
U s n e s e n í
z 25. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 2.3.2005 od

17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 10/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a § 10b a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
vydává
obecně závaznou vyhlášku č.2/2005, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky  č. 4/2004, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů,  ve znění dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 11/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
stanovuje
rozsah rozpočtových opatření vyhrazených k provádění Radě města dle přílohy, která je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.           

USNESENÍ č. 12/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85  odst. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s příspěvkem města ve výši 200 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Český Brod, Husovo 
náměstí 78, 282 01 Český Brod na statické zajištění presbyteria kostela svatého Gotharda.

USNESENÍ č. 13/2005
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. 748/13 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Český Brod panu Ing. Milanu 
Borovskému, bytem Liblice čp. 35 jednu polovinu a panu Vratislavu Borovskému, bytem Český 
Brod čp. 1064 jednu polovinu za cenu 200Kč za 1 m2.

USNESENÍ č. 14/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
bezúplatný převod pozemků PK č. 998/13 o výměře 788 m2, pozemku PK č. 998/14 o výměře 
1312 m2 a pozemku PK č.847 o výměře 1018 m2 vše v k.ú. Český Brod do vlastnictví města 
Český Brod od Pozemkového fondu ČR. 

USNESENÍ č. 15/2005



Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
A)  revokuje
svoje usnesení č. 14/2004 ze dne 7.4.2004 v části.. č. 1101/16 zahrada o výměře 404 m2 paní 
Nohýnkové Růženě a
po projednání žádosti paní Nohýnkové Růženy podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů
B)  zamítá
žádost paní Růženy Nohýnkové o prodeji pozemku č. 1101/16 a 1/24tiny pozemku č. 1101/2 dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
C)  vyhlašuje záměr    
na prodej pozemku č. 1101/16 zahrada o výměře 404 m2 a 1/24tiny pozemku č. 1101/2 v k.ú. 
Český Brod nejvyšší nabídce za cenu min. 50 000 Kč obálkovou metodou, jejíž zveřejnění bude 
od 3.3. do 31.3.2005. Je nutno, aby každý žadatel uvedl způsob úhrady kupní ceny.  

USNESENÍ č. 16/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s úpravou komunikace „cesta k Nouzovu“ na pozemcích č. 859/1, 860/2 v k.ú. Český Brod a č. 
pozemku 745 v k.ú. Liblice. 
   
USNESENÍ Č. 17/2005
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích  v platném znění, v souladu se zákonem č. 40/2004 o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a na základě svého usnesení č. 28/2004
schvaluje
vyhlášení zadávacího řízení na výběr vhodného provozovatele Nemocnice s poliklinikou Český 
Brod p.o. dle Výzvy a Zadávací dokumentace, které jsou nedílnou přílohou originálu zápisu. 

USNESENÍ č. 18/2005
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích  ve znění pozdějších předpisů
schvaluje   
uzavření smlouvy o hospodaření v lesích na provedení těžby dřeva v maximální výší 2000 m3 
včetně jeho odprodeje, zalesnění holiny vzniklé těžbou dřeva a uvedení lesní kultury do stavu 
zajištění v městských lesích s firmou “Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V.“

USNESENÍ č. 19/2005
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích  ve znění pozdějších předpisů
schvaluje    

1. prominutí splacení návratné finanční výpomoci ve výši 300 000 Kč, kterou 
schválilo  zastupitelstvo města příspěvkové organizaci Nemocnice 
s poliklinikou Český Brod dne 22.9.2004

2. poskytnutí účelově vázané investiční dotace pro NsP Český Brod ve výši           
300 000Kč na částečné financování biochemického analyzátoru na rozbory krve.
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                  Jaromír Fischer
                   starosta města
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