Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.6.2003 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice
Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.
Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva, Ing. Rahmová, p. Fořt, MUDr. Blažek,p. Vlasák, p. Firbas, pí.
Raková
Omluveni: Ing. Drobný, MUDr. Hrabálek, p. Korec, MUDr. Štěpánová, Ing. Thomes, Ing.
Drahorád, p. Jeník
Nepřítomni:
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: pí. Houžvičková, pí. Raková
Návrhová komise: p. Vlasák, MUDr. Chaloupka
Program zasedání:
Zahájení
1) Návrh na schválení prodeje stpč. 366/4 v Českém Brodě - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení změny Pravidel o použití prostředků ze SFRB - předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení převzetí hromadné listiny akcií - předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení stanovení výše příspěvku na provoz mateřských škol, školních družin a
klubů - předkládá p. Fischer
5) Návrh na schválení změny technického řešení kanalizace v Liblicích - předkládá p. Fischer
6) Návrh na schválení OZV č. 3/2003 o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání veřejných
hudebních produkcí - předkládá Bc. Nekolný
7) Návrh na schválení OZV č. 5/2003 - předkládá Bc. Nekolný
8) Návrh na schválení OZV č. 4/2003 o zřízení městské policie Český Brod - předkládá Bc.
Nekolný
9) Návrh na schválení směny částí pozemků - předkládá p. Fischer
10) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 24 - předkládá p. Fischer
11) Návrh na schválení prodeje bývalé požární zbrojnice čp. 17 s pozemky č. 24 a č. 23 ve
Štolmíři
Informace: O prodeji části půdy v domě čp. 558 v Českém Brodě
Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1705 hod.) 7. zasedání ZM, přivítal členy ZM a konstatoval, že je přítomno
12 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zasedání je usnášení schopné
Přišla pí. Houžvičková v 1708 hod
Bc. Nekolný seznámil přítomné s programem dnešního zasedání a dal o něm hlasovat
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Přišel p. Vlasák 1710 hod.
p. Fischer dal návrh na členy návrhové komise ve složení: p. Vlasák, MUDr. Chaloupka
s ch v á l e n o 11, 0, 2
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: pí. Houžvičková, pí. Raková

s ch v á l e n o 12, 0, 1
Ověření zápisu z 6. ZM: Ing. Kokeš - bez připomínek, Ing. Rahmová - bez připomínek
p. Fischer dal návrh z důvodu přítomnosti p. Ing. Fialy, který bude informovat zastupitele o
změně technického řešení a užití tlakové kanalizace v Liblicích, aby se bod č. 5 projednávat jako
prvý.
Návrh na schválení změny technického řešení kanalizace v Liblicích - předkládá p. Fischer
Dle informací ze SFŽP není možnost získat dotaci na gravitační kanalizaci (původní řešení
pro její velké finanční náklady). Byla zpracována studie možnosti užití tlakové kanalizace, která
je k nahlédnutí na odboru správy majetku města. S touto technologií byli zastupitelé seznámeni
na zvláštním jednání.
Pan Ing. Fiala seznámil zastupitele s tlakovou kanalizací, která by měla fungovat v Liblicích.
p. Rahmová - jak se tato kanalizace bude financovat
Bc. Nekolný - Je několik modelů např. 30,30,40 tzn. 30% bychom měli dostat dotaci od SFŽP,
30% by byla půjčka též od SFŽP s 2% úroků a zbytek by mělo financovat město.
USNESENÍ č. 32/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
se změnou technického řešení odkanalizování městské části Liblice a to na tlakovou kanalizaci.
Důvodem pro změnu technického řešení jsou nižší finanční náklady na realizaci stavby než u
kanalizace gravitační a nepříznivé geologické podmínky (rovinaté území a vysoká hladina spodní
vody).
s ch v á l e n o 12, 0, 1
Návrh na schválení prodeje stpč. 366/4 v Českém Brodě - předkládá p. Fischer
Dne 9.4.2003 požádala firma NOVETA s.r.o. Tuchorazská 17, Český Brod o odkoupení
pozemku č. 366/4 zastavěná plocha o výměře 254 m2 , který je v majetku města a nachází se
vedle jejich objektu v Tuchorazské ulici v Českém Brodě
Jedná se o starý zdroj vody, který měl být usnesením zastupitelstva č. 35/2002 zrušen. Na jednání
uskutečněném dne 13.5.2003 žadatel upravil návrh kupní ceny na 250,-Kč za 1m2 .
USNESENÍ č. 33/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej pozemku stpč. 366/4 o výměře 254 m2 s průmyslovým objektem bez čísla popisného v k.ú.
Český Brod z vlastnictví města do vlastnictví firmy NOVETA s.r.o., Tuchorazská 17, Český
Brod za cenu 250,-Kč za 1m2.
s ch v á l e n o 13, 0, 0
Návrh na schválení změny Pravidel o použití prostředků ze SFRB - předkládá p. Fischer
Potřeba změnit pravidla vznikla vzhledem k nutnosti lépe zorganizovat podávání žádostí. Zatím
není jasné, kolik žádostí bude město evidovat a jaký objem prostředků bude občany požadován.
K dispozici jsou 2 mil. Kč.
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Do 31.8. 2003 by tedy byly pouze přijímány žádosti, aby bylo možné zhodnotit, zda bude možné
vyhovět všem v plné výši, či bude nutné požadavky např. procentně (či dle jiného klíče) krátit.
Návrh změny:
Poslední věta článku II. Pravidel se ruší a nahrazuje se tímto textem:
Na řádném zasedání Zastupitelstva města v září 2003 bude projednáno přidělení půjček dle
žádostí podaných do 31.8.2003. Další žádosti budou vyřizovány dle datumu jejich podání a
vyhověno jim bude dle aktuálního zůstatku peněžních prostředků ve fondu.
USNESENÍ č. 34/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, odst. 2), písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
změnu pravidel Města Český Brod o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů
poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Znění
pravidel je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
s ch v á l e n o 12, 0, 1
Návrh na schválení převzetí hromadné listiny akcií - předkládá p. Fischer
Společnost ZZN Polabí se rozhodla k převodu jednotlivých listinných akcií evidovaných v RM
Systému a na burze na listinou podobu na jméno. Akcie tímto krokem přestávají být veřejně
obchodovatelné, nicméně se prodej a koupě mohou uskutečňovat mezi zájemci dále bez omezení.
Obchod nebude pouze probíhat přes RM systém či burzu CP.
Pokud by město nepřevzalo hromadnou listinu je společnost oprávněna ji vydražit a město by
obdrželo hotovost po odečtení nákladů vzniklých v souvislosti s dražbou.
Uvedených 34 030 ks akcií tvoří 0,9% vlastnický podíl společnosti. Město bylo osloveno
ředitelem ZZN s návrhem na odprodej těchto akcií. Toto bude předmětem dalších jednání.
USNESENÍ č. 35/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s převzetím hromadné listiny nahrazující 34 030 ks jednotlivých listinných akcií společnosti ZZN
Polabí, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, IČO 45148210.
s ch v á l e n o 13, 0, 0
45
Přišel p. Firbas v 17 hod.
Návrh na schválení stanovení výše příspěvku na provoz mateřských škol, školních družin a
klubů - předkládá p. Fischer
Výše příspěvků v MŠ Kollárova a MŠ Sokolská je v návrhu ponechána na původní výši školního
roku 2002/2003, neboť průměrné náklady na žáka v těchto školkách se oproti roku 2001 dokonce
snížily.
U školky v Liblicích je navrhován nárůst poplatku o 50,-Kč tak, aby se blížil 30% skutečných
nákladů, jako je tomu ve zbylých školkách.
USNESENÍ č. 36/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
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po projednání podle § 84, odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a na základě ustanovení § 19a - 19d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů pro školní rok 2003/2004. Znění
vyhlášky je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
s ch v á l e n o 14, 0, 0
Návrh na schválení OZV č. 3/2003 o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání veřejných
hudebních produkcí - předkládá Bc. Nekolný
K tomuto kroku se přistupuje, protože se množí stížnosti občanů na hloučky konzumentů
alkoholických nápojů stojící před restauracemi z nichž někteří ohrožují chodce, obtěžují hlukem
sousedy a v okolí také dochází ke škodám na majetku. Také svou potřebu nevykonávají v lokále,
ale jsou ohroženy fasády sousedních nemovitostí.
Vyhláška se oproti platné liší pouze o jeden bod v článku 6, který zní:
6. Na veřejném prostranství je zakázáno:
a. konzumovat alkoholické nápoje včetně piva:
- ve vzdálenosti menší než 20m od zařízení, v nichž je provozována hostinská činnost s vyjímkou
prostor k tomuto určených (např. zahradní restaurace)
MUDr. Blažek - nepřipadá mi šťastné dát do vyhlášky "včetně piva", dává protinávrh
"konzumovat alkoholické nápoje".
p. Fořt - jedná se o konkrétní případ u "Šenku", ale pokud bude někdo držet např. pivo před
restaurací a nebude pít tak mu to nedokážeme, protože řekne, že nekonzumuje nápoj.
MUDr. Blažek protinávrh stahuje
p. Fořt - když tento návrh schválíme, myslím, že se s tím nic neřeší
p. Fischer - dal protinávrh změnu ve vzdálenosti " ve vzdálenosti menší než 50m od zařízení"
n e s ch v á l e n o 6, 2, 6
USNESENÍ č. 37/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání veřejných
hudebních produkcí.
n e s ch v á l e n o 3, 2, 9
Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 - předkládá Bc. Nekolný
OZV č. 5/1997 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikací se
ruší a vydává se OZV č. 3/2003 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikací za cenu sjednanou podle cenových předpisů.
USNESENÍ č. 38/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
vydává
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obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/1997 o stání
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích za cenu sjednanou podle
cenových předpisů.
s ch v á l e n o 14, 0, 0
Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky o zřízení městské policie Český Brod předkládá Bc. Nekolný
Je nutné odlišit dva problémy: problém bezpečnosti a problém dopravy a parkování
V současnosti komplikuje minulé řešení i novela zákona o obcích, která již nezmiňuje, že
v případě nezřízení městské policie může zastupitelstvo pověřit zaměstnance zařazené do
struktury městského úřadu zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku a proto nemá oporu
v zákoně a kompetence jako běžný občan (hlavně jsou bez možnosti zjistit totožnost osoby, u
které je podezření ze spáchání přestupku).
Podařilo se vylepšit spolupráci s Policií ČR.
Bezpečnostní situace se nejen z těchto důvodů relativně zlepšila.
Občané města si pomalu zvykli přímo se obracet na agenturu či přímo na koordinátora.
Neexistence systému parkování v centru města a s tím spojený pokles tržeb z parkovacích
automatů.
Nedovolené stání motorových vozidel v mnoha částech města a chybějící postihování přestupků
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Nepodařilo se zprovoznit systém ukládání blokových pokut přes zaměstnance agentury.
Těžiště práce „městského strážníka“ by právě měla být od počátku právě v postihování přestupků
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a kontrole zaplacení parkovného v zóně
placeného stání
Vstupní náklady cca 100.000,- Kč (výzbroj, výstroj, školení)
Provozní náklady cca 300.000,- Kč (převážnou většinu pokryjí mzdové náklady)
Náklady na agenturu 300.000,- Kč
Celkem v roce 2003 nárůst oproti schválenému rozpočtovému opatření o cca 300.000,- Kč
Náklady v roce 2004 a případně dalších 600.000,- Kč/ročně
Vybrat vhodnou osobu na místo městského strážníka a zařadit jej do struktury městského úřadu,
nutně zajistit pro dotčenou osobu odpovídající školení zajistit novou výstroj a výzbroj
p. Vlasák - špatné parkování by měla řešit Policie, není zbytečné platit jednoho člověka, který
bude pracovat u Městské policie
p. Fořt - když bude tento člověk nemocný nebo na dovolený tak není vyřešen zástup
Bc. Nekolný - pokuty, které vybere tento městský policista půjdou do kasy města
MUDr. Blažek - víme, že parkování ve městě je velmi špatné a proto pro tento návrh budu
hlasovat z důvodů pořádku ve městě.
USNESENÍ č. 39/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 553/91 o obecní policii ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 88/96, kterou se provádí zákon o obecní policii
s ch v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003 o zřízení městské policie Český Brod.
s ch v á l e n o 13, 1, 0
Návrh na schválení směny částí pozemku - předkládá p. Fischer
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MěÚ v Českém Brodě obdržel žádost o prodej respektivě směnu shora uvedených částí pozemků
v k.ú. Český Brod a k.ú. Liblice, které se nacházejí v ulici Klučovské
ELEKTRO SERVIS spol. s.r.o. Český Brod se stane v dohledné době vlastníkem pozemku PK č.
176, od kterého bude oddělena geometrickým plánem požadovaná část pro chodník.
K záměru vyhlášenému RM a zveřejněnému na úřední desce nikdo nevznesl připomínky.
USNESENÍ č. 40/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
směnu dílu "A" pozemku KN č. 1011/43 v k.ú. Český Brod z vlastnictví města Český Brod do
vlastnictví ELEKTRO SERVISU spol. s.r.o. Český Brod
za díl "B" pozemku PK č. 176 v k.ú. Liblice z vlastnictví ELEKTRO SERVISU spol. s.r.o. Český
Brod do vlastnictví města Český Brod, dle geometrického plánu, který bude nedílnou součástí
smlouvy směnné.
s ch v á l e n o 14, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 24 - předkládá p. Fischer
Dne 26.11.1996 zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 44/1996 "Pravidla pro
privatizaci bytového fondu v majetku města Český Brod" s platností od 1.1.1997.
Usnesením č. 128/98 byl schválen "Dodatek" k těmto pravidlům, dle kterého je možno provést
prodej uvolněného bytu formou veřejné dražby.
USNESENÍ č. 41/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) a § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se schválenými pravidly privatizace bytového fondu v majetku
města
vyhlašuje záměr
na prodej domu čp. 24 se stavební parcelou č. 98 o výměře 519 m 2 na náměstí Arnošta z Pardubic
v Českém Brodě za podmínky zřízení věcných břemen pro přístup a příjezd k sousedním
nemovitostem.
s ch v á l e n o 14, 0, 0
Návrh na schválení prodeje požární zbrojnice čp. 17 s pozemky č. 24 a č. 23 ve Štolmíři předkládá p. Fischer
MěÚ obdržel dvě zalepené nabídky o prodej bývalé požární zbrojnice čp. 17 se stpč. 24 a pč. 23 v
k.ú. Štolmíř.
Původní žadatelka paní Helena Čolaková, bytem Štolmíř čp. 75, nesouhlasí s kupní cenou dle
znaleckého posudku a od své žádosti ustoupila.
Záměr na prodej tohoto majetku byl vyhlášen radou města dne 24.5.2000 a zveřejněn na úřední
desce ve dnech od 25.5.2000 do 26.6.2000 nejvyšší nabídce. Na tuto nabídku se v r. 2000 nikdo
nepřihlásil.
Jedná se o budovu postavenou v roce 1971 v tzv. akci "Z". Vzhledem k tomu, že již neslouží
svému účelu, její stav je špatný a pro město je nevyužitelná.
pí. Rahmová otevřela obálky s nabídkama:
první obálka je od pana V. Miškovského, který nabízí cenu 40.000,druhá obálka je od Hany a Pavola Opatových, kteří nabízí cenu 65.000,-Kč.
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USNESENÍ č. 42/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej
1. bývalé požární zbrojnice čp. 17 se stpč. 24 o výměře 58 m2 v k.ú. Štolmíř a
2. pozemek vedle bývalé požární zbrojnice č. 23 o výměře 30 m2 v k.ú. Štolmíř za cenu 65.000,Kč do vlastnictví Haně a Pavolu Opatovým, bytem Karpatská 4, 100 00 Praha 10.
s ch v á l e n o 14, 0, 0
Informace:
MěÚ obdržel od paní Heleny Kachelové, která je dcerou paní Jiráčkové, která v minulosti
vydražila byt v domě čp. 558, žádost o předběžný souhlas ke koupi části půdního prostoru o
výměře 81m2 v domě čp. 558 za účelem vybudování bytu 3+1.
RM vyhlášený záměr bude zveřejněn do 26.6.2003
USNESENÍ č. 43/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
se stavbou bytu v podkroví o výměře 81 m 2 v domě čp. 558 Bezručova ulice za podmínky, že
nebude podána námitka k vyhlášenému záměru do 26.6.2003.
s ch v á l e n o 14, 0, 0
Pan Fischer informoval zastupitele o stížnostech na zápach, který se šíří z Cukrovaru, který
provozuje firma Nelli.
p. Matys z životního prostředí informoval zastupitele o krocích, které životní prostředí podniklo k
nápravě.
Firma Nelli dostala pokutu 1 mil. Kč - odvolala se
Kultury vyváží na manipulační plochy, kde se nechávají vyschnout
pí. Houžvičková - tyto kultury vyváží k Liblicím, je to strašný zápach, lidé nemohou ani otevřít
okna
p. Matys - další manipulační plochy budou u diskontu Plus
pí. Houžvičková - jen se odsunuly plochy z jednoho koutu do druhého a zápach je stále
MUDr. Blažek - cukrovar je s tím zápachem neúnosný, nejlépe by bylo ho zavřít.
Pan Matys by měl informovat na příštím zasedání ZM jaké kroky učinil MěÚ a Česká inspekce
životního prostředí k odstranění tohoto problému.
Proběhla diskuse k této informaci
p. Vlasák - měl by se vyhlásit záměr na pronájem kina a videopůjčovny
Bc. Nekolný - toto je v kompetenci RM, která může vyhlásit tento záměr
Diskuse
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Schválení projednaných návrhů

s ch v á l e n o 14, 0, 0

p. Fischer ukončil zasedání v 1920hod.
Ověřovatel zápisu: pí. Houžvičková, pí. Raková
Jaromír Fischer
starosta města

Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.6.2003 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnici
USNESENÍ č. 32/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
se změnou technického řešení odkanalizování městské části Liblice a to na tlakovou kanalizaci.
Důvodem pro změnu technického řešení jsou nižší finanční náklady na realizaci stavby než u
kanalizace gravitační a nepříznivé geologické podmínky (rovinaté území a vysoká hladina spodní
vody).
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USNESENÍ č. 33/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej pozemku stpč. 366/4 o výměře 254 m2 s průmyslovým objektem bez čísla popisného v k.ú.
Český Brod z vlastnictví města do vlastnictví firmy NOVETA s.r.o., Tuchorazská 17, Český
Brod za cenu 250,-Kč za 1m2.
USNESENÍ č. 34/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, odst. 2), písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
změnu pravidel Města Český Brod o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů
poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Znění
pravidel je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
USNESENÍ č. 35/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s převzetím hromadné listiny nahrazující 34 030 ks jednotlivých listinných akcií společnosti ZZN
Polabí, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, IČO 45148210.
USNESENÍ č. 36/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84, odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a na základě ustanovení § 19a - 19d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů pro školní rok 2003/2004. Znění
vyhlášky je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
USNESENÍ č. 38/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/1997 o stání
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích za cenu sjednanou podle
cenových předpisů.
USNESENÍ č. 39/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 553/91 o obecní policii ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 88/96, kterou se provádí zákon o obecní policii
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s ch v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003 o zřízení městské policie Český Brod.
USNESENÍ č. 40/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
směnu dílu "A" pozemku KN č. 1011/43 v k.ú. Český Brod z vlastnictví města Český Brod do
vlastnictví ELEKTRO SERVISU spol. s.r.o. Český Brod
za díl "B" pozemku PK č. 176 v k.ú. Liblice z vlastnictví ELEKTRO SERVISU spol. s.r.o. Český
Brod do vlastnictví města Český Brod, dle geometrického plánu, který bude nedílnou součástí
smlouvy směnné.
USNESENÍ č. 41/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) a § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se schválenými pravidly privatizace bytového fondu v majetku
města
vyhlašuje záměr
na prodej domu čp. 24 se stavební parcelou č. 98 o výměře 519 m 2 na náměstí Arnošta z Pardubic
v Českém Brodě za podmínky zřízení věcných břemen pro přístup a příjezd k sousedním
nemovitostem.
USNESENÍ č. 42/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej
1. bývalé požární zbrojnice čp. 17 se stpč. 24 o výměře 58 m2 v k.ú. Štolmíř a
2. pozemek vedle bývalé požární zbrojnice č. 23 o výměře 30 m2 v k.ú. Štolmíř za cenu 65.000,Kč do vlastnictví Haně a Pavolu Opatovým, bytem Karpatská 4, 100 00 Praha 10.
USNESENÍ č. 43/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
se stavbou bytu v podkroví o výměře 81 m 2 v domě čp. 558 Bezručova ulice za podmínky, že
nebude podána námitka k vyhlášenému záměru do 26.6.2003.
Jaromír Fischer
starosta města
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Město Český Brod – Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ BROD
ze dne …………… číslo …………….
ke zprávám
Zastupitelstvo Města Český Brod
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1. bere na vědomí (konstatuje,zjišťuje, projednalo a vzalo na vědomí,
doporučuje, …)
2. schvaluje (souhlasí, navrhuje, ….)
a)
b)
3. ukládá
a) termín: (do kdy)
zabezpečí (kdo- jméno, funkce, organizace)
b) termín: (do kdy)
zabezpečí (kdo- jméno, funkce, organizace)
4. doporučuje
a)
b)
5. zrušuje (doplňuje, mění, …)

Jaromír Fischer
Starosta města Český Brod
Provedou:
(kdo - uvede se vedoucí orgánů, jichž se usnesení týká)
Na vědomí:
členové zastupitelstva města, vedoucí odborů městského úřadu
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