
Zápis  
 

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

 

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. 

Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková - právnička města, Ing. Kašpar – kontrolní výbor  

Nepřítomni:  
Omluveni:  

Zapsala: Kopfhammerová 

 

Program jednání: 

 

 

 

 

 

 

 

Informace:     

 

Zahájení 

Diskuse 

Závěr 

Zahájení (16
05 

hod.) –  p. Fischer zahájil 9. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM. 

Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Fořt 

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

 

Schválení celého programu                                                                       s ch v á l e n o   7, 0, 0  

Návrh na doporučení ZM schválení závěrečného účtu za rok 2004  - předkládá p. Fischer 

Účetní závěrka Města jako celku a účetní závěrky jednotlivých hospodářských středisek nejsou 

vzhledem k rozsahu předkládány jako součást závěrečného účtu a jsou připraveny  k nahlédnutí 

na Finančním odboru MÚ. Celkové příjmy byly do rozpočtu přijaty ve výši 99% v porovnání se 

sestaveným rozpočtem. Oproti rozpočtu byly skutečné daňové příjmy v roce 2004 vyšší, a to 

zejména daň z příjmů fyzických a právnických osob. Nebylo proto zapotřebí převádět veškeré 

plánované finanční prostředky z fondů hospodářské činnosti města.  Také převody 

z Vodohospodářského fondu města nebyly v roce 2004 provedeny, neboť tyto finanční 

prostředky jsou určeny k financování investiční akce  vodovod a kanalizace v Liblicích a budou 

použity až v roce 2005.  

V oblasti  provozních výdajů je poměr rozpočtovaného a skutečného čerpání finančních 

prostředků  velmi vyrovnaný - 101%.  To svědčí o důsledném dodržování závazných ukazatelů 

rozpočtu jednotlivými příkazci operací.  

Investiční výdaje byly čerpány z 90%, což souvisí hlavně s posunutím většiny prací a tím  

i financování akce vodovod a kanalizace v Liblicích do roku 2005. Dále nebyla uskutečněna 

rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici a plynofikace Průmyslové ulice v Liblicích. Ostatní 

investiční akce proběhly v roce 2004 v souladu s upraveným rozpočtem. 
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Z tabulky financování je patrné, že nedošlo k čerpání úvěru na akci vodovod a kanalizace 

v Liblicích, také tyto finanční prostředky budou čerpány v letošním roce. Nižší splátky půjček 

úvěrů FRB a Volksbank souvisí se změnou účtování – oddělení úroků, které jsou zahrnuty 

v provozních výdajích.  

Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - souvisí  hlavně s 

výší přebytku nevyplacených DSP za rok 2004. Tato částka byla odvedena zpět do státního 

rozpočtu. Výsledná částka položky 8115 činí  -876,6 tis Kč   /-4 183,0 + 3 306,4/  a představuje  

zvýšení stavu finančních prostředků  od počátku do konce období na účtech rozpočtového 

hospodaření /mimo depozitní účet/.   

MUDr. Blažek – v řádku 6171 budovy, pozemky – nákup stodoly, skutečnost a rozdíl je stejný - 

to znamená, že jsme zatím nic neplatili za prodej stodoly a ani jsme neobdrželi finance za prodej 

pozemku 

Bc. Nekolný – ano je to tak, dnes je jednání zastupitelstva města a tam budeme jednat o návrhu, 

kdy pan Hollas žádá o zaplacení pozemku č. 2021 v k.ú. Český Brod formou  dvou splátek.    

 

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. 

            s c h v á l e n o 7, 0, 0 

 

Návrh na schválení prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu za roky 2002-2005 
předkládá Ing. Hovorková 

Pan Zdeněk Homola žádá o zproštění poplatku za odvoz komunálního odpadu z důvodu nemohoucnosti a 

častých pobytů ve zdravotních zařízeních, je držitelem průkazu TP č. 017701. 

MUDr. Blažek – pokud schválíme tento návrh vytvoříme precedens 

MUDr. Forstová – dala protinávrh na zamítnutí žádosti o prominutí poplatku  

 

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. 

                      s c h v á l e n o  7, 0, 0 

Návrh na schválení povolení záboru veřejného prostranství na  provozování letního 

občerstvení – předkládá Ing. Hovorková 
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Žádost pana Radka Chabiny Nádražní 86 Sedlčany na zřízení letního občerstvení před Loong 

barem na Husově nám. předpokládá umístění stolků tak, aby nebránily průchodnosti chodníku, 

předpokládaná plocha záboru je 4-6 m
2
, provozní doba 14-22hod. 

Stanovisko finančního odboru - doporučujeme schválení žádosti s tím, že provozovatel se zaváže 

dodržovat pravidla provozu výherních hracích přístrojů podle zák. 202/1990 Sb. a vyhl. 223/1993 Sb.      

(z důvodu blízkosti školy- automaty mohou být provozovány až od 17 hod.),  cena za m
2
 dle OZV 5/2004 

čl.14 odst. 6.   

 

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 

                                         s c h v á l e n o  6, 0, 1 

 

Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 02 územního plánu města Českého Brodu 

v k.ú. Štolmíř, vymezení ploch pro obytnou zástavbu – lokalita mezi železniční tratí a 

prodloužením ulice „ V Lukách „ směrem k městské části Štolmíř - předkládá p. Fischer 

Návrh na změnu č. 02 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města Českého Brodu  podala 

dne 26.03. 2003 paní Křováková Zuzana, Hostýnská 2044/9, 100 00 Praha 10. Jedná se o změnu 

v kat. území Štolmíř, parc. č. 326/4, 326/5, které jsou ve vlastnictví navrhovatelky,  jedná se o 

ornou půdu ve výměře 32 092 m
2
. Navrhovatelka navrhla nové využití pozemků jako zónu pro 

bydlení. Pozemky přímo navazují na pozemky, které jsou  určeny ve schváleném územním plánu 

sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města Českého Brodu  k zastavění stavbou pro bydlení – zóna BI. 

Navrhovatelka  hradí veškeré náklady spojené se zpracováním změny č. 02 ÚPnSÚ  města 

Českého Brodu. Dne  24.04.2003  na  12. schůzi Rady města Český Brod byla žádost projednána 

a bylo doporučeno usnesením č. 40/2003 Zastupitelstvu města Český Brod  žádost o  změnu. 02  

schválit. Dne 31.07.2003  na 9. zasedání Zastupitelstva města Český Brod usnesením č. 53/2003  

byla žádost o změnu  č. 02  schválena. Dne 15.04.2003 Město Český Brod, jako pořizovatel 

územního plánu obce v souladu s §§ 12 a 13 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon,  ve znění 

pozdějších změn a doplňků zahájil v souladu s §§ 20 a 30 uvedeného zákona projednávání návrhu 

zadání změny č. 02. Návrh zadání byl  projednán s dotčenými orgány státní správy a orgány 

územního plánování sousedních územních obvodů. Požadavky DOSSů byly zapracovány do 

podmínek návrhu zadání změny 02. Dne 14.02.2005 vydal Krajský úřad Středočeského kraje pod 

č.j. ÚSŘ/561/05/Ku souhlasné  stanovisko k návrhu zadání změny č.02 ÚPnSÚ Českého Brodu. 

 

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.  

               s c h v á l e n o 7, 0, 0 
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Návrh na neschválení zrušení dopravního omezení – zakazující stání vozidel v části ul. 

Krále Jiřího v Českém Brodě - předkládá Bc. Nekolný 

Jednosměrný úsek této ulice je součástí zřízené městské zóny s dopravním omezením, kde stání 

vozidel je zakázáno příslušným dopravním značením, jako důvodné opatření pro potřebnou míru 

bezpečnosti a plynulosti veřejné autobusové dopravy, pohybu chodců a ostatních účastníků 

silničního provozu v této části města. Stání vozidel je městem záměrně situováno a zajištěno 

v dostatečně kapacitní nabídce a v krátké docházkové vzdálenosti pro motoristy na Husově nám. 

a na nám. Arnošta z Pardubic.  

Současné dopravní značení městské zóny umožňuje zastavení vozidel pro nastoupení a 

vystoupení osob, naložení a složení věcí, tak, aby občané vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

nebo potřebě přepravit těžší nebo rozměrnější zboží, mohli využít služeb a nabídky provozoven a 

obchodů v této ulici.  

Odbor dopravy MÚ  považuje  požadavek na zrušení zákazu stání vozidel v tomto úseku ul. Krále 

Jiřího za úzce účelový a nedůvodný a nedoporučuje jej akceptovat. 

                     
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.    

          s c h v á l  e n o 7, 0, 0 

 

Návrh na schválení zamítnutí odkoupení pozemku v k.ú. Doubravčice – předkládá Ing. 

Čokrtová 

Odbor správy majetku města obdržel žádost ze dne 14.3.2005 od pana Ing. Bohumila Drobného, 

bytem Pod Hájem 1007, Český Brod, o odkoupení pozemku parc.č. 173/8 – ostatní plocha dle 

KN, v k.ú. Doubravčice, o výměře 57 m
2
. Pozemky v lokalitě Mrzák byly v minulosti prodány 

pouze nájemcům, kteří na předmětných pozemcích vlastnili rekreační chaty. Pozemek parc.č. 

173/8 užívá dle nájemní smlouvy ze dne 30.7.1998 řádně platící nájemce pan Jaroslav Franěk, 

který také požádal 4.6.2001 u stavebního úřadu o povolení k výstavbě rekreační chaty. 

Přišel p. Brom – tajemník města v 16
35

 hodin 

 

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 m
2
 v kat. území Doubravčice, který je v majetku Města Český Brod. 

                s c h v á l  e n o  7, 0, 0 

Návrh na schválení pronájmu části pozemku v k.ú. Český Brod předem určenému zájemci 

– předkládá Ing. Čokrtová 
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Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdrželo dne 14.2.2005 žádost od manželů Ing. 

Nguyen Thi Kim a Ing. Tran Quoc Nam, CSc., o pronájem části výše uvedeného pozemku za 

účelem zřízení vjezdu do domu čp. 95, který je ve vlastnictví žadatelů. Tento dům koupili 

žadatelé od pana Ing. Drahoty a p. Vorlíčkové, kteří měli předmětnou část pozemku také 

v pronájmu. Měli také souhlasné vyjádření Stavebního odboru MěÚ – památkové péče v Českém 

Brodě k ohlášeným stavebním úpravám vjezdu a zřízení vrat a povolení dopravního připojení od 

OkÚ Kolín – referát dopravy a silničního hospodářství. Oznámení o záměru, vyhlášeném Radou 

města dne 23.3.2005, bylo zveřejněno od 29.3. do 13.4.2005. 

p. Jeník – měli bychom se zamyslet nad celým pozemkem jak ho využít v budoucnu, myslím, že 

na zástavbu by neměl být použit, ale na pozemku vytvořit parkovou úpravu.  

 

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 m
2
 v k.ú. Český 

Brod, který je v majetku Města Český Brod, předem určenému zájemci za cenu 5,- Kč za 1 m
2
 

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

           s c h v á l  e n o 5, 2, 0 

 

Návrh na schválení prošetření příčiny vysokého pocení oken v domě Arnošta z Pardubic čp. 

1384 – předkládá p. Fischer  

Novostavba bytového domu byla postavena firmou Kurs s.r.o., zkolaudována na konci roku 2002, 

V projektové dokumentaci nebyla kvalita oken projektantem specifikována a firma Kurs osadila 

dům dřevěnými okny s dvojitými okenními křídly- francouzského typu. Od té doby jsou neustále 

problémy s vysokým pocení oken, které na začátku doby obydlení bylo přisuzováno 

k normálnímu jevu vysychání stavby. V současné době se tento jev neustále opakuje. Pocení 

oken bylo reklamováno u dodavatelské firmy Kurs, která poslala na zabudovaná okna Prohlášení 

o shodě vystavené výrobcem a Osvědčení ze zkušebny stavebně truhlářských výrobků jako 

podklad pro prohlášení o shodě. Přesto byl telefonicky kontaktován technický náměstek výrobce 

Moravské dřevařské závody Revitex s.r.o.. který sdělil, že u tohoto typu oken je pocení jev 

obvyklý. Projektant se vyjádřil v tom smyslu, že výběr oken byl ponechán na dodavateli stavby a 

technický dozor doporučil vyžádat si certifikát na kvalitu oken ze zkušebny. Pan Mašata ovšem 

toto tvrzení neuznává a chce znát příčinu pocení oken. Navrhuje aby soudní nebo nezávislý 

znalec v tomto oboru stanovil příčinu pocení oken a aby se Město na úhradě nákladů s tímto 

spojenými podílelo 50%.  

JUDr. Marková – tento návrh by neměl být projednáván v radě města, ale měl by se řešit formou 

reklamace. 

p. Fischer – dal návrh na stažení tohoto bodu  z jednání 

          s c h v á l  e n o 7, 0, 0 

 

Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na byt v Palackého ulici čp. 1256, Český 

Brod – předkládá Ing. Čokrtová 

Jedná se o přidělení bytu v Palackého ulici 1256, OSM připravil 4 žádosti o byt:  

1. Paní Hoskovcová Lenka,rozvedená,  dočasně žije u své matky v Praze spolu se třemi 

dětmi.Pracuje v ZUŠ Čes.Brod, do Prahy se vrací až ve večerních hodinách. Matka je 

psychicky nemocná , pro děti je soužití velmi špatné.Je spolumajitelkou domu, ale protože 
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byla ze strany manžela týrána , musela dům opustit. Žádá o přidělení bytu na dobu určitou  

než bude vyřízeno OS majetkové vyrovnání.  Po vyřešení situace by byt vrátila. 

2. Martina Stříbrná , trvale bytem Na Cihelně 1329, Český Brod, je svobodná matka, která 

má v péči l dítě. Bydlí v bytě u svých rodičů společně se zletilou sestrou. Jedná se o byt 

3+1.  Otec  je po mozkové mrtvici  . Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu by bylo vhodné,  

kdyby  měla samostatné bydlení. 

3. Paní Zubíková, trvale bytem nám.Arnošta z Pardubic 37, Český Brod žije společně 

s nezletilou dcerou , dospělým synem a bývalým manželem v bytě o velikosti 2+1. Matka 

s dětmi obývá jednu místnost a otec druhou. Prostory pro bydlení jsou velmi stísněné, 

bývalý manžel dělá problémy. 

4. Paní Eva Semerádová , bytem Vrátkov-Cihelna 57,vdova, žije sama v domě pana Klímy. 

Majitel odmítá financovat opravy, jsou problémy s topením , vodou. Problémy už od roku 

1997. 

5. Paní Stražáková, bytem Na Cihelně 1331,Český Brod,žije s dcerou v pronajatém bytě, 

otec neplatí výživné. Téměř celý výdělek zaplatí za pronájem, u rodičů bydlet nemůže, 

otec požívá alkohol. nápoje.     

p. Fischer – jakým způsobem dochází k předložení jen těchto žadatelů, když celkový seznam je 

obsáhlejší, kolik žadatelů MěÚ registruje k tomuto datu? OSM by měl zjistit! Dal návrh na 

stažení tohoto návrhu z jednání – OSM by měl  vpracovat kompletní seznam žadatelů o 

přidělení bytu a tento seznam předložit na další jednání rady města. 

Bc. Nekolný – odbor správy majetku města vytipuje žadatelé o přidělení bytu, kde sociální odbor 

provede sociální šetření. Měl by se vypracovat nový postup na přidělování těchto bytů.  

            s c h v á l  e n o 7, 0, 0 

 

Návrh na schválení Jednacího řádu Rady města Český Brod – předkládá Bc. Nekolný 

Z důvodu zastaralého Jednacího řádu,  byl vypracován tento návrh nového Jednacího řádu RM.  

 

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. 

            s c h v á l  e n o 7, 0, 0 

 

Návrh na doporučení ZM schválení odkoupení části pozemku v k.ú. Štolmíř – předkládá Ing. 

Čokrtová 

Město Český Brod opravuje přístupovou komunikaci k rod.domkům ve Štolíři. Z důvodu 

zarovnání linie vozovky a vybudování chodníku bylo jednáno s majiteli pozemků, které zasahují 

do budované komunikace a chodníku. Oba majitelé za dohodnutých podmínek s prodejem 

souhlasí. Byl vyhotoven Městem objednaný geometrický plán pro oddělení částí pozemků 180 a 

182/2 a dále bude objednán znalecký posudek.  

 

USNESENÍ č. 86/2005 

Rada města Český Brod 
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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 m
2
 od pana Rývy za dohodnutou kupní cenu 10,- Kč za 1 m

2
 a odkoupení části pozemku 

parc.č. 182/2 – orná půda dle KN v k.ú. Štolmíř, díl „b“ o výměře 66 m
2
 od pana Ing. Kašpara za 

dohodnutou kupní cenu 1,- Kč za 1 m
2
. 

            s c h v á l  e n o 7, 0, 0 

Informace:  

Informaci o dlužných částkách k 31.3.2005 zpracovala Ing. Plívová a pí. Zahradníková 

z finančního odboru. Tento přehled je nedílnou součástí originálu zápisu.    

 

OSM předkládá radě města na vědomí tuto informaci: 

Dne 23.11.2004 byla provedena úhrada částky 90.250,- Kč z účtu SBD Kolín na účet Města 

Český Brod za převod pozemků pod bytovými domy čp. 1235, 1236, 1237, 1238, 1317, 1318, 

1315, 1316, 1325, 1326 v ulici Roháčova a Rokycanova v Českém Brodě do majetku vlastníků 

bytů v těchto domech. Poslední kupní smlouva byla podepsána 27.4.2005. Předmětné pozemky 

byly až dosud předmětem nájmu jednotlivých vlastníků bytů. Nájemní vztah k těmto pozemkům 

tudíž zaniká. 

 

Diskuse 

Různé: 

Jednání bylo ukončeno v 16
58

 hodin  

 

Ověřovatel zápisu: p. Fořt 

 

Jaromír Fischer 

                                                                                      starosta města 

 

 

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). 
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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 m
2
 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  
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pronájem části pozemku parc.č. 705/16 ostatní plocha dle KN o výměře cca 70 m
2
 v k.ú. Český 

Brod, který je v majetku Města Český Brod, předem určenému zájemci za cenu 5,- Kč za 1 m
2
 

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 m
2
 od pana Rývy za dohodnutou kupní cenu 10,- Kč za 1 m

2
 a odkoupení části pozemku 

parc.č. 182/2 – orná půda dle KN v k.ú. Štolmíř, díl „b“ o výměře 66 m
2
 od pana Ing. Kašpara za 

dohodnutou kupní cenu 1,- Kč za 1 m
2
. 

 

 

 

Jaromír Fischer 

                                                                                                                                  starosta města 


