
Z á p i s 

z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 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,  p. Firbas, Ing. Rahmová, p. Fořt, MUDr. Blažek, Ing. Drobný, MUDr. Forstová, pí.
Houžvičková, p. Korec, Ing. Thomes, MUDr. Chaloupka  
Omluveni: MUDr. Hrabálek, Ing. Drahorád, p. Vlasák
Nepřítomni:
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: p. Firbas, Ing. Drobný
Návrhová komise: MUDr. Blažek, MUDr. Chaloupka
Program zasedání: 
Zahájení
1) Návrh na schválení dotace na přestavbu kabin fotbalového hřiště – předkládá p. Fischer
2) Návrh  na  schválení  dotace  na  čerpací  jímky  tlakové  kanalizace  pro  rodinné  domy  v

Liblicích– předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení prodeje pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení prodeje pozemku č. 16/1 ve Štolmíři – předkládá p. Fischer
5) Návrh na schválení vydání OZV č. 05/2005 požární řád – předkládá Bc. Nekolný
6) Návrh  na  schválení  vydání  OZV  č.  06/2005  podmínky  požární  bezpečnosti  při  akcích,

kterých se zúčastňuje větší počet osob – předkládá Bc. Nekolný 
7) Návrh na schválení přidělení účelové dotace – předkládá p. Jeník
8) Návrh na schválení podílení se na financování celkové rekonstrukce domu čp. 12 na Husově

náměstí – předkládá Bc. Nekolný
9) Návrh  na  schválení  prodeje  části  pozemku  č.  2021 v kat.  ú.  Český Brod –  předkládá  p.

Fischer
Informace: O budoucnosti koupaliště a nabídce vedení TJ Sokol na budoucí směnu pozemků
Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1705 hod.) 27. zasedání ZM, přivítal  členy ZM a konstatoval, že je přítomno
16 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  16, 0, 0 

Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: MUDr. Blažek, MUDr. Chaloupka
                                                                  s ch v á l e n o  14, 0, 2 

Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: p. Firbas, Ing. Drobný       
s ch v á l e n o  14, 0, 2

Přišel p. Korec v 1715 hodin
Návrh na schválení dotace na přestavbu kabin fotbalového hřiště – předkládá p. Fischer
Rada Města doporučuje ve svém usnesení č.59/2005 přijetí výše uvedeného usnesení.
Fotbalový  klub  FK  Liblice  je  nájemcem  v nemovitosti  fotbalového  hřiště  a  budov  s ním
spojených, které jsou ve vlastnictví Města Český Brod. Z důvodu získávání finančních prostředků



pro činnost TJ Liblice,  pronajímá fotbalový klub část budovy pro účely pohostinské činnosti.
Nájemné za prostory, tvoří významnou část prostředků na pokrytí výdajů tělovýchovné činnosti.
Na základě požadavků kontroly KHS provedené 18.3.2004, je nutné provést stavební úpravy, aby
provoz pohostinství vyhovoval hygienickým předpisům. Na základě této skutečnosti nás požádala
TJ Liblice o pomoc při financování přístavby dle projektové dokumentace. 
Odhad ceny investice je cca 185 000,-Kč včetně DPH. Projekt je k nahlédnutí na OSMM. 
Přístavba bude zhodnocením majetku Města a po dokončení bude protokolárně předána Městu.
Finance potřebné pro dotaci na přístavbu kabin fotbalového hřiště budou zahrnuty do 
rozpočtového opatření v průběhu letošního roku.
MUDr. Blažek – tato dotace je určena na rekonstrukci kabin nebo restaurace?
Ing. Čokrtová – na přístavbu sociálního zařízení, rozvod vody a kanalizace
Bc. Nekolný – fotbalové hřiště a budovy spojené s ním jsou v majetku města, je jasné, že 
restaurační zařízení pomáhá při financování provozu celého hřiště a budov spojených s ním. Já 
tento návrh dotace podporuji.  

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. 
            s c h v á l e n o 16, 1, 0

Návrh  na  schválení  dotace  na  čerpací  jímky  tlakové  kanalizace  pro  rodinné  domy  v
Liblicích– předkládá p. Fischer
Během všech schůzích,  organizovaných Městem Český Brod,  mezi  občany Liblic  a  zástupci
Města, za účelem vysvětlení nutnosti vybudování tlakové kanalizace oproti gravitační, byly na
základě  odhadů projektanta  zaslány  majitelům nemovitostí  přibližné  ceny  klíčových  částí  na
zřízení  kanalizační  přípojky a  to  čerpací  jímka  v hodnotě  8000,-Kč,  gravitační  část  přípojky
2000,- Kč/bm a vodovodní přípojka 1000,-Kč/bm bez 5% DPH. 
I když Město vybuduje podružný výtlak od kanalizačního řadu k čerpací jímce, přesto majitel
nemovitosti  musí  zajistit  nákup,  usazení  a  montáž  čerpací  jímky  9800,-+14 500,-  Kč,  dále
instalaci  elektrického  vedení  pro  ovládací  skříňku  včetně  el.  revize  1880,-  +  220,-  Kč/bm
přívodního kabelu,  napojení  gravitační  části  na čerpací  jímku  520,-  + 300,-  Kč/bm trubky a
vybudování vodovodní přípojky cca 1000,- Kč/bm. Tyto položky představují náklady v hodnotě
min cca 26 700,- Kč (9800+14500+1880+520=26700)bez 19% DPH (cena včetně DPH 31773,-).
Ve  výše  uvedeném výčtu  prací  se  předpokládá,  že  další  výkopové  práce,  úpravy  a  obnovu
povrchů po výkopových pracích a sanace a zasypání stávající žumpy si zajistí majitel nemovitosti
svépomocí. Vodovodní přípojka o délce 10bm představuje náklady v hodnotě cca 10 000,- Kč
bez vodoměrné šachty (7600,- Kč). 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, která jak je patrno byla zákonem zvýšena z 5% na 19 %.
Z uvedeného  vyplývá,  že  zřízení  kanalizační  a  vodovodní  přípojky  bude  stát  domácnost
minimálně 42000,- Kč s 19 % DPH. 
Ceník prací a materiálu na vodovodní a kanalizační přípojku je přílohou a byl upravován tak, aby
byl co nepřehlednější a ceny co nejnižší. 

Z důvodu připojení maximálního počtu domácností na řady se domníváme, že příspěvek
Města  v částce  5000,-  Kč  by  podpořil  připojování  domácností  na  kanalizační  systém  a
nedocházelo  by  k rušení  požadavků  na  zřízení  kanalizační  a  vodovodní  přípojky.  Získání
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příspěvku  na  kanalizační  jímku  by  bylo  vhodné  podmínit  vybudováním vodovodní  přípojky
včetně osazení vodoměru. 
Finance potřebné pro investici na příspěvek na čerpací jímku kanalizační přípojky mohou být
přesunuty z akce rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici tj. 785 tis. Kč, zbytek financí bude navýšen
z převodu hospodářské činnosti a budou zahrnuty do rozpočtového opatření v průběhu roku 2005.
Ing. Přikryl – kolik žadatelů je přihlášeno
Ing. Čokrtová – cca 170 žadatelů
pí. Houžvičková – měla by se svolat beseda s občany, aby byli informováni
Ing. Čokrtová – žadatelům o kanalizaci byli rozeslány předběžné smlouvy, myslím, že bude lepší 
s každým žadatelem jednat osobně.   
Ing. Přikryl – jsou obyvatelé povinni se připojit na kanalizaci 
Ing. Čokrtová – ze zákona o obcích pokud je vybudována kanalizace, tak by se obyvatelé měli 
připojit
p. Fischer – doplnit do usnesení „ s podmínkou napojení na tlakovou kanalizaci do roku 2005“  

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.

          s c h v á l e n o 16, 0, 1
Návrh na schválení prodeje pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
Město  obdrželo  na  základě  vyhlášeného  záměru  čtyři  zalepené  označené  obálky,  které  byly
předloženy  radě  města  k otevření  a  projednání.  Rada  města  dne  6.4.2005  po  projednání
doporučuje ZM schválit uvedený prodej panu Šedinovi. Jedná se o pozemek, který zůstal volný
v důsledku nesplnění podmínek kupní smlouvy ze strany paní Nohýnkové Růženy.  
    
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.

          s c h v á l e n o 17, 0, 0

Návrh na schválení prodeje pozemku č. 16/1 ve Štolmíři – předkládá p. Fischer
Dne 9.3.2005 obdržel MěÚ žádost od pana Jaroslava Kotaše, bytem Jiráskova 312, Žiželice nad 
Cidlinou o odkoupení části pozemku č. 16/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Štolmíř.
Předběžně po telefonickém rozhovoru byla projednána cena 100-200 Kč s tím, že zájemce tuto 
část pozemku k řádnému a nerušenému užívání svojí nemovitosti potřebuje a proto bude 
respektovat cenu navrženou městem. Stavební úřad v souladu s územním plánem  souhlasil 
s oddělením této části.
Mgr. Plíva navrhuji prodat pozemek za cenu 200,-Kč za 1 m2. 
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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. 
              s c h v á l e n o 17, 0, 0
  
Návrh na schválení vydání OZV č. 05/2005 požární řád – předkládá Bc. Nekolný
Obecně  závazná  vyhláška  č.  02/1997  požární  řád  byla  zrušena  na  minulém  jednání
zastupitelstva města Český Brod OZV 4/2005, neboť odporovala nejen platné legislativě
ale také skutečnosti. V důvodové zprávě jsme se zavázali předložit nový požární řád, čímž
tak činíme. Požární řád byl  vypracován v souladu s doporučením a názory představitelů
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a  po předběžném odsouhlasení  MV
ČR.  

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

Návrh  na  schválení  vydání  OZV  č.  06/2005  podmínky  požární  bezpečnosti  při  akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob – předkládá Bc. Nekolný
V rámci projednávání  požárního řádu s představiteli Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje vyšla najevo i neexistence této ze zákona nutné obecně závazné vyhlášky a 
proto je nyní předkládán tento návrh, který byl vypracován v souladu s doporučením a názory 
představitelů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a po předběžném odsouhlasení 
MV ČR.

      
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.
              s c h v á l e n o 17, 0, 0
Návrh na schválení přidělení účelové dotace – předkládá p. Jeník
Žádost o předělení dotace byla projednána na schůzi finančního výboru dne 12.4.2005. Tato 
částka je navržena na základě předložených dokladů ve výši 127. 338,70 Kč. Rada města na svém
jednání dne 21.4.2005 doporučila ZM tuto dotaci schválit.

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
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schvaluje
přidělení účelové dotace SK Český Brod ve výši 83 000Kč na částečnou úhradu osvětlení 
atletického hřiště.
              s c h v á l e n o 17, 0, 0
Návrh na schválení podílení se na financování celkové rekonstrukce domu čp. 12 na Husově
náměstí – předkládá Bc. Nekolný
Investorem celé akce by mělo být město, kdy část investičních prostředků do výše 500 000,-Kč 
sežene Občanské sdružení Leccos. Žádost OS Leccos je nedílnou součástí originálu zápisu.
Ing.Čokrtová – cena za celkovou rekonstrukci by měla vzejít z výběrového řízení
Mgr. Plíva – dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání z důvodu vypracování rozpočtu na  
rekonstrukci tohoto domu, dopracování materiálů a celkové upřesnění této rekonstrukce.
              s c h v á l e n o 14, 2, 1

Návrh na schválení  prodeje  části  pozemku č.  2021 v kat.  ú.  Český Brod –  předkládá  p.
Fischer
Město Český Brod, Odbor správy majetku města, obdržel žádost ze dne 4.4.2005 od pana 
Michala Hollase, bytem Kounická 1388, Český Brod, o rozložení kupní ceny za pozemek parc.č. 
2021/6 v k.ú. Český Brod na dvě splátky, a to první 15.6.2005 a druhou 15.9.2005. Z kupní ceny 
byla odečtena záloha 397.800,- Kč, stanovená ve smlouvě o smlouvě budoucí č. 214/2004/OSM 
ze dne 12.11.2004.

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.
              s c h v á l e n o 17, 0, 0
Informace: 
Dne 14.4.2005 se na městský úřad dostavil starosta Tělocvičné jednoty Sokol Český Brod
Ing. Zdeněk Charvát a informoval vedení města o usnesení, které přijala tělocvičná jednota
na své valné  hromadě konané 5.4.2005 v sokolovně.  TJ Sokol  pověřila  svého právního
zástupce  Mgr.  Drumeva  jednáním v této  záležitosti.  Starosta  sokola  přitom konstatoval
připravenost jednat o budoucnosti koupaliště již jen s Městem Český Brod. Valná hromada
totiž projednala převod pozemku koupaliště na město za předpokladu směny za pozemek u
hasičské  zbrojnice.  Tento  pozemek je  dle  usnesení  zastupitelstva  č.  49/2001 z 6.6.2001
výhledově v záměru  na  převod do vlastnictví  města  při  plánovaném stěhování  hasičské
zbrojnice  z centra  města  do  areálu  NsP Český Brod.  V tuto  dobu však pozemky a  ani
budova hasičské zbrojnice stále nejsou v majetku města a ani není smluvně zajištěn jejich
budoucí  přechod na město.  V rámci  nově budované hasičské zbrojnice v nemocnici  byl
zatím převeden na Hasičský záchranný sbor středočeského kraje pozemek mezi  ulicemi
Jiřího Wolkera a Žižkovou hraničící  s dětským pavilonem. Dle vyjádření  zástupců HZS
však v letošním roce nebyly uvolněny peníze na výstavbu nové hasičské zbrojnice a vůbec
není jisté, zda budou uvolněny v roce příštím. Čili je již jisté, že se stěhování „hasičárny“
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neuskuteční  minimálně  do  konce  příštího  roku.  Při  jednání  mezi  vedením  „sokola“  a
vedením  města  sice  zazněla  oboustranná  připravenost  na  takovýto  způsob  výměny
přistoupit, nicméně jsme upozornili naše partnery, že nemůžeme směňovat něco, co nám
stále nepatří a ani nemáme jistotu, že nám patřit bude. Z tohoto důvodu se domníváme, že
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě směnné by bylo z naší strany nezodpovědné a mohlo
by celou záležitost zakonzervovat na několik let dopředu, protože město by stále nemohlo
investovat peníze do koupaliště, protože by nebylo v jeho majetku respektive by mohlo, ale
podle  zkušeností  by  s tím  jen  těžko  zastupitelé  souhlasili.  Také  z právního  hlediska
zabezpečení investice v případě neuskutečnění směny či její případné vyrovnání by bylo
nesnadné či lépe řečeno nemožné. Z pozice města tak vidíme jedinou možnost, kterou je
darovací smlouva na koupaliště ve prospěch města  a budoucí darovací smlouva na část
pozemku  u  hasičárny  případně  i  se srovnatelnou  pozemkovou  náhradou,  když  se  tato
smlouva po jistou dobu (např.  5 let)  nenaplní.  Dle oficiálního jednání právničky města
JUDr. Markové s Mgr. Drumevem je však tato varianta pro TJ Sokol nepřijatelná, neboť
trvají na směně pozemků případně i pozemků jiných s finanční kompenzací města, která by
měla  pokrýt  rozdíl  ceny  směňovaných  pozemků.  Vycházejí  totiž  z předpokladu  vyšší
odhadní ceny pozemku s koupalištěm
JUDr. Marková – potřebovala bych vědět zda mám jednat se sokolem a Mgr. Drumevem o 
koupališti, potřebuji určit mandát od zastupitelů  jakým směrem mám toto jednání vést. 
MUDr. Forstová – myslím, že město by mělo o koupaliště zájem jen v tom případě, že 
sokolové převedou koupaliště na město bezúplatně.
Ing. Přikryl – jednat se zástupci sokola jen za předpokladu  bezúplatného převodu 
koupaliště na město
p- Jeník – souhlasím o bezúplatném převodu koupaliště na město jinak by bylo lepší 
vybudovat nové koupaliště
MUDr. Blažek – zastupitelé by měli dát mandát panu Fischerovi a JUDr. Markové, aby 
jednali se sokolem o bezúplatném převodu koupaliště na město.

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.
              s c h v á l e n o 14, 0, 3
Diskuse
Ing. Kokeš – Lidový dům není dořešená záležitost. Morální povinnost zastupitelů je se o majetek 
města starat a ne ho prodávat pod cenou jak tomu bylo se sálem Lidového domu. Záležitost s LD 
bude vyhodnocena kontrolním výborem.
Různé

Bc. Nekolný ukončil zasedání v 1835  hod.

Schválení projednaných návrhů                                                             s c h v á l e n o  17, 0, 0

Ověřovatel zápisu: p. Firbas, Ing. Drobný

        Jaromír Fischer
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                                                                                                                               starosta města
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
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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

8


	Různé

