
U s n e s e n í

z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 29/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 odst.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
dotaci na přístavbu kabin fotbalového hřiště TJ Liblice dle předložené projektové dokumentace
ve výši 150 000 Kč. 

                  
USNESENÍ č. 30/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 odst. j)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
dotaci Města v částce 5 000 Kč včetně DPH na jednu čerpací jímku tlakové kanalizace pro každý
rodinný dům v městské části Liblice, s podmínkou napojení na tlakovou kanalizaci do konce roku
2005.  Předpokládaný  počet  připojených domácností  je  200.  Příspěvek není  určen  pro  právní
subjekty, které se budou na kanalizační řad připojovat.

USNESENÍ č. 31/2005
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. 1101/16 zahrada o výměře 404 m2 a jednu čtyřiadvacetinu pozemku č. 1101/2 
zahrada (pěšina za studnou) panu Michalovi Šedinovi, bytem 28. Října 1257, Český Brod vše za 
celkovou cenu 70 001 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena hotově při podpisu smlouvy.

USNESENÍ č. 32/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej části pozemku č. 16/1 ostatní plocha o výměře 30 m2  v k.ú. Štolmíř dle geometrického 
plánu č. 813-1034/2005 panu Jaroslavu Kotašovi, Jiráskova 312, Žiželice nad Cidlinou za cenu 
200 Kč za 1 m2s tím, že kupní cena bude zaplacena hotově při podpisu smlouvy. 

USNESENÍ č. 33/2005
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. 05/2005 požární řád.

USNESENÍ č. 34/2005
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. 06/2005 podmínky požární bezpečnosti při 
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

USNESENÍ č. 35/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
přidělení účelové dotace SK Český Brod ve výši 83 000Kč na částečnou úhradu osvětlení 
atletického hřiště.

USNESENÍ č. 36/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
revokuje
svoje usnesení č. 44/2004  ze dne 13.10.2004 a
schvaluje
prodej pozemku č. 2021/6  –  ostatní plocha o výměře  442 m2 v kat. území Český Brod do 
vlastnictví panu Michalu Hollasovi, bytem Kounická ul. 1388, 282 01 Český Brod za cenu           
4  010 Kč za 1 m2. První splátka kupní ceny – 500 000Kč bude zaplacena 15.6.2005 a druhá 
splátka – 874 620 Kč bude zaplacena 15.9.2005. Kupní smlouva bude podepsána po zaplacení 
celé kupní ceny.

USNESENÍ č. 37/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
pověřuje
starostu města a právničku města JUDr. Markovou k jednání se zástupci TJ Sokol o bezúplatném 
převodu koupaliště v Českém Brodě.

        Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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