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

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Blažek, Mgr. Janík
JUDr. Marková - právnička města, p. Brom - tajemník města, 
Nepřítomni: Ing. Kokeš - předseda kontrolního výboru 
Omluveni: p. Fořt, MUDr. Forstová
Nepřítomni: 
Zapsala: Kopfhammerová

Program jednání:
1) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 17 v k.ú. Štolmíř – 

předkládá Ing. Čokrtová
2) Návrh na schválení doporučení ZM bezúplatný převod ideální poloviny pozemků pč. 

226/14 a pč. 226/19 v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
3) Návrh na schválení  rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací – 

předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení přidělení dotací zájmovým organizacím – předkládá p. Jeník
5) Návrh na schválení vyhrazeného parkovacího místa v zóně I Města Český Brod – 

předkládá Bc. Nekolný 
6) Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance MěÚ – předkládá p. 

Brom
7) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě 

čp. 171, Želivského, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
8) Návrh na neschválení výměny bytu na adrese Palackého 1256, Český Brod – předkládá 

p. Fischer
9) Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Arnošta z Pardubic 47, Český 

Brod – předkládá p. Fischer

Informace: O pozemku č. 228/33 v k.ú. Český Brod
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1605 hod.) –  p. Fischer zahájil 6. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Jeník             
Kontrola zápisu z 5. schůze RM – MUDr. Blažek – bez připomínek
p. Fischer - seznámil přítomné s dnešním programem a nechal o něm hlasovat

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku č. 17 v k.ú. Štolmíř – 
předkládá Ing. Čokrtová



Město Český Brod obdrželo žádost od pana Pavla Oplta, bytem Praha 10, Karpatská 4 o 
odkoupení části pozemku kat.č. 17 v kat. ú. Štolmíř dle přiloženého situačního plánku. Zmíněnou 
část pozemku měl až dosud v nájmu pan Zdeněk Havlasa, na základě nájemní smlouvy ze dne 
15.4.1992 ve znění pozdějších dodatků. Pan Havlasa si pronajatý pozemek se souhlasem 
vlastníka oplotil a užíval jej jako součást nemovitosti čp. 27. Nyní tuto nemovitost pan Havlasa 
prodal manželům Opltovým a dopisem ze dne 2.2.2004 vypověděl Městu Český Brod ke dni 
1.3.2004 nájemní smlouvu na část pozemku. Město Český Brod prodalo kupní smlouvou ze dne 
15.7.2003 manželům Opltovým zastavěnou plochu č. 24 s objektem občanské vybavenosti 
( požární zbrojnice) čp. 17 a pozemek č. 23 – ostatní plochu.
Bc. Nekolný – bylo jednáno o ceně za prodej pozemku
Ing. Čokrtová – nebylo jednáno
Bc. Nekolný – cenu prodeje pozemku můžeme doporučit zastupitelstvu
JUDr. Marková – právnička města – měli bychom se dohodnout za jakou minimální cenu by se 
měl tento pozemek prodat  
p. Fischer – myslím, že minimální cena by měla být cca 100,-Kč za 1 m2.
Ing. Čokrtová – vyhlásí se záměr na prodej a v tomto období budeme jednat s panem Opltem o 
ceně, kterou nabídne za prodej pozemku. 

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.
                                                                    s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení doporučení ZM bezúplatný převod ideální poloviny pozemků pč. 226/14 
a pč. 226/19 v k.ú. Český Brod – předkládá Ing. Čokrotvá
Město Český Brod obdrželo dopis ze dne 19.2.2004 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, pracoviště Kolín, v němž uvedený úřad žádá Město Český Brod o stanovisko 
k pozemkům, které by mohly být předmětem převodu do vlastnictví Města Český Brod a to 
formou odkoupení nebo nájmu. OSM zjistil telefonickým dotazem, že by byl možný i bezúplatný 
převod. Šetřením bylo zjištěno, že z těchto pozemků by dva přicházely v úvahu a to pč. 226/14 a 
pč. 226/19. Vzhledem k tomu, že spoluvlastníkem pozemků je pan Ladislav Bradáč, bytem Praha 
2, Devonská 47, jedná se o ideální polovinu. V případě bezúplatného převodu by do budoucna 
bylo možné odkoupit zbývající polovinu od pana Bradáče a také vstoupit v jednání 
s Pozemkovým fondem ČR o získání pozemku pč. 226/13 do majetku města za účelem případné 
další bytové výstavby.  

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.
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   s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení  rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací – 
předkládá p. Fischer
Výše hospodářských výsledků příspěvkových organizací a následný způsob rozdělení je nedílnou 
součástí originálu zápisu. 
Bc. Nekolný – ztráta u technických služeb je v převážné většině způsobena splácením čistícího 
vozu 

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     
            s c h v á l e n o   5, 0, 0

Návrh na schválení přidělení dotací zájmovým organizacím – předkládá p. Jeník
Finanční  výbor  na  svém  jednání  dne  9.3.2004  projednal  žádosti  výše  uvedených  žádostí  a 
doporučuje  radě  města  schválení  dotací  v navržené  výši.  Všechny přidělené  dotace  podléhají 
vyúčtování. 

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
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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

s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení vyhrazeného parkovacího místa v zóně I Města Český Brod – předkládá 
Bc. Nekolný 
V současné době má Česká pošta vyhrazeno jedno parkovací místo. Souhlasem se zřízením dvou 
dalších  trvalých,  konkrétně  vyhrazených  a  řádným  dopravním  značením  vyznačených 
parkovacích  míst  bude  pro  potřeby  České  pošty  s.p.  zajištěno  bezproblémové  nakládání  a 
vykládání  poštovního materiálu (vozy poštovních kurzů,  balíkové a listovní doručování)  a po 
skončení provozní doby k parkování tří vozidel motorizovaného a balíkového doručování (ČP 
v Českém Brodě nemá jinou možnost příjezdu a stání vozidel.)   

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.

s c h v á l e n o  5, 0, 0 

Návrh na schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance MěÚ – předkládá p. Brom
Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem 
územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. V případě, že zaměstnanec má v úmyslu 
vykonávat jinou výdělečnou činnost je jeho základní povinností předem požádat o písemný 
předchozí souhlas. Nevyžádání souhlasu je tedy porušením základních povinností pracovníka.

O souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti požádal pan Zdeněk Hába dopisem ze dne 
12.3.2004 a byl pozván na dnešní jednání RM.

Bc. Nekolný – jaké máte živnostenské lisy?
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p. Hába – pracuji o sobotách a nedělích na interiérech potravinářských prodejen jedná se o 
manuelní práce na živnostenský list (montování sádrokartonu, pokládka obkladů a dlažby)
Bc. Nekolný – máte živnostenský list na investiční a inženýrskou činnost ve stavebnictví, měl by 
jste tento list pozastavit, protože pracujete na stavebním odboru.
JUDr. Marková – na 27. RM dne 20.11.03 bylo radou města vydáno usnesení č. 141/2003 se 
souhlasem jiné výdělečné činnosti zaměstnancům, kteří již dříve souhlas získali do 31.12.2003 a 
RM považuje výkon jiné výdělečné činnosti bez souhlasu RM za hrubé porušení základní 
povinnosti zaměstnance města.
Bc. Nekolný – nesouhlasím s jinou výdělečnou činností zaměstnanců na živnostenský list tuto 
výdělečnou činnost měli zaměstnanci ukončit k 31.12.2003. Pokud povolíme zaměstnanci tuto 
výdělečnou činnost, pak vytvoříme precedens, přesto ve zvlášť odůvodněných případech jako je 
pracovní poměr na dobu určitou jsem ochoten souběh živnostenského listu tolerovat. 

                n e s c h v á l e n o  0, 4, 1 

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 
171, Želivského, Český Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Tyto nebytové prostory se nacházejí v zadní části domu čp. 171, Želivského, Český Brod, 
sestávající se z 1 místnosti + WC o celkové výměře 36 m2 paní Renatě Dolejšové, bytem 
Poříčany 84, za smluvní cenu 600,-Kč/m2/rok za účelem vytvoření relaxačního centra – reflexní 
terapie na dobu neurčitou. Smlouva o pronájmu nebytových prostor je přílohou originálu zápisu.
Bc. Nekolný – dnes došla na MěÚ ještě jedna žádost od pana Šubrta, který by chtěl provozovat 
v těchto nebytových prostorách výrobu kožené obuvi a koženého oblečení, relaxační činnost by 
bylo výhodnější provozovat u sportovního nebo zdravotního zařízení ( TJ Slavoj, nemocnice, 
areály DD) a proto dávám návrh na stažení tohoto bodu z jednání. 

       s c h v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na neschválení výměny bytu na adrese Palackého 1256, Český Brod – předkládá p. 
Fischer
Manželé Milan a Hana Breburdovi se svými dětmi na základě nájemní smlouvy užívají byt č. 35 
v čp. 1256 v Palackého ulici. Nájemní smlouva byly uzavřena proto, aby rodina Breburdova měla 
možnost bydlení do té doby, než si obstará byt vhodný pro čtyřčlennou rodinu.  
Dne 11.3.2004 přišla žádost od manželů Breburdových o povolení výměny bytu (Palackého 
1256, Český  Brod, č. bytu 35) s bytem v Kostelci nad Č. lesy (Ruská 1152), ke kterém bydlí paní 
Denisa Filipová. 
Navrhovaná směna bytů se jeví jako určitý druh spekulace, neboť není známo zda paní Filipová 
má platnou nájemní smlouvu na byt v Kostelci nad Č. lesy. Dle telefonního sdělení stavebního 
odboru MěÚ  Kostelec nad Č. lesy tak vysoké čp. (1152) nebylo dosud přiděleno.
Bc. Nekolný – dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání z důvodu prošetření všech 
skutečností.   

       s c h v á l e n o  5, 0, 0

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 náměstí Arnošta z Pardubic 47 – 
předkládá p. Fischer 
Byt č. 6 v nájemním domě na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 47, obýval do své smrti dne 
20.2.2004 pan Josef Sechovec s vnučkou Martinou Královou (od r. 1997). Nájemní smlouva na 
byt č. 6 byla uzavřena dne 24.6.1992 na dobu neurčitou. 
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Bc. Nekolný – dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání z důvodu prošetření sociálním 
odborem.  

            s c h v á l e n o  5, 0, 0 

Návrh na podání žádosti o státní účelovou dotaci – předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o státní účelovou dotaci z Programu Partnerství MV ČR, fondu prevence kriminality na 
zřízení městského kamerového systému v Českém Brodě. 

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. 

s c h v á l e n o  5, 0, 0
Informace: 
Městský úřad v Českém Brodě obdržel žádost od šesti vlastníků bytů v domě čp. 1125 v ulici 
K Dolánkám,  upřesňující  žádost  o  prodej  pozemku  č.  228/33  v Českém  Brodě.  Jedná  se  o 
pozemek u domu čp.  1125. Na KÚ v Kolíně bylo  zjištěno,  že pozemek v sobě zahrnuje část 
chodníku, který by měl patřit ke komunikaci č. pozemku 228/42. Po prodeji  bude nutno pozemek 
od chodníku oddělit geometrickým plánem.
p. Fischer – myslím, že by se ten pozemek měl prodat. Vlastníci sousední bytovky taky  zažádali  
o odprodej pozemků a jim bylo vyhověno. Pozemek by se měl prodat za stejných podmínek jako 
se prodal pozemek vlastníkům  ve vedlejší bytovce. Minimálně za 100,-Kč za 1m2. 
 
p.  Fischer  informoval  o  dopise  Mgr.  Marty  Kosobudové,  která  se  chce  zasadit  o  zřízení 
sociálního zařízení pro občany našeho města a spádových obcí. Mělo by jít o zařízení max. o 
osmi bytových jednotkách s vlastním sociálním zařízení pro občany, kteří se náhle octnou bez 
přístřeší, matky s dětmi po rozvodu, týrané ženy, nemožnost soužití starých lidí v jednom bytě 
s mladou rodinou atd. RM vzala tuto žádost na vědomí s tím, že město nemá na toto sociální 
zařízení potřebné finanční prostředky.

Různé

Jednání bylo ukončeno v 1735 hodin 

Ověřovatel zápisu: p. Jeník  

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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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
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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
                                                                                                                                  starosta města 
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