
Z á p i s  

 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 2.2.2005 od                          

17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice 

 

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing. Přikryl, 

p. Jeník, Ing. Drobný, pí. Houžvičková, p. Vlasák, Ing. Thomes, Ing. Rahmová, p. Fořt, MUDr. 

Hrabálek, Ing. Drahorád, MUDr. Forstová, MUDr. Chaloupka 

Omluveni:  MUDr. Blažek, p. Firbas, p. Korec  

Nepřítomni: 

Zapisovatelka: Kopfhammerová 

Ověřovatel zápisu: pí. Houžvičková, p. Jeník 

Návrhová komise: Ing. Thomes, p. Fořt 

Program zasedání:  

Zahájení 

1) Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2005 - předkládá p. Fischer 

2) Návrh na schválení rozpočtového výhledu 2005-2007 - předkládá p. Fischer 

3) Návrh na schválení prodeje části pozemku č. 52/2 v k,ú, Český Brod - předkládá p. Fischer 

4) Návrh na schválení prodeje sálu Lidového domu s pozemkem v Českém Brodě - předkládá p. 

Fischer 

5) Návrh na schválení zrušení OZV č. 1/2004 - předkládá Bc. Nekolný 

6) Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby - předkládá 

Bc. Nekolný 

7) Návrh na schválení přijetí daru pozemků v k.ú. Český Brod - předkládá p. Fischer 

8) Návrh na schválení odpisu pohledávek města - předkládá p. Fischer 

 

Informace: Prezentace projektu na rekonstrukci parku 

  

Různé 

Diskuse, Závěr 

Bc. Nekolný zahájil (17
10

 hod.) 24. zasedání ZM, přivítal  členy ZM a konstatoval, že je přítomno 

15 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  15, 0, 0  

 

Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: Ing. Přikryl, Ing. Drobný                       

                                                                       s ch v á l e n o  13, 0, 2                                 

                                                                                                                                  

Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Drahorád, pí. Raková                       

    s c h v á l e n o  13, 0, 2 

Přišel Ing. Drahorád v 17
15

 hodin. 

Bc. Nekolný dal návrh, aby prezentace projektu na rekonstrukci parku byla provedena před 

samostatným jednáním zastupitelstva města z důvodu přítomnosti manželů Krejčiříkových. 

Ing. Krejčiřík Ph.D. předvedl zastupitelům návrh projektu na rekonstrukci parku v Českém 

Brodě.  

Přišel MUDr. Hrabálek, Mgr. Janík v 17
25

 hodin    
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Ing. Vodička - po předvedení návrhu informoval zastupitele, že pokud budou mít k tomuto 

návrhu připomínky, aby se vyjádřili cca do 3 týdnů.   

 

Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2005 - předkládá p. Fischer 

Rozpočet pro rok 2005 je sestaven v obvyklém členění na příjmy, výdaje provozní, výdaje 

investiční a financování.  Návrh rozpočtu Města pro rok 2005 vychází z rozpočtového výhledu a 

z průběžných výsledků  plnění rozpočtu v roce 2004. Bilance rozpočtu je mírně schodková a 

schodek je vyrovnán položkami financování. Nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňují podobu 

rozpočtu na tento rok, jsou hlavně  vysoké investiční náklady a dále  splátky úvěrů přijatých 

v minulých letech. 

Daňové příjmy jsou v rozpočtu na rok 2005 očekávány v podobné výši jako v roce 2004. Mírné 

navýšení lze předpokládat u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob ze 

samostatné výdělečné činnosti. /V souvislosti s přijetím zákona o minimálním základu daně./  

Navýšení příjmů ze správních poplatků vychází z nového zákona o správních poplatcích, který je 

v platnosti od ledna 2005. /Nárůst hlavně u poplatků odboru dopravy./ Také příjmy z místního 

poplatku za odpad budou v roce 2005 vyšší, v návaznosti na změnu místní vyhlášky.  

V oblasti nedaňových příjmů je prozatím nejistá položka příjmu finančních prostředků za 

pronájem vodohospodářského majetku města, jejíž realizace a výše závisí na podmínkách 

dohodnutých ve smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku.   

Oproti rokům předchozím lze očekávat vyšší příjmy z ukládaných sankčních plateb. /především 

navýšení objemu pokut ukládaných městskou policií a odborem dopravy/. 

V rozpočtu  není počítáno z žádnými kapitálovými příjmy, neboť k prodeji podílových listů, které 

Město vlastnilo,  došlo v roce 2004. 

Rozpis dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2005 byl již 

proveden. Dotace na výkon státní správy, na školství a na domovy důchodců  budou přijaty do 

rozpočtu v podobné výši jako v minulém roce. U dotací na sociální dávky dochází ke snížení 

celkové dotace, což souvisí se skutečným čerpáním v roce 2004. Změna nastává ve vyplácení 

dotací pro ZŠ a MŠ – od roku 2005 budou již převáděny tyto finanční prostředky přímo 

z rozpočtu Krajského úřadu a nebudou „protékat“ rozpočtem města.   

Investiční dotace od Ministerstva zemědělství na výstavbu vodovodu a kanalizace v Liblicích 

bude v roce 2005 činit cca 11 300 tis. Kč. Investiční akce budou výrazně posilovány také příjmy 

z hospodářských středisek města. /výnosy z nájemného, tržby z parkovného, výnosy z městských 

lesů, prodej Lidového domu, prodej hájovny Na Trubech, prodej bytů v Masarykově ulici…../. 

V průběhu roku může být tato částka upravena dle aktuálního schválení a upřesnění jednotlivých 

zamýšlených prodejů majetku Města. 

V oblasti provozních výdajů není počítáno s většími odchylkami oproti loňskému roku. Běžné 

provozní výdaje jsou plánované ve výši 74,47 tis. Kč. Rozpis jednotlivých položek výdajů dle  

příkazců operací je uveden v podrobné příloze.  

Vysoké investiční výdaje souvisí především s výstavbou vodovodu a kanalizace v Liblicích, která 

byla započata v roce 2004. Celkové výdaje na tuto investiční akci pro rok 2005 činí cca 38 379 

tis. Kč a i když budou částečně kryty přijatou dotací a zvýhodněným úvěrem, požadavek na 

vlastní investiční zdroje činí cca 22 000 tis. Kč.  

Druhou rozsáhlou investiční akcí hrazenou z rozpočtu roku 2005 bude pokračující rekonstrukce 

Husova náměstí. Dopad na rozpočet je předpokládán ve výši cca 8 800 tis. Kč.  

Ostatní investice jsou spíše nutnými výdaji /opravy veřejného osvětlení, opravy městského 

rozhlasu, příprava investic na další období/, nebo se jedná o akce rozpracované z roku 2004 

/rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici, plynofikace Průmyslové ulice v Liblicích…./  

Z tabulky financování lze vyčíst celkovou sumu splátek úvěrů přijatých v minulých letech, která 

pro rok 2005 činí cca 8,5 mil. Kč  



 3 

Zvýhodněný bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky na výstavbu 

vodovodu a kanalizace v Liblicích bude poskytnut ve výši 5 089 tis. Kč. Se splácením jistiny 

tohoto úvěru se započne v roce 2006, a to ve výši cca 92 tis. Kč čtvrtletně. Konečná splatnost 

úvěru je v roce 2019. Částka 3 600 tis. Kč představuje odhadovanou změnu stavu finančních 

prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku 2005.  

p. Jeník - členové finančního výboru projednali návrh rozpočtu na rok 2005. Navrhují zvýšení 

částky na podporu zájmových organizací o 200 tisíc Kč - začlenit do rozpočtového opatření 

během roku. Doporučují prověřit výši dotace na ANNA Penzion a domov Český Brod. Finanční 

výbor po projednání doporučuje návrh rozpočtu ke schválení. 

 

USNESENÍ č. 2/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů a § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a vnitřní směrnice k rozpočtu Města ze dne 17.9.2003 

s c h v a l u j e 

rozpočet Města Český Brod na rok 2005 s celkovými příjmy 126 133 200,-Kč a celkovými výdaji 

126 248 600,-Kč. Z toho provozní výdaje činí 74 476 600,-Kč a investiční výdaje činí                

51 772 000,-Kč. Schodek ve výši 115 000,-Kč je v plné výši vyrovnán položkami financování. 

Závazné ukazatele rozpočtu a rozpis k závazným ukazatelům příkazců operací jsou uvedeny v 

příloze, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.  

                       s c h v á l e n o 17, 0, 1 

 

Návrh na schválení rozpočtového výhledu 2005-2007 - předkládá p. Fischer 

Rozpočtový výhled  pro Město Český Brod byl poprvé schválen v loňském roce – a to na roky 

2004 – 2006. Byl tím tak dán základ nejen k efektivnějšímu nakládání s financemi Města, ale 

hlavně k větším možnostem v dlouhodobějším plánování investic. Rozpočtový výhled je 

sestavován především s cílem zabezpečit vyrovnané rozpočtové hospodaření a koordinovat 

z tohoto pohledu investiční aktivitu obce. Rozpočtový výhled je pouze nástrojem pomocným a 

měl by být v podstatě finančním zobrazením cílů rozvoje obce. 

Při sestavování RV se vychází  především z dokumentů, které věcně vymezují cíle rozvoje obce, 

jako je například plán investic, plán prodeje majetku obce či program rozvoje obce. 

Návrh  rozpočtového  výhledu na roky 2005 – 2007  vychází z  analýzy závěrečných  účtů  let 

2002 – 2003,  z průběžného hodnocení hospodaření města v  roce 2004 a z návrhu rozpočtu na 

rok 2005. Podkladem pro zpracování RV je dále plán finančních požadavků na investiční akce, 

které město Český Brod zamýšlí realizovat v následujících letech. Objem plánovaných investic 

v nadcházejících letech je značně omezen především výší splátek závazků města.  Toto omezení 

bude výrazné hlavně v letech 2005  - 2006. 

Výše daňových příjmů plyne z rozpočtového určení daní, kdy obce prakticky nemají možnost 

ovlivnit výši těchto příjmů svou vlastní aktivitou a v současné době nejsou očekávány výraznější 

změny ve znění zákona č. 243/2000, dle kterého jsou daňové příjmy pro obce určeny. Většina 

daňových příjmů je mezi jednotlivé obce přerozdělována na základě počtu obyvatel a 

velikostního koeficientu obce. 

V tomto období město nebude mít již žádné kapitálové příjmy, neboť k prodeji podílových listů 

ING fondu obligací a hypotečních zástavních listů došlo v roce 2004. Do budoucna je proto třeba  

uvažovat o vytvoření nové finanční rezervy. 

Je předpoklad, že  dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu  budou v následujících letech 

přijímány do rozpočtu v podobné výši jako v roce 2004. Se získáním mimořádných investičních 

dotací ze státního rozpočtu, státních fondů či jiných institucí zatím nelze počítat, neboť u dotací 
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investičního typu je ve většině případů nutná finanční spoluúčast investora. 

V oblasti provozních výdajů je předpokládán stabilizovaný vývoj. Vzhledem k napjatému 

 rozpočtu města v následujících letech je třeba důsledně posuzovat, zda jsou vynakládané 

prostředky využity hospodárně a v souladu se stanovenými prioritami. 

V roce 2004 byla zahájena výstavba vodovodu a kanalizace v Liblicích a rekonstrukce Husova 

náměstí.  Tyto dvě rozsáhlé  investiční akce zatíží rozpočet města nejvíce v roce 2005.   V roce 

2006 se uskuteční rekonstrukce ulice Prokopa Velikého, na kterou již byla vypracována 

projektová dokumentace. Konečná cena této rozsáhlé akce bude ještě upřesněna na základě 

výběrového řízení. V roce 2007 je naplánována již dlouho žádaná rekonstrukce přednádraží. 

Volná částka na investice v roce 2007 činí prozatím cca 4 500 tis. Kč. 

Výše splátek úvěrů v roce 2005 dosahuje cca 8 500 tis. Kč a v roce 2006, kdy se začne splácet 

úvěr na výstavbu vodovodu a kanalizace v Liblicích,  činí splátky  cca 8 900 tis. Kč. V oblasti 

splácení úvěrů přijatých v minulých letech dojde ke znatelné „úlevě“ až v roce 2007, kdy již bude 

splacen úvěr od SFŽP na výstavbu čističky odpadních vod. Roční výše splátek úvěrů bude pak 

činit cca 3 300 tis. Kč.  

p. Fischer - dal návrh, aby v usnesení byl tento návrh vzat na vědomí. Pokud uděláme  nějakou 

změnu např. v investiční akci bude muset ZM opětovně schvalovat tento rozpočtový výhled. 

Ing. Hovorková, vedoucí finančního odboru - tento rozpočtový výhled je informační, každý rok 

se mění. Podle zákona se musí schválit. 

p. Jeník - finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled 

USNESENÍ č. 3/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů a § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

s c h v a l u j e 

rozpočtový výhled Města Český Brod na roky 2005 - 2007 ve znění přílohy, která je nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.           

                    s c h v á l e n o 15, 0, 3 

Návrh na schválení prodeje části pozemku č. 52/2 v k.ú. Český Brod - předkládá p. Fischer 

OSM obdržel žádost pana Ladislava Nágla, bytem Český Brod Husovo nám. 66 o odprodej části 

pozemku stpč. 52/2 v kat. území Český Brod o výměře cca 60 m
2
, kterou má v pronájmu již od 

roku 1969 a využívá ji jako zahrádku, částečně zastavěnou drobnou stavbou. Od zbývající části 

pozemku, na němž stojí ZDŠ je oddělena cihlovou zdí. Byl objednán a vyhotoven geometrický 

plán na oddělení předmětného pozemku, která byla označena jako díl "a" o výměře 62 m
2
. 

Zároveň vznikla nová parcela č. 26/6, která je v trvalém užívání TJ Slavoj. Záměr na prodej byl 

vyhlášen RM Český Brod 1.4.2004 a byl zveřejněn od 2.4.2004 do 19.4.2004. Náklady na 

vyhotovení geom. plánu bude hradit kupující.  

 

USNESENÍ č. 4/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 85  písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů 

s c h v a l u j e 

prodej části pozemku stpč. 52/2 - zastavěná plocha a nádvoří díl "a" o výměře 62 m
2
 v kat. území 

Český Brod do vlastnictví pana Ladislava Nágla, Husovo nám. 66, Český Brod za cenu 200,-Kč 

za 1 m
2
, tj. 12.400,-Kč a za náklady na vyhotovení geometrického plánu, které činí 4.998,-Kč. 

Celková kupní cena činí 17.398,-Kč. 

                       s c h v á l e n o 17, 0, 1 
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Návrh na schválení prodeje sálu Lidového domu s pozemkem v Českém Brodě - předkládá 

p. Fischer 

RM vyhlásila záměr na prodej sálu Lidového domu v Českém Brodě ulici Prokopa Velikého. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 13.1. do 31.1. 2005. MěÚ v Českém Brodě obdržel 

jednu zalepenou označenou obálku. 

Ing. Přikryl otevřel obálku č.j. 1537 s nabídkou od firmy Winland s.r.o. Ondříčkova 21, Praha 3 

za cenu 1.255.000,-Kč. 

 

USNESENÍ č. 5/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

s c h v a l u j e 

prodej sálu Lidového domu v Českém Brodě s pozemkem č. 126/1 o výměře 1345 m
2
 do 

vlastnictví firmy Winland s.r.o., Ondříčkova 21, Praha 3 za celkovou cenu 1.255.000,-Kč.                 

                   s c h v á l e n o 14, 1, 3 

                

Návrh na schválení zrušení OZV č. 1/2004 - předkládá Bc. Nekolný 

Dle nového školského zákona přechází kompetence na stanovení výše úplaty za služby školského 

zařízení na ředitele školy. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo 

studentů se sociálním znevýhodněním pak opět rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení. 

 

USNESENÍ č. 6/2005 

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. 1/2005, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 01/2004 o 

placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a 

školních klubů ze dne 6.5.2004. 

                       s c h v á l e n o 18, 0, 0 

 

Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby - předkládá 

Bc. Nekolný 

Jedná se schválení zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Technické služby. Zřizovací 

listinu doporučila ZM schválit rada města na svém jednání dne 26.1.2005. 

 

USNESENÍ č. 7/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů 

s c h v a l u j e 

zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby. 

                       s c h v á l e n o 18, 0, 0 

 

Návrh na schválení přijetí daru pozemků v k.ú. Český Brod - předkládá p. Fischer 

Dne 26.1.2005 se dostavila osobně paní MUDr. Živanská s žádostí o vyřešení situace. Z toho 

důvodu osobně doručila nabídku manželů Jaroslava a Ireny Horových ohledně pozemků č. 

620/14 a 620/15. RM dne 26.1.2005 předběžně projednala tuto záležitost, ale z důvodu časové 

tísně byla stažena programu. Po projednání na OSM dne 27.1.05  paní MUDr. Živanská sděluje, 
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že od manželů Horových budou kupovat pozemky č. 620/16 a 920/17, přičemž nabízené 

pozemky se nacházejí pod stávající cestou - ostatní komunikací, která je od schodů v "Podskalí" 

směrem ke hřbitovu. Vlastník tímto nabízí bezúplatný převod pozemků. Jde o situaci, kdy bude 

uveden do souladu stav pozemků v terénu se stavem v mapě.   

 

USNESENÍ č. 8/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

s c h v a l u j e 

přijetí daru KN pozemků č. 620/14 o výměře 40 m
2
 a č. 620/15 o výměře 53 m

2
 v k.ú. Český 

Brod do vlastnictví Města Český Brod z vlastnictví manželů Ireny a Jaroslava Horových. 

 

                       s c h v á l e n o 18, 0, 0 

 

Návrh na schválení odpisu pohledávek města - předkládá p. Fischer 

Na 28. RM konané 2.12.2004  došlo ke schválení účetního odpisu pohledávek v celkové částce 

38 099,70Kč. Při kontrole auditu bylo zjištěno, že součástí seznamu odepisovaných pohledávek 

byla i částka odepsaného místního poplatku ve výši 31 099,70Kč. Tímto došlo k porušení zákona 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy radě města je vyhrazeno rozhodování 

o pohledávkách do 20 000,-Kč.   

Předmětem odpisu jsou neuhrazená pokuta udělená přestupkovou komisí, dopravní pokuty a 

nezaplacený místní poplatek za alkohol (poplatek byl zrušen zák. č. 48/1994 Sb.) 

Pokuty uložené obcí - v celkové výši 1.000,-Kč - dlužník v průběhu placení zemřel. 

Dopravní pokuty - v celkové výši 6.000,-Kč tyto pokuty byly dlužníky splaceny částečně neboť 

oba zemřeli. 

Místní poplatky za alkohol - v celkové výši 31.099,70Kč jedná se o pohledávku vzniklou před r. 

1997. Činnost firmy skončila  1.11.2001. V archivu MěÚ nebyly nalezeny podklady vzniku 

pohledávky a postupu MěÚ. Šetřením v OR bylo zjištěno, že na firmu byly nařízeny Okresním 

soudem v Kolíně 3 exekuce jiných oprávněných práv. osob, výsledek exekucí nebyl dosud 

zjištěn.     

Účetním odpisem pohledávek se město nezbavuje možnosti dále tyto pohledávky vymáhat. 

Seznam odpisu pohledávek je nedílnou součástí originálu zápisu. 

 

USNESENÍ č. 9/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 5 a § 85 písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů 

A)  r u š í 

usnesení rady města č. 147/2004 a 

B)  s c h v a l u j e 

účetní odpis pohledávek v celkové částce 38 099,70 Kč dle seznamu, který je nedílnou součástí 

originálu zápisu k tomuto usnesení.       

                   s c h v á l e n o 18, 0, 0 

 

 

 

 

Informace 
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Bc. Nekolný informoval zastupitele o vyřizování smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého 

majetku NsP Český Brod z ČR  do majetku města. Město tuto smlouvu zaslalo na Katastrální 

úřad Kolín na zápis majetku ve prospěch města Český Brod.      

 

Různé 

Bc. Nekolný ukončil zasedání v 18
25

  hod. 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatel zápisu: pí. Raková, Ing. Drahorád 

 

 

 

 

 

        Jaromír Fischer 

                                                                                                                               starosta města 
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U s n e s e n í 

 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 2.2.2005 od 17.00 hodin v 

obřadní síni českobrodské radnice 

 

USNESENÍ č. 2/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů a § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a vnitřní směrnice k rozpočtu Města ze dne 17.9.2003 

s c h v a l u j e 

rozpočet Města Český Brod na rok 2005 s celkovými příjmy 126 133 200,-Kč a celkovými výdaji 

126 248 600,-Kč. Z toho provozní výdaje činí 74 476 600,-Kč a investiční výdaje činí                

51 772 000,-Kč. Schodek ve výši 115 000,-Kč je v plné výši vyrovnán položkami financování. 

Závazné ukazatele rozpočtu a rozpis k závazným ukazatelům příkazců operací jsou uvedeny v 

příloze, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.  

 

USNESENÍ č. 3/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů a § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

s c h v a l u j e 

rozpočtový výhled Města Český Brod na roky 2005 - 2007 ve znění přílohy, která je nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.            

 

USNESENÍ č. 4/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 85  písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů 

s c h v a l u j e 

prodej části pozemku stpč. 52/2 - zastavěná plocha a nádvoří díl "a" o výměře 62 m
2
 v kat. území 

Český Brod do vlastnictví pana Ladislava Nágla, Husovo nám. 66, Český Brod za cenu 200,-Kč 

za 1 m
2
, tj. 12.400,-Kč a za náklady na vyhotovení geometrického plánu, které činí 4.998,-Kč. 

Celková kupní cena činí 17.398,-Kč. 

 

USNESENÍ č. 5/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

s c h v a l u j e 

prodej sálu Lidového domu v Českém Brodě s pozemkem č. 126/1 o výměře 1345 m
2
 do 

vlastnictví firmy Winland s.r.o., Ondříčkova 21, Praha 3 za celkovou cenu 1.255.000,-Kč.                 

 

USNESENÍ č. 6/2005 

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  
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Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 01/2004 o 

placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a 

školních klubů ze dne 6.5.2004. 

 

USNESENÍ č. 7/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů 

s c h v a l u j e 

zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby. 

 

USNESENÍ č. 8/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

s c h v a l u j e 

přijetí daru KN pozemků č. 620/14 o výměře 40 m
2
 a č. 620/15 o výměře 53 m

2
 v k.ú. Český 

Brod do vlastnictví Města Český Brod z vlastnictví manželů Ireny a Jaroslava Horových. 

 

USNESENÍ č. 9/2005 

Zastupitelstvo města  Český Brod 

po projednání  podle § 84 odst. 5 a § 85 písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů 

A)  r u š í 

usnesení rady města č. 147/2004 a 

B)  s c h v a l u j e 

účetní odpis pohledávek v celkové částce 38 099,70 Kč dle seznamu, který je nedílnou součástí 

originálu zápisu k tomuto usnesení.       

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Jaromír Fischer 

                            starosta města 


