
Z á p i s 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Přítomni: MUDr. Blažek, p. Fischer, MUDr. Forstová, Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.
Janík, p. Jeník, Ing. Kokeš, p. Korec, Bc. Nekolný, MUDr. Palma, Mgr. Plíva, p. Raková, MUDr.
Štěpánová, Ing. Thomes, Ing. Urban, p. Vlasák, Ing. Drobný, 
Omluveni: p. Fořt, p. Firbas
Nepřítomni: Ing. Drahorád
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: MUDr. Chaloupka, MUDr. Palma
Návrhová komise: p. Korec, Mgr. Plíva
Program zasedání: 
Zahájení
1) Návrh na schválení maximálních cen za odvoz a uložení odpadu - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení pravidel rozpočtového provizória  -  předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení OZV č. 7/2002 (nové znění č. 2/2002) - předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení prodeje pozemků č. 37/5 a č. 677/6 v k.ú. Liblice - předkládá p. Fischer
5) Návrh na schválení stanovení maximální ceny vodného a stočného pro rok 2003 - předkládá 

p. Fischer
6) Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 - předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení vstupu do Regionu Pojizeří za účelem vybudování a označení cyklostezek

- předkládá Bc. Nekolný

Informace  
Různé
Diskuse, Závěr

Bc. Nekolný zahájil (1710 hod.) 3. zasedání ZM, přivítal  členy ZM a konstatoval, že je přítomno 
18 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zasedání je usnášení schopné

Bc. Nekolný seznámil  přítomné s programem dnešního zasedání a dal o něm hlasovat
                                    

                                                            s ch v á l e n o  18, 0, 0

Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: p. Korec, Mgr. Plíva                         
                                          s ch v á l e n o  16, 0, 2

                                                                                                                                
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: MUDr. Chaloupka, MUDr. Palma 

 s ch v á l e n o  16, 0, 2

Ověření zápisu z 2. ZM: MUDr. Blažek - bez připomínek, Ing. Kokeš - bez připomínek

Návrh na schválení maximálních cen za odvoz a uložení odpadu - předkládá p. Fischer 



Kalkulace cen je součástí originálu zápisu.
p. Jeník - finanční komise se dohodla na svém jednání schválit tyto ceny za odvoz a uložení 
odpadu
USNESENÍ  č. 90/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 5  zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
s platností od 1.1.2003 tyto maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro podnikatele:   

1.  Nádoba 110 l každý týden/ 52 svozů -        1.318,-Kč
2.  Nádoba 120 l každý týden/ 52 svozů  -    1.450,-Kč
3.  Nádoba 240 l každý týden/ 52 svozů -        2.350,-Kč
4. kontejner 1 100 l každý týden/ 52 svozů -  9.152,-Kč
5. Nádoba 110 l  2x měsíčně/ 26 svozů -            990,-Kč
6. Nádoba 120 l  2x měsíčně/ 26 svozů -         1.054,-Kč
7. Nádoba 240 l  2x měsíčně /26 svozů -         1.654,-Kč

s ch v á l e n o 18, 0, 0

Návrh na schválení  pravidel rozpočtového provizória  - předkládá p. Fischer
Dočasné zavedení provizória je způsobeno zpožděním ve schvalování státního rozpočtu a zatím 
nevyjasněnou situací ve financování města dotacemi ze státního rozpočtu a zatím nevyjasněnou 
situací ve financování města dotacemi ze státního rozpočtu po 1.1.2003, kdy se město stává obcí 
s rozšířenou působností.
Dále je ještě nutné zkonzultovat úspory v nákladech s pracovníky odpovědnými za jednotlivé 
části rozpočtu a popřípadě uvážit možnosti navýšení některých příjmových položek na základě 
nových skutečností. Projednání rozpočtu na rok 2003 se plánuje na prvním lednovém zasedání 
zastupitelstva města. 
p. Jeník - finanční výbor doporučuje ZM schválení pravidel rozpočtového provizória

USNESENÍ  č. 91/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po  projednání  podle  §  13  odst.  2),  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
tato pravidla rozpočtového provizória :
Po dobu trvání provizória, tj. od 1.1.2003 do data schválení rozpočtu na rok 2003 zastupitelstvem
města,
1. bude pozastaveno sjednávání veškerých nových investičních akcí a nebudou vynakládány 

žádné další investiční výdeje. Vyjímkou budou již smluvně dohodnuté doplatky investic za 
rok 2002.

2. Z provozních výdajů budou hrazeny jen výdaje za nezbytné služby, materiál a osobní 
náklady, bude prováděna výplata sociálních dávek. Nákup drobného hmotného investičního 
majetku bude pozastavena.

3. Financování příspěvkových organizací bude zajištěno 1/12 příspěvku zřizovatele 
poskytnutého v roce 2002. Mateřská škola Kollárova obdrží část příspěvku zřizovatele ve 
výši 65.000,-Kč, Mateřská škola Liblice obdrží část příspěvku zřizovatele  ve výši 30.000,-
Kč. 

s ch v á l e n o 19, 0, 0
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Návrh na schválení OZV č. 7/2002 (nové znění č. 2/2002) - předkládá p. Fischer
Jedná se  o změnu vyhlášky č. 02/2002. V novém znění se v Článku 7 - Splatnost poplatku mění

odstavec (1) takto:
(1) Poplatník je povinen osobně nebo prostřednictvím společného plátce uhradit poplatek buď 

jednorázově k 31.3. nebo ve dvou splátkách splatných k 31.3. a 30.6. příslušného roku ve výši
jedné poloviny z celkové částky úhrady.

Jedná se o zkrácení termínů pro platbu poplatků tak, aby bylo možné ještě do konce kalendářního
roku případné dlužníky upomenout a vyinkasovat nedoplatky.
Zároveň se mění znění Přílohy č. 3 OZV pro období od 1.1.2003 do 31.12.2003, kde je navrženo 
zvýšení části poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (popelové nádoby) z 
216,-Kč na 233,-Kč vzhledem ke zvýšení nákladů za zajištění likvidace tohoto odpadu.
Zbytek do celé výše poplatku za odpad osobu je zakotven v textu vyhlášky a představuje  
poplatek za likvidaci tříděného odpadu (kontejnery) a provoz sběrného místa. Tato část poplatku 
se zvyšuje ze 180,-Kč na 187,-Kč.
Bc. Nekolný - požadavek na semináři ZM byl zjistit počet dětí do 10 let a 15 let v našem městě.
(Do 10 let 504 dětí, do 15 let 934 dětí) 
Návrh je, aby se za děti platil menší poplatek.
p. Jeník - finanční výbor nedoporučuje vyjímku poplatku za děti      
Ing. Urban - navrhuje zamítnout tento návrh a uložit starostovi, aby vypracoval vyhlášku, která 
platila v roce 2000.
Bc. Nekolný - protinávrh - nesouhlasí se zamítnutím tohoto návrhu, tento systém má více kladů
Ing. Urban - dává protinávrh zamítá tento návrh a ukládá starostovi vypracovat novou 
vyhlášku ve smyslu roku 2000.

n e s c h v á l e n o  2, 15, 1   
USNESENÍ  č. 92/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84  odst. 2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Znění OZV je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.  

           s ch v á l e n o 15, 2, 1

Návrh na schválení prodeje pozemků č. 37/5 a 677/6 v k.ú. Liblice - Český Brod  - předkládá 
p. Fischer
OSM zjistil podle geometrického plánu č. 230-157/2001 ze dne 23.8.2001, že pan Malaťák Jan, 
bytem Liblice u Českého Brodu 210, má u svých nemovitostí připloceny ještě pozemky č. 37/5 a 
677/6, které jsou v majetku Města Český Brod. Pan Malaťák byl o této situaci informován a v 
zájmu vyřešení majetkoprávního vztahu ke zmíněným pozemkům požádal písemně dne 30.8. 
2002 o jejich odkoupení za navrženou cenu 60,-Kč za 1 m2 , tj. celkem 8.700,-Kč.
Geometrický plán byl zpracován v rámci konkurzu ZD Tuchoraz, Město Český Brod se 
nepodílelo.
MUDr. Blažek - jaká je běžná cena v Liblicích a proč prodáváme za 60,-Kč/m2

JUDr. Marková - běžná cena je 200,-Kč/m2 
Ing. Kokeš - prodat za cenu obvyklou
p. Korec - navrhnout minimální cenu za kterou prodáme
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MUDr. Blažek - dává protinávrh prodat za minimální cenu 150,-Kč/m2.
 

USNESENÍ  č. 93/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84  odst. 2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej pozemků č. 37/5 - zahrada  o výměře 129 m2 a č. 677/6 - vodní plocha o výměře 16 m2 v

kat. ú. Liblice u Českého Brodu z vlastnictví Města do vlastnictví pana Jana Malaťáka,
bytem Liblice  čp. 210, Český Brod, za minimální cenu 150,-Kč/m2.

s ch v á l e n o 17, 0, 1

Návrh na schválení stanovení maximální ceny vodného a stočného pro rok 2003 - předkládá
p. Fischer
Nové ceny představují oproti roku 2002 navýšení o 16,6% ve vodném a 0,5% ve stočném.
Výraznější navýšení  ceny vodného je zdůvodněno 100% zdražením nakupované vody ze zdroje
Českého Telecomu ve Vrátkově (řádek 1.2. v kalkulaci).
Další  údaje jsou patrné z kalkulačních tabulek  v příloze,  která  je nedílnou součástí  originálu
zápisu.
MUDr. Blažek - nereálné Pražské vodovody jsou levnější
p. Fischer - zjišťoval jsem ceny a nejsou levnější
p. Jeník - přednesl stanovisko finančního výboru, který nedoporučuje schválení cen vodného a
stočného

USNESENÍ č. 94/2002
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s t a n o v u j e
následující maximální ceny vodného a stočného na území Města Český Brod platné pro období
od 1.1. 2003 do 31.12. 2003 pro všechny odběratele:
 
      včetně DPH   Vodné  ( Kč/m3 )    Stočné  ( Kč/m3 )   Celkem ( Kč/m3 )
          2003       20,43              31,93            52,36

s ch v á l e n o  13, 4, 1 

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 - předkládá p. Fischer  
Rozpočtové opatření si vyžadují některé významné skutečnosti, které nastaly v průběhu podzimu.
Jedná  se  o  posun  v  čerpání  státní  dotace  na  výstavbu  nájemních  bytů  v  ulici  Kounická  a
Mozartova a dále s investičními akcemi souvisejícími s reformou veřejné správy (rekonstrukce
čp. 56 a kabelové propojení budov čp 56, čp. 1 a čp. 70).
Úprava  zahrnuje  také  navýšení  dotace  a  zároveň výdajů  na sociální  dávky (  500.000,-Kč)  a
doplnění dalších dotačních titulů (volby, Městské lesy).
Vzhledem k nákladům vynaloženým na  nákup domů a  jejich  úpravy pro účely přestěhování
nájemců z čp. 25 a dále z důvodu stále neprodaného bytu v sousedícím novém domě na nám.
Arnošta  z  Pardubic  nastal  propad  v  převodech  prostředků  ze  střediska  Bytové  a  nebytové
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hospodářství  zhruba  o  3  500  tis.  Kč.  Nedostatek  finančních  prostředků  je  v  návrhu  řešen
zvýšením objemu prodeje podílových listů peněžního fondu ve výši 5 352 tis. Kč.
  
USNESENÍ č. 95/2002
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2002. Rozpočtové příjmy se snižují
na částku 105 606 000,-Kč, provozní výdaje se zvyšují na částku 76 837 000,-Kč a investiční
výdaje se snižují na částku 39 777 000,-Kč. Financování rozpočtu je ve výši 11 008 000,-Kč.
Rozpočtové změny jsou v příloze k zápisu k tomuto usnesení. 

            s ch v a l e n o  18, 0, 0

Návrh  na  schválení  vstupu  do  Regionu  Pojizeří  za  účelem  vybudování  a  označení
cyklostezek - předkládá Bc. Nekolný
Města a obce středního a dolního Pojizeří včetně přilehlých částí hl. m. Prahy se rozhodla spojit
síly a prostředky k vytvoření cyklocest v rozsahu určeném katastrálními územími.  Základním
cílem  tohoto  spojení  je  snaha  o  vyšší  míru  poznávání  kulturních,  historických  a  přírodních
jedinečností,  jež  dosud ve  velké  míře  unikaly  pozornosti  nejen  turistů.  Cyklocesty  a  s  nimi
spojené  informační  systémy  přispějí  i  k  poznání  hospodářských  možností  regionu  a  jejich
plnějšímu využívání, zejména pro rozvoj domácího cestovního ruchu.     
Bc. Nekolný - RM doporučila svým usnesením č. 156/2002 vstup do Regionu Pojizeří
Ministerstvo pro místní rozvoj dává investiční dotaci na vybudování infocenter ve městě  
p. Korec - kde bude vybudováno infocentrum a kdo o cyklocesty bude v Českém Brodě pečovat
Bc. Nekolný -  pečovat bude Český svaz ochránců přírody, infocentrum by bylo v MKIC.
Když vstoupíme do sdružení Pojizeří zaplatíme jednotný poplatek 2,50Kč na obyvatele.

USNESENÍ č. 96/2002
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2), písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s o u h l a s í
s podpisem deklarace měst a obcí středního a dolního Pojizeří včetně přilehlých částí hl. města
Prahy za účelem vytvoření cyklocest a zároveň
s ch v a l u j e
finanční spoluúčast města na grantu Informační a komunikační střediska - 2 etapa vypsaného
Ministerstvem  pro  místní  rozvoj  v  rámci  Projektu  obnovy  venkova  ve  výši  30%,  což  činí
40. 286,-Kč. 
                              s ch v á l e n o  13, 2, 3

Informace
Bc. Nekolný informoval ZM, že není jmenován kontrolní výbor, a proto by se měl  zvolit  na
příštím ZM. Předseda tohoto výboru musí být členem zastupitelstva.
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Diskuse:

Schválení projednaných návrhů                                                               s ch v á l e n o  18, 0, 0

p. Fischer ukončil zasedání v 1845hod.

Ověřovatel zápisu: MUDr. Chaloupka, MUDr. Palma 

  Jaromír Fischer
                                                                                                                         starosta města
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U s n e s e n í

z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v 
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ  č. 90/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 5  zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
s platností od 1.1.2003 tyto maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro podnikatele:   

1.  Nádoba 110 l každý týden/ 52 svozů -        1.318,-Kč
2.  Nádoba 120 l každý týden/ 52 svozů  -    1.450,-Kč
3.  Nádoba 240 l každý týden/ 52 svozů -        2.350,-Kč
8. kontejner 1 100 l každý týden/ 52 svozů -  9.152,-Kč
9. Nádoba 110 l  2x měsíčně/ 26 svozů -            990,-Kč
10. Nádoba 120 l  2x měsíčně/ 26 svozů -         1.054,-Kč
11. Nádoba 240 l  2x měsíčně /26 svozů -         1.654,-Kč

USNESENÍ  č. 91/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po  projednání  podle  §  13  odst.  2),  písm.  b)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
tato pravidla rozpočtového provizória :
Po dobu trvání provizória, tj. od 1.1.2003 do data schválení rozpočtu na rok 2003 zastupitelstvem
města,
4. bude pozastaveno sjednávání veškerých nových investičních akcí a nebudou vynakládány 

žádné další investiční výdeje. Vyjímkou budou již smluvně dohodnuté doplatky investic za 
rok 2002.

5. Z provozních výdajů budou hrazeny jen výdaje za nezbytné služby, materiál a osobní 
náklady, bude prováděna výplata sociálních dávek. Nákup drobného hmotného investičního 
majetku bude pozastavena.

6. Financování příspěvkových organizací bude zajištěno 1/12 příspěvku zřizovatele 
poskytnutého v roce 2002. Mateřská škola Kollárova obdrží část příspěvku zřizovatele ve 
výši 65.000,-Kč, Mateřská škola Liblice obdrží část příspěvku zřizovatele  ve výši 30.000,-
Kč. 

USNESENÍ  č. 92/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84  odst. 2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Znění OZV je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.  
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USNESENÍ  č. 93/2002
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84  odst. 2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej pozemků č. 37/5 - zahrada  o výměře 129 m2 a č. 677/6 - vodní plocha o výměře 16 m2 v

kat. ú. Liblice u Českého Brodu z vlastnictví Města do vlastnictví pana Jana Malaťáka,
bytem Liblice  čp. 210, Český Brod, za minimální cenu 150,-Kč/m2.

USNESENÍ č. 94/2002
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s t a n o v u j e
následující maximální ceny vodného a stočného na území Města Český Brod platné pro období
od 1.1. 2003 do 31.12. 2003 pro všechny odběratele:
 
      včetně DPH   Vodné  ( Kč/m3 )    Stočné  ( Kč/m3 )   Celkem ( Kč/m3 )
          2003       20,43              31,93            52,36

USNESENÍ č. 95/2002
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2002. Rozpočtové příjmy se snižují
na částku 105 606 000,-Kč, provozní výdaje se zvyšují na částku 76 837 000,-Kč a investiční
výdaje se snižují na částku 39 777 000,-Kč. Financování rozpočtu je ve výši 11 008 000,-Kč.
Rozpočtové změny jsou v příloze k zápisu k tomuto usnesení. 

USNESENÍ č. 96/2002
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2), písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s o u h l a s í
s podpisem deklarace měst a obcí středního a dolního Pojizeří včetně přilehlých částí hl. města
Prahy za účelem vytvoření cyklocest a zároveň
s ch v a l u j e
finanční spoluúčast města na grantu Informační a komunikační střediska - 2 etapa vypsaného
Ministerstvem  pro  místní  rozvoj  v  rámci  Projektu  obnovy  venkova  ve  výši  30%,  což  činí
40. 286,-Kč. 

Jaromír Fischer
                                                                                                                       starosta města
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U s n e s e n í

z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v 
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 94/2002
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s t a n o v u j e
následující maximální ceny vodného a stočného na území Města Český Brod platné pro období
od 1.1. 2003 do 31.12. 2003 pro všechny odběratele:
 
      včetně DPH   Vodné  ( Kč/m3 )    Stočné  ( Kč/m3 )   Celkem ( Kč/m3 )
          2003       20,43              31,93            52,36

Jaromír Fischer
                                                                                                                       starosta města
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