
U s n e s e n í

z 33.  zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 25.1.2006 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 1/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 35 odst. 1) a § 48 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem na investiční akci „ III/1131 Český 
Brod“.  

USNESENÍ č. 2/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle 85 písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
prodej volného bytu 1+kk číslo 1197/4 v ulici Masarykova v Českém Brodě o celkové ploše 22,9
m2  a alikvotních  částí  tj.229/11949-tin společných částí  budovy a pozemků: stpč.1440,1439,
stpč. 505  a ostatní plochy č.179/3  paní Libuši Lipovské, bytem Kouřim 410 za celkovou kupní
cenu 450 000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena formou hypotéky.

USNESENÍ č. 3/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle § 85  písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
zamítá
prodej domu čp. 86 v Plaňanech se zastavěnou plochou a nádvořím č. 58 o výměře 456 m2  paní
Pavlíně Moravcové za nabízenou cenu 400 000 Kč a panu Luboši Miřatskému za nabízenou cenu
225 000 Kč z důvodu nízké nabídkové ceny.

USNESENÍ č. 4/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
prodej sanitního vozidla Citroen Jumper 2,5 TD, rok výroby 1995 panu Novotnému Vladimírovi, 
bytem  Poříčany  za cenu 37 000 Kč včetně DPH.
 

USNESENÍ č. 5/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a vnitřní směrnice k rozpočtu města ze dne 17.9.2003
schvaluje
rozpočet Města Český Brod na rok 2006 dle předloženého návrhu s celkovými příjmy ve výši 
113 113 700 Kč a celkovými výdaji ve výši 106 731 700 Kč, z nichž provozní výdaje činí 
79 281 700 Kč a investiční výdaje činí 27 450 000 Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 6 382 000 Kč 
bude použit na úhradu splátek úvěrů. Závazné ukazatele rozpočtu a rozpis k závazným 



ukazatelům příkazců operací jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 6/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
zamítá
žádost pana Lukáše Brožka o směnu částí pozemků parc.č. 158/2 – zahrada a parc.č. 158/4 – 
zahrada dle KN  v k.ú. Český Brod.

USNESENÍ č. 7/2006
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. 03 územního plánu sídelního útvaru města Českého Brodu. 

USNESENÍ č. 8/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 28 odst. 1) a § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje 
název nově vzniklé místní komunikace, která vznikla výstavbou na pozemcích 263/57, 263/76,
263/77 a částech pozemků 263/55 a 266/56 jako místní komunikace navazující na ulici Františka
Macháčka jako ulici „ U Studánky“. 

USNESENÍ č. 9/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje 
změnu zřizovací listiny zařízení Anna – penzion a domov, Žitomířská  323, Český Brod 

USNESENÍ č. 10/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. v)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů 
schvaluje 
udělení čestného občanství města Český Brod panu Zdenkovi Felixovi. 

USNESENÍ č. 11/2006
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 příspěvkové organizace Základní škola Žitomířská 885, okres Kolín.

USNESENÍ č. 12/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
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pověřuje
starostu města jednáním o stavu Podlipanského muzea v Českém Brodě a zde uložených sbírek.

USNESENÍ č. 13/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
pověřuje
kontrolní výbor kontrolou v příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě.

                   Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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