
U s n e s e n í

z 29. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 27.7.2005 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 51/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej domu čp.429 se zastavěnou plochou a dvorem č. 3067 o výměře 173 m2, s jinou stavbou-
kůlnou se zastavěnou plochou č. 3554 o výměře 66 m2,se zahradou-pozemkem č. 3069 o výměře
824 m2 a se zahradou-pozemkem č.3070 o výměře 260 m2 vše v k.ú. Kostelec nad Černými lesy
do společného jmění  manželů Mašínových Jiřího a Ivany, bytem Truba čp. 429, Kostelec nad
Černými lesy, za cenu 700 000Kč. Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů po předložení návrhu
na vklad kupní smlouvy z úvěru kupujících poskytnutého Českomoravskou hypoteční bankou,
a.s., hypoteční kancelář Kolín, Legerova 148, přičemž jedno paré kupní smlouvy bude ihned po
podpisu předloženo bance jako podklad ke schválení úvěru.

USNESENÍ č. 52/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
souhlasí  
se zařazením finanční částky 120 000,-Kč bez DPH do rozpočtu pro rok 2007, což jsou náklady
na cca 132m2 cesty „P3“, tak aby plynule navazovala na silnici Štolmíř-Černíky. 

USNESENÍ č. 53/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle  zákona č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění a § 39 odst. 1)
zákona č.128/2000Sb. o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
„Prohlášení vlastníka“ k budově čp.1197 a čp.1198 v Českém Brodě a
schvaluje 
budoucí prodej uvolněných bytů č. 8/1197 a č. 8/1198 v Českém Brodě, Masarykově ulici 
formou obálkové metody.                                                                                                                   

USNESENÍ č. 54/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání  podle  §  85   písm.  a)   zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  ve znění  pozdějších
předpisů
schvaluje 
koupi části pozemku parc.č. 684/1 – zahrada, geometrickým plánem odděleného a označeného 
684/3 o výměře 25 m2 v k.ú. Český Brod, od pana Filipa Krále, pana Jana Krále a paní Ireny 
Králové za cenu 1 550 Kč do vlastnictví Města Český Brod.

USNESENÍ č. 55/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod



po projednání  podle § 35  odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
1. s realizací investice v č.p. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě za účelem            
vybudování mateřského centra 
2. se zařazením částky 400 tis. Kč do rozpočtu města Český Brod na rok 2005. Investice bude 
realizována za finanční spoluúčasti občanského sdružení LECCOS. 

USNESENÍ č. 56/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí 
1. s prodloužením řadu tlakové kanalizace o 127 m v Liblicích a s navýšením ceny o 207 735 Kč 
(bez DPH) dle položkového rozpočtu.  
2. s předloženým položkovým rozpočtem na vícepráce 
- dešťové vpusti a napojení dešťových přípojek ul. Cukrovarská cena 62 381 (bez DPH)
- uzavření stávající stoky ul. Cukrovarská cena 13 598,80 (bez DPH) a
pověřuje
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.

USNESENÍ č. 57/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
opravu příjezdové cesty k fotbalovému stadionu ve výši 100 000 Kč. 

USNESENÍ č. 58/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s investicí Přístavba pohřební obřadní síně ve výši  551 761 Kč s DPH.

USNESENÍ č. 59/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
navýšení příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Technické služby a částku     
100 000 Kč za účelem oprav povrchu komunikací zejména v ulici Ruská.  

USNESENÍ č. 60/2005
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
účelově vázanou dotaci ve výši 200 000 Kč pro TJ Slavoj Český Brod – oddíl skateboardingu na
vybudování rampy na asfaltovém hřišti za halou.

       Jaromír Fischer
                                                                                                                              starosta města
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