
Zápis 
z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.3. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

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

Program jednání:
1) Návrh na doporučení ZM schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 řád veřejných 

pohřebišť - předkládá Bc. Nekolný
2) Návrh na schválení zrušení tržního místa – předkládá p. Fořt
3) Návrh na schválení příspěvku na zhotovení propagačního panelu – předkládá Bc. Nekolný

Informace: 
Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 5. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Blažek 

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 doporučení ZM schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 řád veřejných 
pohřebišť - předkládá Bc. Nekolný
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje je nutné vydat řád veřejných pohřebišť 
obecně závaznou vyhláškou a nikoli pouze nařízením obce. Tato vyhláška je totožná s Nařízením 
obce č. 3/2003 jen obsahuje atributy vyhlášky a její schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města. 

USNESENÍ č. 48/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Český Brod č. 3/2005 řád veřejných 
pohřebišť.

                      s c h v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení zrušení tržního místa – předkládá p. Fořt



Bc. Nekolný – o problému stánkového prodeje stále mluvíme, ale je třeba tento problém nějakým 
způsobem  řešit,  a  proto  je  tu  návrh  na  zrušení  tržního  řádu  města.  Zrušíme  tržní  místa 
v Palackého ulici a Husově náměstí, pověříme starostu města zapracováním stánkového prodeje 
při posvícení, samostatných akcí vyššího významu a akcí schválených radou města.
Bc. Nekolný – vypracuje se novela, která se zapracuje do OZV o místních poplatcích.
MUDr. Blažek – v prosinci se měl ukončit stánkový prodej před MKIC, který tu byl přemístěn 
z Husova náměstí z důvodu jeho rekonstrukce. Tento stánkový  prodej nemá řád, po stánkařích je 
nepořádek. Kdyby tento prodej měl úroveň tak jsem schopný ho podpořit.
Bc. Nekolný – neobdrželi jsme žádný návrh jak tento prodej legalizovat. Finanční odbor by měl 
vypracovat návrhy na vyřešení tržních míst ve městě.
p. Jeník – pí. Bočková ředitelka MKIC a Mgr. Vedralová ředitelka knihovny poslaly dopis radě 
města, ve kterém přibližují problémy stánkového prodeje před MKIC. Tento dopis je přílohou 
originálu zápisu. 
JUDr. Marková -  pokud se zruší tržní řád, tak se zruší prodej všech stánkařů, proto je nutné 
upravit stávající tržní řád a nikoliv jej zrušit. 
Bc. Nekolný – dal protinávrh na usnesení zrušení tržních míst jejichž provozovatelem je Město 
Český Brod.

USNESENÍ č. 49/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vydává
Nařízení města Český Brod č. 01/2005, ve kterém se vypouští v čl. 1 písmeno b) a c) a tím se ruší 
tržní místa jejichž provozovatelem je Město Český Brod a
ukládá
dle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů starostovi města 
zpracovat tuto změnu do návrhu nové Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a tu 
předložit k projednání Zastupitelstvu města Český Brod.

                      s c h v á l e n o 5, 1, 0

Návrh na schválení příspěvku na zhotovení propagačního panelu – předkládá Bc. Nekolný
Občanské sdružení Leccos a Magnáta zažádali Město Český Brod o příspěvek na zhotovení 
propagačního panelu. Tento panel bude umístěn na akcích pro mladé rodiny s dětmi. Bude 
seznamovat veřejnost s projektem rekonstrukce domu čp. 12 s jeho dalším využitím a vytvořením 
Rodinného centra.

USNESENÍ č. 50/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
schvaluje
přidělení příspěvku občanskému sdružení Leccos a občanskému sdružení Magráta v celkové výši 
2 000 Kč na zhotovení propagačního panelu k projektu rekonstrukce domu čp. 12 na mateřské 
centrum.

                        s c h v á l e n o 6, 0, 0
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Informace:
Bc. Nekolný informoval radní o zveřejnění výzvy vyhlášení zadávacího řízení na výběr vhodného 
provozovatele  NsP Český Brod na  vývěsce,  na  úřední  desce,  internetových  stránkách města, 
v obchodním rejstříku, Hospodářských novinách a v Zdravotnických novinách. Rada města bere 
tuto informaci na vědomí.   
Dále informoval o žádosti RK NA BETÁNI, spol. s r.o. o odkupu pozemku č. 626 o výměře 
3.265 m2 a pozemku č. 627 o výměře 7.773 m2  v KÚ Český Brod. Za uvedené pozemky nabízí 
cenu 180Kč/m2

JUDr. Marková – nabídka ceny je nízká, myslím že minimální cena za tyto pozemky je cca 500,-
Kč/m2. 

Různé:
Jednání bylo ukončeno v 1825 hodin 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek 

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
  
z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.3. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 48/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Český Brod č. 3/2005 řád veřejných 
pohřebišť.

USNESENÍ č. 49/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
vydává
Nařízení města Český Brod č. 01/2005, ve kterém se vypouští v čl. 1 písmeno b) a c) a tím se ruší 
tržní místa jejichž provozovatelem je Město Český Brod a
ukládá
dle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů starostovi města 
zpracovat tuto změnu do návrhu nové Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a tu 
předložit k projednání Zastupitelstvu města Český Brod.

USNESENÍ č. 50/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
schvaluje
přidělení příspěvku občanskému sdružení Leccos a občanskému sdružení Magráta v celkové výši 
2 000 Kč na zhotovení propagačního panelu k projektu rekonstrukce domu čp. 12 na mateřské 
centrum.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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