
U s n e s e n í

z 26. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 30.3.2005 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 20/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
pokračování rekonstrukce komunikace v části Husova náměstí od km 0,0375 do km 0,128, jejíž 
zhotovitelem bude firma SSŽ a.s., vybraná ve výběrovém řízení, cena je 3 200 000 Kč s DPH. 

USNESENÍ č. 21/2005
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
schvaluje
půjčku paní Miloslavě Rubinové, bytem Liblice čp. 159, na zřízení vodovodní a kanalizační 
přípojky ve výši 25.000,-Kč za podmínek stanovených ve Smlouvě o půjčce, jejíž návrh je 
přílohou originálu usnesení.

USNESENÍ č. 22/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85  písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje 
směnu:  • dílu „b“ o výměře 3m2 pozemku č.919/3 ostatní plocha z vlastnictví města do 
vlastnictví manželů Urbanových za cenu 650 Kč a

• dílu „a“ o výměře 3m2 pozemku č.180/1 za cenu 650,-Kč  a dílu „c“ o výměře 1m2 

pozemku č.180/2 za cenu 217 Kč z vlastnictví manželů Urbanových do vlastnictví města.  

USNESENÍ č. 23/2005
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 města Český Brod č. 3/2005 řád veřejných pohřebišť.

USNESENÍ č. 24/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
zamítá
nabídku na odkoupení PK pozemku č. 1008/9 a výměře 17 m2 a PK pozemku č. 1010/10 o 
výměře 3773 m2 v k.ú. Český Brod do vlastnictví města Český Brod za cenu 10 Kč za 1 m2

USNESENÍ č. 25/2005



Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
zřizovací  listinu  Základní  školy Český Brod,  Žitomířská  885,  okres  Kolín,  která  je  nedílnou
přílohou originálu zápisu.

USNESENÍ č. 26/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 5)  a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
bezúplatný převod pozemku č.175-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67m2  a pozemku č.176-
ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 8249m2 oba v k.ú.Štolmíř do vlastnictví 
města s tím, že současně tuto skutečnost potvrzuje ve smyslu § 41, zák. č. 128/2000Sb. o obcích 
(obecní  zřízení) ve znění pozdějších předpisů a že nabytí uvedených pozemků se schvaluje za 
podmínky, že je bude využívat pouze k účelu, ke kterému jsou využívány k datu jejich převodu, 
tedy k veřejnému účelu, nebude je využívat  ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani je 
nebude k takovým účelům pronajímat  a pokud by došlo ode dne nabytí majetku do vlastnictví 
nabyvatele k převodu majetku nabyvatelem na třetí osobu, převede nabyvatel částku ve výši 
zjištěné ceny majetku (cena v místě a čase obvyklá) v době převodu na nabyvatele 
prostřednictvím převodce do státního rozpočtu.

USNESENÍ č. 27/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
návrh  na  zpracování  zadání  změny  č.  05  územního  plánu  sídelního  útvaru  (ÚPnSÚ)  města
Českého Brodu  v kat. území Český Brod.

USNESENÍ č. 28/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005  o zrušení obecně závazných vyhlášek  č. 1/1991, 2/1992,
4/1992, 5/1995, 1/1996, 2/1997 a 1/1999.

                  Jaromír Fischer
                   starosta města
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