Zápis
z 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 31.7.2003 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, MUDr. Blažek,p. Vlasák, p. Firbas, pí. Raková, MUDr. Štěpánová,
p. Jeník, Ing. Thomes
Omluveni: Ing. Drobný, MUDr. Hrabálek, p. Korec, Ing. Drahorád, p. Fořt, Ing. Rahmová
Nepřítomni:
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: MUDr. Chaloupka, MUDr. Špěpánová
Návrhová komise: Mgr. Plíva, p. Jeník
Program zasedání:
Zahájení
1) Návrh na schválení výkupu pozemku PK č. 231/25 v Liblicích - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení prodeje pozemku č. 19 ve Štomíři - předkládá p. Fischer
Informace: Stížnosti na cukrovar v Českém Brodě
Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1705 hod.) 8. mimořádné zasedání ZM, přivítal členy ZM a konstatoval, že
je přítomno 14 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 14, 0, 0
p. Fischer dal návrh na členy návrhové komise ve složení: Mgr. Plíva, p. Jeník
s ch v á l e n o 12, 0, 2
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: MUDr. Chaloupka, MUDr. Štěpánová
s ch v á l e n o 12, 0, 2
Návrh na schválení výkupu pozemku PK č. 231/25 v Liblicích - předkládá p. Fischer
Město Český Brod po projednání s paní Bartoňovou, která je majitelkou pozemku č. 231/25 jedná
o jeho odkupu.
Zápis z jednání konaného 16.7.2003 je nedílnou součástí zápisu.
USNESENÍ č. 44/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s odkoupením pozemku PK č. 231/25 o výměře 8060 m 2 za cenu 160,-Kč za 1m2 do vlastnictví
města.

s ch v á l e n o 14, 0, 0
Návrh na schválení prodeje pč. 19 ve Štolímíři - předkládá p. Fischer
Rada města vyhlásila dne 3.7.2003 záměr na prodej tohoto pozemku. Na vyhlášený záměr se
přihlásil jeden zájemce.
Rada města projednala dne 31.7. 2003 jednu došlou nabídku od pana Václava Miškovského a
doporučila ZM schválení této nabídky.
USNESENÍ č. 45/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej pozemku č. 19 zahrada o výměře 541 m2 v k.ú. Štolmíř a obci Český Brod panu Václavu
Miškovskému za cenu 40.000,-Kč.
s ch v á l e n o 14, 0, 0
Informace
Pan Fischer informoval ZM o dopisu, který byl zaslán na Českou inspekci životního prostředí
paní RNDr. Zdeňce Bubeníkové. Kopie dopisu je součástí originálu zápisu
p. Vlasák - chtěl bych se zeptat jak jsou vyřízeny stížnosti na cukrovar, které se posílaly na
inspekci životního prostředí měly by být vyřízeny do 30 dnů a požádal bych o sdělení o
termínech a způsobu vyřízení žádosti a dále požádal o předložení zprávy, ze které bude patrno
zda nedošlo k překročení termínů vyřízení do příštího zastupitelstva, které se koná 17. 9.2003.
Dále se zeptal zda pokuty, které byly uděleny firmě Nelli, která provozuje cukrovar byly
uhrazeny touto firmou a zda mají stavební povolení a povolení ke stavebním úpravám.
Ing. Vodička vedoucí životního prostředí - stížnosti byly poslány na Českou inspekci životního
prostředí, prověří a předloží zprávu na příštím zastupitelstvu. Pokuty uhrazeny nebyly, protože
firma Nelli se odvolala.
K stavebnímu povolení - jeden pozemek je ostatní plocha neplodná a na něm došlo k porušení
stavebního zákona další pozemek je ostatní plocha manipulační na něm podle prohlášení
cukrovaru (firma Nelli) dochází k manipulaci s materiálem v rámci výrobního procesu. Krajský
úřad posuzuje celý výrobní proces a posuzuje zda manipulace na této ploše je součástí výrobního
procesu.
p. Vlasák - proč nikdo neurguje proces odvolání na Ministerstvu zemědělství
Ing. Vodička - připraví koncept tohoto dopisu a svolá schůzku zastupitelů města s vedením firmy
Nelli.
Přišel p. Firbas v 1750 hod.
Diskuse
Schválení projednaných návrhů

s ch v á l e n o 14, 0, 0

p. Fischer ukončil zasedání v 1755hod.
Ověřovatel zápisu: MUDr. Chaloupka, MUDr. Štěpánová
Jaromír Fischer
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starosta města
Usnesení
z 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 31.7.2003 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnici
USNESENÍ č. 44/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s odkoupením pozemku PK č. 231/25 o výměře 8060 m 2 za cenu 160,-Kč za 1m2 do vlastnictví
města.
USNESENÍ č. 45/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej pozemku č. 19 zahrada o výměře 541 m2 v k.ú. Štolmíř a obci Český Brod panu Václavu
Miškovskému za cenu 40.000,-Kč.

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
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)
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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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