
Zápis 
z 25. schůze Rady města Český Brod konané dne 2.11. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Vlasák, p. Brom – 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: MUDr. Forstová
Zapsala: sl. Vomáčková
Program jednání:
1. Návrh na schválení prodeje části pozemku č. 1190 v k.ú. Poříčany – předkládá Ing. 
Čokrtová
2. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 923/8 v k.ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na schválení dodatku nájemní smlouvy – předkládá Ing. Čokrtová

4. Návrh na schválení návrhu změny č. 03. územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města 
Českého Brodu v kat. území Liblice, vymezení ploch pro obytnou zástavbu v katastrálním 
území Liblice – předkládá p. Fischer

5. Návrh doporučení zastupitelstvu na vyřazení lokality Z05.1 z návrhu změny č. 05 
územního plánu sídelního útvaru města Českého Brodu – předkládá p. Fischer

Informace
Zrušení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 716 v k.ú. Český Brod

Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1710 hod.) –  p. Fischer zahájil 1. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je sl. Vomáčková
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je p. Vlasák
Bc. Nekolný – na konci informace o materiálech na zastupitelstvo města konané dne 8.11.2006

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0 

Návrh na schválení prodeje části pozemku č. 1190 v k. ú. Poříčany – předkládá Ing. Čokrtová
Pan Ing.Jaromír Picek požádal dne 12.9.2006 o koupi částí pozemků KN č. 949 o výměře cca 
1,0748 ha a č. 947 o výměře cca 0,9624 ha, oba v k. ú. Poříčany. V žádosti uvedl pozemky dle 
KN, které však nejsou zapsány na listu vlastnictví, protože obsahují PK pozemky ještě dalších 
vlastníků. Podle srovnávacího sestavení převážná část těchto pozemků je tvořena PK pozemkem 
č.1190, který je ve vlastnictví města. Pro prodej bude nutný geometrický plán. Část pozemku o 
výměře  cca 1,9248 ha je v nájmu na základě nájemní smlouvy a.s. VYKÁŇ - o tuto část pan 
Picek nežádá. Žádá o zbývající části o výměře cca 1,0748 ha (rákos) a další část o výměře cca 
0,9624 ha (rákos), které nejsou v nájmu žádného nájemce. Ve své žádosti navrhuje kupní cenu do 



50.000 Kč/ha (5 Kč za 1m2) vzhledem k zamokření pozemků a zaplevelení rákosem a náletovými 
dřevinami. Z hlediska územního plánování toto území není řešeno a proto se stavební úřad při 
vydávání stavebního povolení bude řídit příslušnými vyjádřeními institucí, jichž se bude řízení 
týkat. Toto bylo sděleno v uplynulém týdnu panu Pickovi s tím, aby si předběžně zjistil potřebné 
údaje dle požadavku Stavebního odboru. Tak se stalo a pan Picek telefonicky dne 2.10.2006 
sděluje,  že  po  předběžném  ústním  dotazu  na  příslušných  odborech  Českých  drah  mu  bylo 
sděleno, že v jeho záměru podnikání nevidí problém a že s největší pravděpodobností mu bude 
udělen souhlas.  Odbor dopravy a odbor životního prostředí  rovněž předběžně nemá námitek. 
Odbor správy majetku navrhuje ke schválení variantu A) nebo variantu B). Dotazem u znalce 
bylo zjištěno, že tabulková cena tohoto pozemku v k. ú. Poříčany činí 8,57 Kč za 1m2.  
Bc. Nekolný – k jaké variantě se přiklání OSMM? 
Ing. Čokrtová – zamítnout žádost, cena je nižší než cena posudková. 
Pí. Raková – existuje seznam pozemků?
Bc. Nekolný – pouze čísla, výměry bez určité lokalizace.
Ing. Čokrtová – pozemků je veliké množství cca 500 pozemků v majetku města.
JUDr. Marková – měly by se rozdělit do oblastí a patřičný orgán rozhodne, které nemovitosti jsou 
zbytné a které ne.
Bc. Nekolný – bude to vyžadovat značné úsilí a čas, povinností vlastníka je vědět co vlastní.
MUDr. Blažek – souhlasí, pozemek ale prodat, nechat vyhlásit záměr obálkovou metodou.
p. Fischer – bylo by možné pozemek pronajmout?
JUDr. Marková – zemědělcům nelze pronajmout mokřiny, bažiny.
p. Fischer – návrh na usnesení dle varianty A) přistoupit k prodeji částí pozemku č. 1190 
o výměře cca 2,0372 ha v k. ú. Poříčany a vyhlásit záměr na prodej předem určenému zájemci

                                                         n e s ch v á l e n o 6, 0, 0

USNESENÍ č. 180/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu  města:  B) zamítnout  žádost  ze dne 12.9.2006 o prodej  částí  pozemku č.  1190 o 
výměře cca 2,0372 ha v k. ú. Poříčany a vyhlásit záměr na prodej obálkovou metodou za celkovou 
cenu minimálně 175 000 Kč.

                                                               s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 923/8 v k.ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 10.10.2006 od pana Pavla Kosa, 
bytem Tismice 126, Český Brod, o prodloužení nájemního vztahu k pozemku pod svým kioskem 
na Nám. Arnošta z Pardubic. Až dosud byla věc řešena každoroční smlouvou na dobu určitou 
jednoho roku a výše nájemného činila 20.000,- Kč, navýšená každoročně o inflaci. Pan Kos 
nájemné řádně platí, za rok 2006 zaplatil 20.972,- Kč. OSM navrhuje nájemné ve výši 21.000,- 
Kč s tím, že každoročně bude navýšeno o inflaci, poprvé v roce 2008 za rok 2007. Kiosek na 
předmětném pozemku slouží jako trafika ke spokojenosti občanů a je nejbližším místem, kde lze 
zakoupit kolky potřebné k úředním úkonům a také veškerý sortiment kupónů PID. OSM navrhuje 
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schválení tohoto nájmu (s výpovědní lhůtou 6 měsíců až do doby, kdy dojde k rekonstrukci této 
části náměstí), z důvodu, že občané města tento kiosek hojně využívají.
JUDr. Marková – nedávat do smlouvy jako dodatek, vyhlásit záměr již předem určenému zájemci 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
MUDr. Blažek – není výpovědní lhůta 6 měsíců příliš dlouhá doba?
JUDr. Marková – ze zákona jsou to 3 měsíce. Po dohodě s paní Ing. Čokrtovou je lepší 
nechat 6 měsíců jako výpovědní lhůtu, aby se vše stačilo vyklidit při rozšíření plánované 
rekonstrukce náměstí.
Bc. Nekolný – nebyla tato část pozemku zařazena do II. etapy rekonstrukce náměstí?
Ing. Čokrtová – ne, pouze dolní část náměstí.

USNESENÍ č. 181/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje 
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 923/8 – ostatní plocha dle KN – o výměře cca 4 m2, 
v kat. území Český Brod, který je v majetku města Český Brod, předem určenému zájemci na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců za nájemné ve výši 21 000 Kč, každoročně 
navýšené o inflaci.
                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení dodatku nájemní smlouvy – předkládá Ing. Čokrtová
Odbor správy majetku Města Český Brod kontrolou zjistil, že v nájemní smlouvě ze dne 
19.12.1996 na pozemek parc.č. 196/12 zahrada v k.ú. Český Brod (stavba Zvláštní školy) je jako 
nájemce uveden Školský úřad Kolín. Protože tento subjekt již neexistuje a jeho právním 
nástupcem je Středočeský kraj, je třeba obsah smlouvy uvést do souladu se skutečností. Dále se 
změnila parcelní čísla – původní pozemek parc.č. 196/12 byl rozdělen na 196/12 – zahrada a 
2020/2 – zastavěná plocha a nádvoří, přičemž celková výměra zůstala zachována. Ostatní 
ujednání smlouvy zůstanou beze změny. Současně probíhá jednání o odprodeji předmětných 
pozemků nájemci ve smyslu původní nájemní smlouvy.

USNESENÍ č. 182/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek nájemní smlouvy ze dne 19.12.1996 mezi městem Český Brod a ČR-Školským úřadem 
Kolín, jímž se mění v důsledku zákonné změny nájemce – po zániku Školského úřadu se jeho 
právním nástupcem stal Středočeský kraj se sídlem Borovská 11, Praha 5.
                                                          s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení návrhu změny č. 03. územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města 
Českého Brodu v kat. území Liblice, vymezení ploch pro obytnou zástavbu v katastrálním 
území Liblice – předkládá p. Fischer
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Návrh na pořízení změny 03 podala dne 29.07. 2004 VetPro, spol. s.r.o., Spojovcí 50, 290 01 
Písková Lhota. Jedná se o změnu v katastrálním území Liblice. V podaném návrhu navrhovatel 
navrhuje nové využití pozemku jako zónu pro bydlení – vymezení ploch pro obytnou zástavbu 
v katastrálním území Liblice – lokalita za veterinární nemocnicí ve směru na Poříčany (pozemky 
parc. č. 463/3 a 326/5) – jako zónu BI. Společnost VetPro, spol. s.r.o. uhradila veškeré náklady 
spojené se zpracováním změny č. 03 ÚPnSÚ Český Brod. Dne 02.12.2004 na 28. schůzi Rady 
města Český Brod byl návrh projednán a bylo doporučeno usnesením č. 142/2004 Zastupitelstvu 
města Český Brod návrh na pořízení zadání změny 03 schválit. Dne 15.12.2004 na 22. zasedání 
Zastupitelstva města Český Brod usnesením č. 66/2004 byl návrh na pořízení zadání změny 03 
schválen. 23.05.2005 Městský úřad Český Brod, jako pořizovatel územního plánu obce v souladu 
s §§ 12 a 13 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů zahájil 
v souladu s §§ 20 a 30 uvedeného zákona projednávání návrhu zadání změny 03. Dne 01.12.2005 
obdržel MěÚ Český Brod, stavební odbor, od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
územního a stavebního řízení, stanovisko k návrhu zadání změny 03 ze dne 09.11.2005, č.j. 
ÚsŘ/5042/05/Ku. Dne 25.01.2006 na 33. zasedání Zastupitelstva města Český Brod, usnesením 
č. 7/2006 byl návrh zadání změny 03 schválen. Dne 24.04.2006 oznámil Městský úřad Český 
Brod, jako pořizovatel územního plánu obce, v souladu s §§ 12 a 13 zahájení projednávání 
návrhu změny 03 územního plánu města v souladu s §§ 20 a 30 stavebního zákona dotčeným 
orgánům státní správy a orgánům územního plánování sousedních územních obvodů. 
Projednávání návrhu změny 03 bylo oznámeno i správcům sítí. Veřejné projednání se konalo dne 
14.06.2006. Dne 09.10.2006 byl návrh změny 03 definitivně projednán a dohodnut s dotčenými 
orgány státní správy. Dne 10.10.2006 byl požádán Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
územního a stavebního řízení, o stanovisko k návrhu změny č. 03. Dne 01.11.2006 bylo doručeno 
kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k projednání návrhu změny č. 03. 
ÚPnSÚ Český Brod, ze dne 27.10.2006, č.j. 147792/2006KUKS.
Bc. Nekolný – mají investiční záměr, chtějí zde postavit byty. Zastupitelstvo města a Krajský 
úřad to schválili. Jsme zatím ve druhé třetině projednávání.

USNESENÍ č. 183/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města Českého Brodu schválit návrh změny č. 03 územního plánu sídelního útvaru 
Český Brod (změna 03). 
                                                           s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh doporučení zastupitelstvu na vyřazení lokality Z05.1 z návrhu změny č. 05 územního 
plánu sídelního útvaru města Českého Brodu – předkládá p. Fischer
Návrh na zpracování zadání změny č. 05 (lokalita Z05.1) územního plánu sídelního útvaru 
(ÚPnSÚ) města Českého Brodu podala dne 07.01.2005 firma Cihelna Klíma, s.r.o., Vrátkov, 
282 01 Český Brod. Žádost o změnu se týkala přehodnocení funkčního využití pozemků parc. 
č. 402/3, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 407, 409/3, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 
404/7, 404/8, 1680, 1563/1, 1563/2, 1679, 214/1, 214/2, 1106, 1692, 1969, 1968, 1967, 1966, 
1965, 1970, 1971, 1972, 1973, 1895/1, kat. území Český Brod, které jsou schválených 
uzemním plánem Českého Brodu určeny jako ploch pro průmyslovou výrobu – Cihelna Klíma 
a k využití jako zóna Spz – smíšená – (zemědělská produkce, stabilizovaná přírodní složka). 
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Navrhovatel navrhoval nové využití pozemků jako zónu pro hromadné bydlení a zástavbu 
bytovými domy a uhradil veškeré náklady spojené se zpracováním změny 05 v rozsahu pro 
lokalitu Z05.1. Náklady na zpracování této změny byly stanoveny na 55 930 Kč. Navrhovatel 
tuto částku složil na depozitní účet města. Dne 14.12.2005 Městský úřad Český Brod, stavební 
odbor, jako pořizovatel územního plánu obce (dále jen ,,pořizovatel“) v souladu s §§ 12 a 13 
zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
zahájil v souladu s § 20 uvedeného zákona projednávání návrhu zadání změny č. 05 ÚPnSÚ 
města Českého Brodu. V rámci projednávání změny 05 bylo doručeno negativní stanovisko 
dotčeného orgánu státní správy – Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí, jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), který se dne 21.02.2006 
pod č.j. 15692-162878/06/OŽP- Fx záporně vyjádřil k záboru ZPF v navrhované lokalitě Z05.1, 
neboť navrhovaná změna se týká pozemků zařazených do nejvyšších bonitních tříd. Pořizovatel 
dne 28.07.2006 zahájil dohadovací řízení s Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem 
životního prostředí a zemědělství, jako orgánem ochrany ZPF (dále jen ,,Krajský úřad“). Dne 
02.10.2006 bylo pořizovateli doručeno stanovisko Krajského úřadu ze dne 25.09.2006, č.j. 
103646/2006/KÚSK/OŽP-Fx, ve kterém trvá na svém původním stanovisku ze dne 21.02.2006. 
Vzhledem k této skutečnosti, nelze návrh zadání změny 05 považovat za dohodnutý, je nutné 
plochu Z05.1 z návrhu zadání změny 05 vyřadit, aby mohla bát změna 05 projektantem 
upravena a mohlo být vyžádáno stanovisko Krajského úřadu, odboru územního a stavebního 
řízení. Alikvotní část z částky složené na depozitním účtu Města Českého Brodu, ze kterého 
byla hrazena změna Z05.1 (zadání) by měla být vrácena navrhovateli.
Bc. Nekolný – návrh na stažení tohoto bodu z jednání. Zjištění dalších skutečností. Na příští 
jednání pozvat Ing. Marešovou.
                                                           s ch v á l e n o 6, 0, 0

Informace
Zrušení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 716 v k.ú. Český Brod
Dne 29.9.2006 se na OSMM dostavil pan Antonín Bek, bytem Klučovská 780, Český Brod a ze 
zdravotních důvodů požádal o ukončení nájemní smlouvy č. 76/1 ze dne 22.12.1994 ve znění 
dodatků ze dne 6.4.1998 a 8.2.1999 na část pozemku parc.č. 716 dle PK v k.ú. Český Brod – 
jedna ze zahrádek v ulici Klučovská. O tomto ústním jednání byl sepsán a podepsán zápis. 
Tříměsíční výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.10.2006, nájemní vztah bude ukončen ke dni 
31.12.2006. Nájemné za rok 2006 bylo uhrazeno. 
Bc. Nekolný – kolik částí pozemku je ještě pronajatých?
Ing. Čokrtová – ještě 3, zvláštní škola by chtěla dělat přístřešek pro děti, musí podat písemnou 
žádost, je potřeba rozhodnout zda ponechat či nikoliv.
Bc. Nekolný – pronajat  pozemek u nemocnice,  zde by se mohl  udělat  pozemek pro zvláštní 
školu. I. ZŠ má velkou zahradu, část pronajmout zvláštní škole. Dohodnout a podívat se na tyto 
pozemky a případně pohovořit s ředitelkou I. ZŠ Mgr. Čutkovou o pozemku. 

Návrh  kompetencí  starosty,  místostarosty,  členů  RM  a  předsedy  kontrolního  výboru, 
finančního výboru a výboru pro strategické a komunitní plánování
Bc. Nekolný- navrhl kompetence, na příští RM projednat návrhy členů rady města, komu jaké 
kompetence  přidělit.  Každý  by  měl  určen  úsek  do  kterého  spadá  několik  částí  odborů  a 
příspěvkových organizacích. 
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Informace o programu na ZM konaného 8.11.2006
Bc. Nekolný – situace v nemocnici, poprosil MUDr. Blažka o připravení návrhu.
MUDr. Blažek – souhlasil.
Bc. Nekolný – další bod PONTEX okružní křižovatka, ZM má rozhodnout, s kterou variantou by 
souhlasilo, jako podpora projektu. Schválení zakladatelské smlouvy obecně prospěšné činnosti 
Region POŠEMBEŘÍ - Rada města vzala na vědomí.
p. Vlasák – na kraji mnoho žádostí o dotace na cokoli. Dostávají malé i velké finanční částky.
Bc. Nekolný – z nějakých programů lze čerpat jen do určitého počtu obyvatel.

Bc. Nekolný – 9.11.2006 proběhne výběrové řízení na zhotovitele komunikace a další stavební 
akce v ulici Prokopa Velikého. Chystá se schválení 10 mil. na rekonstrukci náměstí v ½ roce. 
Jungmannova ulice potřeba opravit, nová kanalizace, problém rozkopané ulice, úplná uzavírka. 
Dále rekonstrukce náměstí, snížení parkovacích míst.

Odešel v 1807 hodin p. Vlasák

p. Fischer – byly uvolněny dva byty a v dohledné době to vypadá, že bude volný i další byt. 
Vyvstává otázka jestli opět nabídnout pro sociálně slabé případy nebo vyhlásit soutěž na nájem a 
nebo jestli nenabídnout dva byty za jeden Hušnerovým.
Bc. Nekolný – pozvat všechny, promluvit s nimi za přítomnosti advokátky JUDr. Markové. 

Bc. Nekolný – návrh na zamyšlení složení komisí, jsou zde fungující komise: komise bezpečnosti 
a dopravy, komise pro územní rozvoj a stavební komise.
MUDr.  Blažek – spojení  komise  pro územní  rozvoj  a  stavebnictví  s výborem pro komunitní 
plánování. 
Bc. Nekolný – seskupení těchto dvou orgánů by bylo příliš. 
Bc. Nekolný - Každá komise by měla schvalovat práce a být za ně zodpovědná. Je třeba dát tomu 
řád. Další komise: ústřední inventarizační komise, inventarizační a likvidační komise, prevence 
kriminality  –  kamerový  systém,  sociálně  právní  ochrana  dětí.  Orgány  volené  starostou  – 
bezpečnostní rada města, povodňová komise, přestupková komise, komise pro kontrolu pokladen. 
Je možné změnit, rozšířit či zúžit. Se stavební komisí je potřeba něco udělat. RM a ZM kontroly 
usnesení, zda jsou plněny. 
MUDr. Blažek – plán činnosti pro všechny.

Bc. Nekolný – hlasování bez pracovníků úřadu, hlasovat až po projednání všech bodů programu.
MUDr. Blažek – zapracovat do jednacího řádu rady města. Na zasedání rady by měli chodit spíše 
zpracovatelé materiálů, vědí o tom někdy více než předkládající. Nechat třeba jen podepsat od 
vedoucího, že viděl zpracované materiály.

p. Brom – možnost odměn pro předsedy komisí.
Bc. Nekolný – dohodnout na částce, nejdříve výsledky potom odměna.
p. Brom – člen rady za výkon funkce je ohodnocen od – do, u zastupitelů je to do – od 0.
Bc. Nekolný – sjednat návrhem částky.
Mgr. Janík – v rozpočtu se s tím musí počítat.
Bc. Nekolný – zaúkolovat pana tajemníka, co je možné a k jakému modelu přistoupit. Schválit 
rozpočet a poté od toho odvíjet částky.
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Bc. Nekolný – konání rady města, dohodnout se na určitém dni a hodině. Čtvrtek od 8:00 hodin? 
MUDr. Blažek – dopoledne není problém.
JUDr. Marková – nemůže, pravidelně bývá u soudu.
MUDr. Blažek – hovořil za pana Vlasáka, od 8:00 hodin není problém, mohl by buď na začátku 
nebo na konci dne.
Mgr. Janík – může být, přizpůsobí se.
Pí. Raková – čtvrtek ano, spíše ale odpoledne.
Bc. Nekolný – jednání rady města bude ve čtvrtek od 16:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno v 1845 hodin

Ověřovatel zápisu: p. Vlasák

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 25.  schůze Rady města Český Brod konané dne 2.11. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 180/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
Zastupitelstvu města zamítnout žádost ze dne 12.9.2006 o prodej částí pozemku č. 1190 o výměře 
cca 2,0372 ha v k. ú. Poříčany a vyhlásit záměr na prodej obálkovou metodou za celkovou cenu 
minimálně 175 000 Kč.

USNESENÍ č. 181/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
vyhlašuje 
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 923/8 – ostatní plocha dle KN – o výměře cca 4 m2, 
v kat. území Český Brod, který je v majetku města Český Brod, předem určenému zájemci na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců za nájemné ve výši 21 000 Kč, každoročně 
navýšené o inflaci.

USNESENÍ č. 182/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek nájemní smlouvy ze dne 19.12.1996 mezi městem Český Brod a ČR-Školským úřadem 
Kolín, jímž se mění v důsledku zákonné změny nájemce – po zániku Školského úřadu se jeho 
právním nástupcem stal Středočeský kraj se sídlem Borovská 11, Praha 5.

USNESENÍ č. 183/2006
Rada města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
doporučuje
zastupitelstvu města Českého Brodu schválit návrh změny č. 03 územního plánu sídelního útvaru 
Český Brod (změna 03). 

8



          Jaromír Fischer
            starosta města

9


