobikové soutěže …………………………..  15.000,-Kč
TJ Sokol na činnost………………………………………………………… 25.000,-Kč
Svaz diabetiků………………………………………………………………    5.000,-Kč
Ústav pro mentálně postižené, Suchomasty ……………………………….    2.000,-Kč
TJ Sokol, šachový oddíl ……………………………………………………    3.000,-Kč
TJ Slavoj, atletický oddíl …………………………………………………..   10.000,-Kč
TJ Liblice, na činnost s mládeží …………………………………………...    15.000,-Kč
TJ Slavoj, ASPV na činnost ……………………………………………….    30.000,-Kč
TJ Slavoj, oddíl triatlonu …………………………………………………..    14.000,-Kč
Hokejový klub Český Brod ……………………………………………….      5.000,-Kč
Klub českých turistů ………………………………………………………      4.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů …………………………………………………    12.000,-Kč
Rybářský svaz, místní organizace …………………………………………      7.000,-Kč
Veteran Club ………………………………………………………………    12.000,-Kč
TK Linie, taneční soutěž ………………………………………………….     10.000,-Kč

USNESENÍ č. 36/2004
Rada města Český Brod
po projednání  podle  §  102,  odst.  3)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  a  souladu  s ustanovením  obecně  závazné  vyhlášky  města  č.  5/2003  o  místních 
poplatcích
s o u h l a s í 
se zřízením 2 vyhrazených parkovacích míst pro stání motorových vozidel na náměstí Arnošta 
z Pardubic, pro vozidla České pošty s.p.
Vyhrazené parkování bude povoleno odborem dopravy MÚ podle ustanovení zák. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikací a zpoplatněno v souladu s čl. 14 vyhlášky města č. 5/2003 o místních 
poplatcích.

USNESENÍ č. 37/2004
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 podáním žádosti o státní účelovou dotaci z Programu Partnerství Ministerstva vnitra České 
republiky, fondu prevence kriminality na místní úrovni 2004 a zároveň schvaluje projekt Český 
Brod – městský kamerový systém. 

Jaromír Fischer
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