
U s n e s e n í

z 28. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 8.6.2005 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 38/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
bere na vědomí
zprávu o průběhu zadávacího řízení na provozovatele NsP a prezentace nabídky Nemocnice sv. 
Alžběty s.r.o. a společné nabídky společností ANESAN s.r.o., Beskydské rehabilitační centrum 
s.r.o. a TALEGA s.r.o. 

USNESENÍ č. 39/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst.2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a § 17 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění
souhlasí bez výhrad 
s celoročním hospodařením Města Český Brod v roce 2004 a zároveň 
schvaluje
přidělení hospodářských výsledků hospodářských středisek do jejich fondů hospodářské činnosti
(účty 903).  Znění  závěrečného  účtu  včetně  výsledků hospodaření  hospodářských středisek  je
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 40/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2005 č. 01/05 dle přílohy, která je součástí originálu
zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 1 870 000 Kč ze 126 133 200 Kč na 
128 003 200 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se zvyšují o 1 010 000 Kč z  74 476 600 Kč na 
75 486 600 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 860 000 Kč  z  51 772 000 Kč  na      
52 632 000 Kč. Částka financování zůstává nezměněna. 

USNESENÍ č. 41/2005
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 zadání změny č. 02 územního plánu sídelního útvaru Města Českého Brodu. 

USNESENÍ č. 42/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod



po projednání  podle § 102  odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
provedení výmazu Městského stavebního podniku Český Brod s.p. z obchodního rejstříku.

USNESENÍ č. 43/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
investiční záměr Oprava a rozšíření chodníku v ulici Sportovní v Českém Brodě v Liblicích. 

USNESENÍ č. 44/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
navýšení investice Husovo náměstí o 8 ks laviček a 11 ks odpadkových košů v částce 88 000 Kč
včetně DPH.

USNESENÍ č. 45/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s výstavbou  plynovodního  řadu  přípojek  v Liblicích  v ulici  Průmyslová  za  podmínky,  že  se
vlastníci přilehlých nemovitostí budou finančně podílet na vybudování přípojky v závislosti na
dimenzi potrubí a to: IPE 50 částkou 25 tis. Kč, IPE 32 částkou 20 tis. Kč

USNESENÍ č. 46/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

I. schvaluje 
změnu č. 01 územního plánu sídelního útvaru města Český Brod 

II. vymezuje
závaznou část změny č. 1 územního plánu  sídelního útvaru města Český Brod, která tvoří přílohu
č.1 tohoto usnesení;

III. konstatuje, že
a. obdržená stanoviska dotčených orgánů státní správy byla bez připomínek 
b. k návrhu změny č.1  územního plánu sídelního útvaru města Český Brod se jako orgány

územního plánování sousedních obvodů vyjádřily dvě z osmi obeslaných obcí  a jejich
stanoviska jsou bez připomínek. 

c. k návrhu  změny  č.1  územního  plánu  města  nebyly  vzneseny  žádné  připomínky  ani
námitky podle § 22 stavebního zákona.

d. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování umožňující  schválení bylo vydáno
odborem  územního  a  stavebního  řízení  Krajského  úřadu  Stč.  Kraje  dne
04.01.2005 pod č.j. ÚSŔ/5953/04/Ku;

IV. ukládá
starostovi obce 
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1. vyhlásit závaznou část změny č.1 územního plánu sídelního útvaru města Český Brod obecně
závaznou vyhláškou;

Termín: ihned
2. opatřit   hlavní  výkres  a  textovou  část  schválené  změny  č.1  územního  plánu  schvalovací

doložkou obsahující  náležitosti  podle § 16 odst.  4 vyhlášky č.  135/2001 Sb.u všech paré
dokumentace

Termín:  ihned 

3. změnu  č.1  územního   plánu  sídelního  útvaru  města  Český  Brod  opatřenou  schvalovací
doložkou poskytnout stavebnímu úřadu  MěÚ Český Brod a odboru územního a stavebního
řízení Krajského úřadu Stč. kraje;

Termín: ihned 

4. zajistit  zpracování  schématu  hlavního  výkresu a spolu s obecně závaznou vyhláškou o
vyhlášení závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru města Český Brod jej
zaslat dotčeným orgánům státní správy;

Termín: ihned 

5. zajistit   vyplnění   registračního  listu   v rozsahu  uvedeném  v příloze  č. 5   k vyhlášce č.
135/2001  Sb.;   vyplněný  registrační  list   zaslat  odboru  územního  a  stavebního  řízení
Krajského úřadu Stč. Kraje a Ústavu územního rozvoje, Jakubské náměstí 3, 601 00 Brno.

Termín: ihned

6. zajistit uložení schváleného územního plánu včetně všech podkladů k němu v souladu s § 131
stavebního zákona a § 19 vyhlášky č. 135/2001 Sb.

 Termín: ihned 
USNESENÍ č. 47/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
prodej  • pozemku č.532/7 lesní pozemek o výměře 11.957m2 v k.ú.Kozojedy u Kostelce  nad Č. 
               lesy
            • pozemku č.3078/2 ostatní plocha o výměře 6387m2 v k.ú.Kostelec n.Č.lesy, 
            • pozemku č.3073 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9300m2 
            • pozemku č.3062/1 lesní pozemek o výměře 14.006m2 v k.ú.Kostelec n.Č.lesy 
České  zemědělské  univerzitě  v Praze,  Kamýcká  129,  Praha  6,  Suchdol  za  celkovou  cenu
1 750 000 Kč.

USNESENÍ č. 48/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
zamítá
žádost o prodej části pozemku parc.č. 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN, podle g.pl. parc.č. 
196/17 o výměře 186 m2 , části pozemku parc.č. 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN, podle 
g.pl. parc.č. 196/16 o výměře 108 m2 a části pozemku parc.č. 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle 
KN, podle g.pl. parc.č. 196/18 o výměře 121 m2 v k.ú. Český Brod předem určeným zájemcům.
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USNESENÍ č. 49/2005
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 ve 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. 50/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
odkoupení části pozemku parc.č. 180 – ostatní plocha dle KN v k.ú. Štolmíř, díl „a“ o výměře 18 
m2 od pana Rývy za dohodnutou kupní cenu 10 Kč za 1 m2 a odkoupení části pozemku parc.č. 
182/2 – orná půda dle KN v k.ú. Štolmíř, díl „b“ o výměře 66 m2 od pana Ing. Kašpara za 
dohodnutou kupní cenu 1 Kč za 1 m2.

       Jaromír Fischer
                                                                                                                              starosta města
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