
U s n e s e n í

z 34.  zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.2.2006 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 14/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
volí
Ludmilu Rakovou členkou Rady města Český Brod.

USNESENÍ č. 15/2006
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 č.1 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006 dle přílohy, která je nedílnou
součástí  originálu  zápisu  k tomuto  usnesení.  Příjmy  rozpočtu  se  zvyšují  o  227 000  Kč  ze
113 113 700 Kč na 113 340 700 Kč. Provozní výdaje se zvyšují o 227 000 Kč ze  79 281 700 Kč
na 79 508 700 Kč. Investiční výdaje a částka financování se nemění.

USNESENÍ č. 16/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle 85 písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
způsob prodeje volných bytů v domě čp.1197 a v čp.1198 v Českém Brodě, Masarykova ulice,
formou obálkové metody, nejvyšší nabídce.

USNESENÍ č. 17/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle § 85  písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
zamítá
prodej pozemku PK č. 616/1 ovocný sad o výměře 10 028 m2 v k.ú.Český Brod firmě NOVETA
s.r.o. Tuchorazská 17, Český Brod za cenu 80 Kč za 1m2 z důvodu nízké nabídkové ceny.

USNESENÍ č. 18/2006
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 Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín.

USNESENÍ č. 19/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 



vyhlašuje záměr
na prodej domu čp. 86 s pozemkem parc. č. 58 dle KN, o výměře 456 m2 v k.ú. Plaňany za 
minimální cenu 700 000 Kč prostřednictvím realitních kanceláří a
pověřuje 
starostu města podpisem smluv o zprostředkování prodeje.

USNESENÍ č. 20/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
bezúplatný převod pozemku PK č. 749/1 o výměře 2624m2 a pozemku PK č. 846 o výměře 394
m2 oba v k.ú.Český Brod z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města
Český Brod.

USNESENÍ č. 21/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
prodej částí pozemku č. 613 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a pozemku č. 608/4 trvalý travní
porost o výměře cca 45 m2 oba v k.ú.Český Brod panu Rudolfu Bublovi za cenu 105 Kč za l m2.
Pro kupní smlouvu bude výměra upřesněna geometrickým plánem. 

USNESENÍ č. 22/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
mimořádný příspěvek na provoz pro NsP Český Brod ve výši 3 000 000 Kč.

USNESENÍ č. 23/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s výměnou kanalizace v ulici Pod Malým vrchem (havarijní stav) a
souhlasí
s generální opravou povrchů v ulici Pod Malým vrchem

                   Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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