
Usnesení
  
z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 4.5. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 78/005
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 7)  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění 
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s celoročním hospodařením Města Český Brod v roce 2004 a 
zároveň
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přidělení zisků hospodářských středisek v celkové výši 6 422 006,81 
Kč do jejich fondů hospodářské činnosti (účty 903).
Znění závěrečného účtu včetně výsledků hospodaření hospodářských středisek je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 79/2005
Rada města v Českém Brodě po projednání podle § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000Sb.,o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a dle čl. 8a) OZV 2/2005, kterou se mění OZV 4/2004
zamítá
prominutí poplatku za komunální odpad za roky 2002 – 2005 pro pana Zdeňka Homolu 
narozeného 20.4.1939 bytem Český Brod, Husovo nám. 446.

USNESENÍ č. 80/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
schvaluje
zábor veřejného prostranství před provozovnou Long baru Husovo nám. 74 na umístění 2 stolků 
(8 míst) v letní sezóně květen-září 14-22 hod. za účelem občerstvení a podmínky dodržování provozních 
podmínek výherních hracích přístrojů

USNESENÍ č. 81/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje 
Zastupitelstvu města  Českého Brodu schválit návrh zadání změny č. 02 územního plánu Města 
Českého Brodu. 

USNESENÍ č. 82/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
nesouhlasí



s požadavkem živnostníků a podnikatelů na zrušení dopravního omezení, které v rámci městské 
zóny s dopravním omezením, zakazuje stání vozidel v části ul. Krále Jiřího, Český Brod,  v úseku 
od křiž. s ul. Kollárovou, po zaústění do Husova nám.   

USNESENÍ č. 83/2005
Rada města Český Brod
po projednání  podle § 102 písm.  m)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout žádost Ing. Drobného o odkoupení pozemku parc.č. 173/8 – 
ostatní plocha – o výměře 57 m2 v kat. území Doubravčice, který je v majetku Města Český Brod.

USNESENÍ č. 84/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
pronájem části pozemku parc.č. 705/16 ostatní plocha dle KN o výměře cca 70 m2 v k.ú. Český 
Brod, který je v majetku Města Český Brod, předem určenému zájemci za cenu 5,- Kč za 1 m2 

plus míru inflace, na dobu neurčitou s možností výpovědi dle platných právních předpisů.

USNESENÍ č. 85/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  101  odst.  4)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
schvaluje 
Jednací řád Rady města Český Brod.

USNESENÍ č. 86/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  1)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schválit
odkoupení části pozemku parc.č. 180 – ostatní plocha dle KN  v k.ú. Štolmíř , díl „a“ o výměře 
18 m2 od pana Rývy za dohodnutou kupní cenu 10,- Kč za 1 m2 a odkoupení části pozemku 
parc.č. 182/2 – orná půda dle KN v k.ú. Štolmíř, díl „b“ o výměře 66 m2 od pana Ing. Kašpara za 
dohodnutou kupní cenu 1,- Kč za 1 m2.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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