Zápis
z 34. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.2.2006 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice
Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing. Přikryl, p. Firbas,
p. Vlasák, p. Korec, MVDr. Čermáková, MUDr. Blažek, Ing. Drahorád, pí. Houžvičková, p.
Fořt, Ing. Thomes, Ing. Rahmová, Ing. Majer, Mgr. Janík, p. Korec
Omluveni: MUDr. Hrabálek, MUDr. Forstová
Nepřítomni:
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: Ing. Přikryl, pí. Houžvičková
Návrhová komise: MUDr. Blažek, p. Vlasák
Program zasedání:
Zahájení
Slib nového člena zastupitelstva města
1. Volba nového člena MěR
2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu Města Český Brod- předkládá
p. Fischer
3. Návrh na schválení způsobu prodeje bytů v čp. 1197, 1198 v Českém Brodě, Masarykova
ulice – předkládá p. Fischer
4. Návrh na zamítnutí prodeje pozemku PK č. 616/1 v k.ú. Český Brod – předkládá p.
Fischer
5. Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace ŽŠ Český Brod, Tyršova 68
– předkládá Bc. Nekolný
6. Návrh na vyhlášení záměru na prodej domu čp. 86 v Plaňanech a pověření starosty města
podpisem smluv o zprostředkování prodeje – předkládá p. Fischer
7. Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků č. 749/1 a č. 846 v k.ú. Český Brod
do vlastnictví města – předkládá p. Fischer
8. Návrh na schválení (zamítnutí) prodeje částí pč. 613 a 608/4 v k.ú. Český Brod –
předkládá p. Fischer
9. Návrh na schválení mimořádného příspěvku pro NsP Český Brod – předkládá p. Fischer
Informace: Situace v NsP Český Brod
Výměna kanalizace v ulici Pod Malým vrchem (havarijní stav) generální
oprava povrchů v ulici Pod Malým vrchem
Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1705 hod.) 34. zasedání ZM, přivítal členy ZM a konstatoval, že je přítomno
17 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 18, 0, 0
Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: MUDr. Blažek, p. Vlasák
s ch v á l e n o 17, 0, 1

Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Přikryl, pí. Houžvičková
s ch v á l e n o 16, 0, 2
Pan Fischer vyzval přítomné zastupitele k uctění památky pana Otakara Jeníka zastupitele
města minutou ticha.
Pan Fischer vyzval pana Ing. Jaroslava Majera, aby složil slib zastupitelstva města, který
pan Ing. Jaroslav Majer složil a podepsal.
Volba radního města
Bc. Nekolný dal návrh na volební komisi ve složení : Mgr. Janík, p. Firbas, Ing. Kokeš
s c h v á l e n o 15, 0, 3
Dle jednacího řád ZM je nutné rozhodnout zda volba člena rady bude provedena tajným
hlasováním
Bc. Nekolný – dal návrh volbu člena rady provést tajným hlasováním
s ch v á l e n o 18, 0, 0
MUDr. Blažek dal návrh na kandidáta: paní Ludmilu Rakovou
(jedná se o jediný návrh)
Mgr. Janík za volební komisi seznámil zastupitele města s výsledkem volby člena MěR, kterou
byla zvolena v tajném hlasování paní Ludmila Raková 18 hlasy.
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.
s c h v á l e n o 18, 0, 0
Přišel Ing. Drahorád v 1720 hodin
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu Města Český Brod - předkládá p.
Fischer
V rozpočtovém opatření č. 1 je upřesněna položka daně z příjmu právnických osob za obce dle
výkazu zisku a ztrát za rok 2005 na výši 2 527 000,-Kč a položka převod z hospodářské činnosti
na výši 7 900 000,-Kč. Tímto krokem se nezmění plánované příjmy rozpočtu z hospodářské
činnosti, pouze se přesunou. Tyto částky odpovídají návrhu rozpočtu pro hospodářská střediska.
Další úpravou je navýšení předpokládaných příjmů na položce daň z příjmu právnických osob o
200 000,-Kč. O tyto prostředky je v návrhu provozních výdajů navýšena položka dopravní
obslužnost na 1 300 000,-. Tato částka odpovídá výši záloh v návrzích smluv s poskytovateli
dopravní obslužnosti POLKOST a OAD Kolín. Současně je také navýšena položka rozpočtové
rezervy o 27 000,-Kč, čímž je rozpočet vyrovnán.
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
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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.
s c h v á l e n o 19, 0, 0
Návrh na schválení způsobu prodeje bytů v čp. 1197, 1198 v Českém Brodě, Masarykova
ulice – předkládá p. Fischer
Uvedený návrh je předkládán z důvodu, že Pravidla privatizace bytového fondu ve své příloze
tyto domy neobsahují. Do přílohy nemohly být zařazeny proto, že v uvedených domech byly
v devadesátých letech vybudovány byty – půdní vestavby za použití státní dotace. Tato dotace
byla u uvedených domů zajištěna formou zástavní smlouvy, zavkladované v katastru nemovitostí
na dobu 20-ti let. Město Český Brod po předchozím projednání všech náležitostí s Ministerstvem
pro místní rozvoj v Praze již obdrželo od katastrálního úřadu všechny listiny a to:
• výmaz zástavního práva na domy čp. 1197 a čp. 1198 v Č.Brodě z katastru nemovitostí,
• vklad prohlášení vlastníka k budově čp. 1197 a čp. 1198 v Č.Brodě do katastru nemovitostí,
• vklad zástavního práva k jednotkám č. 10/1197, č. 11/1197, č. 10/1198 a č. 11/1198 v Č.Brodě
do katastru nemovitostí, s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí. Jednotlivé záměry již
mohou být vyhlašovány postupně tak, jak bude docházet k uvolnění bytů. Rada města po
projednání dne 9.2.2006 doporučuje zastupitelstvu města schválit způsob prodeje těchto bytů.
p. Fischer – musíme se dohodnout jakým způsobem prodávat obsazené či volné byty nebo
vypracovat pravidla prodeje těchto bytů v domech, kde byly vybudovány půdní vestavby se státní
dotací.
Bc. Nekolný – tyto půdní vestavby vybudované za použití státní dotace jsou i na domech
v Komenského ulici a v ulici K Dolánkám tato dotace byla zajištěna zástavní formou v ulici
Masarykova byla tato zástava v roce 2005 z celých domů převedena na dotované byty. Takto by
se mělo postupovat u domů v ulici K Dolánkám a v ulici Komenského. Po převedení zástavy
z těchto domů na dotované byty by se měly schválit podmínky pro prodej těchto bytů.
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.
s c h v á l e n o 19, 0, 0
Návrh na zamítnutí prodeje pozemku PK č. 616/1 v k.ú. Český Brod – předkládá p. Fischer
Záměr na prodej uvedeného pozemku byl zveřejněn od 31.10.2005 do 16.11.2005 na základě
původní žádosti fy. NOVETA s.r.o. Tuchorazská 17, Český Brod ze dne 5.9.2005. Na tento
záměr se nikdo nepřihlásil. Dne 16.1.2006 obdržel městský úřad omluvný a doplňující dopis od
firmy NOVETA s.r.o. I přes veškerá jednání v uplynulých měsících žadatel nyní nabízí cenu
80Kč/1m2. Nyní je uvedený pozemek v nájmu „Sady Tuchoraz“.
Pro informaci: v r.2004 byl podobný pozemek v Č.Brodě prodán ing. Janákovi za 205,-/1m2.
Rada města po projednání dne 9.2.2006 doporučuje zastupitelstvu města zamítnout tento prodej
z důvodu nízké nabídkové ceny za tento pozemek.

3

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.
s c h v á l e n o 19, 0, 0
Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace ŽŠ Český Brod, Tyršova 68 –
předkládá Bc. Nekolný
Tato zřizovací listina se schvaluje z důvodu formálních záležitostí a je v souladu s nově platným
školským zákonem.
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.
s c h v á l e n o 19, 0, 0
Návrh na vyhlášení záměru na prodej domu čp. 86 v Plaňanech a pověření starosty města
podpisem smluv o zprostředkování prodeje – předkládá p. Fischer
Odbor správy majetku města Český Brod obdržel dvě nabídky na odkoupení předmětné
nemovitosti, které Rada města dne 15.12.2005 doporučila k zamítnutí pro nízkou nabídkovou
cenu, a dále jedna nabídka pronájmu. Domníváme se, že o možnosti pronájmu lze uvažovat
teprve nepodaří-li se nemovitost prodat.
Bc. Nekolný – vyhlášení záměru na prodej tohoto domu schvaluje RM, která na svém jednání
rozhodla o prodeji tohoto domu přes realitní kanceláře bez podepsání exkluzivity za minimální
cenu 700 000 Kč, abychom mohli tento dům nabídnout více realitním kancelářím.
Z důvodu tohoto prodeje přes realitní kancelář dáváme tento návrh schválit zastupitelstvu města,
protože pokud zastupitele na svém jednání neschválí tento prodej tak bychom mohli platit realitní
kanceláři, která sežene zájemce 5% provizi.
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.
s c h v á l e n o 19, 0, 0
Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků č. 749/1 a č. 846 v k.ú. Český Brod do
vlastnictví města – předkládá p. Fischer
První pozemek se v terénu nachází v části ulice Pod hájem a Pod malým vrchem.
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Druhý pozemek se v terénu nachází v lokalitě, která je podle schválené územně plánovací
dokumentace určena pro výstavbu bytovou individuální a bytovou hromadnou v lokalitě za ulicí
Kounickou (telefonát pí.Ing.Burdové PF ČR dne 13.2.2006).
Podle znění § 39 se v tomto případě záměr nevyhlašuje.
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.
s c h v á l e n o 19, 0, 0
Návrh na schválení (zamítnutí) prodeje částí pozemku č. 613 a 608/4 v k.ú. Český Brod –
předkládá p. Fischer
Záměr byl zveřejněn v době od 13.1.2006 do 31.1.2006 a nikdo nevznesl připomínky.
Městský úřad v Českém Brodě obdržel dne 31.1.2006 jednu zalepenou a označenou obálku.
Po otevření došlé nabídky a projednání bylo radou města doporučeno zastupitelstvu města
zamítnout prodej částí pozemků shora uvedených za cenu 65,-Kč za 1m2
Bc. Nekolný – pan Bubla, předložil novou žádost, kde nabídl cenu za odprodej částí pozemku
105 Kč/m2.
MUDr. Blažek – za jakou cenu jsme prodávali pozemky v této lokalitě.
Ing. Čokrtová – v této lokalitě jsme žádné pozemky neprodávali, zde se jedná o odkoupení
pozemků za účelem rozšíření a zarovnání hranice pozemku.
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 m 2.
Pro kupní smlouvu bude výměra upřesněna geometrickým plánem.
s c h v á l e n o 17, 0, 2
Návrh na schválení mimořádného příspěvku pro NsP Český Brod – předkládá p. Fischer
Bc. Nekolný dal návrh, aby projednání tohoto bodu bylo spojeno s informací o NsP Český
Brod – projednání tohoto bodu a informace o NsP spolu souvisí.
Vzhledem k mimořádné finanční situaci v příspěvkové organizaci NsP Český Brod je navrženo
poskytnutí provozního příspěvku. Tento příspěvek bude zpracován v následujícím rozpočtovém
opatření, ve kterém bude zohledněn vývoj plánovaných investičních akcí a také skutečný vývoj
na straně příjmů.
Bc. Nekolný – budeme jednat s pí. Jenšovskou ředitelkou krajské pobočky VZP pro Středočeský
kraj a s panem Pečenkou nuceným správcem VZP a náměstkem ministerstva zdravotnictví.
Zastupitelé obdrželi v materiálech podklady o vývoji hospodaření v NsP a přehled finančních
prostředků, které město poskytlo příspěvkové organizaci NsP.
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MUDr. Blažek - VZP místo 10,1 mil Kč za I. pololetí 2005 zaplatila jen 9,4 mil Kč, ale nyní
dokonce sdělila, že z již zaplacené částky zpětně strhne 6,2 mil. Kč. VZP mají rozhodující podíl,
nezbytným důsledkem bude likvidace NsP.
Ing. Beránek - odeslal jsem dopis předsedovi vlády Ing. Jiřímu Paroubkovi, kde osvětluji tento
stav v NsP. Předložil jsem rozpočet NsP, kde schodek je 8,5 mil,. Kč, potřebovali bychom od
zřizovatele provozní dotaci. Zdravotní pojišťovny nepovolují nárůst výkonů.
MUDr. Blažek – ze strany VZP je to likvidační záležitost, musíme řešit co bude dál v této situaci
je NsP neufinancovatelná. Nemocnice nedostane zaplaceno od VZP ani to co by dostat měla.
Bc. Nekolný – zastupitelé se musí rozhodnout jak dále pokračovat jinak nám hrozí uvalení
konkurzu na nemocnici. Při jednání, které proběhlo s Ing. Richterem ředitelem okresní pobočky
VZP nám bylo sděleno, že se bude muset zrušit chirurgie a interna z důvodu nepodepsání smluv
od VZP od konce prvního pololetí 2006. Pan ředitel Ing. Beránek připravil varianty jak řešit tuto
situaci i s ohledem na potřebné finance. I nadále budeme jednat nejen s VZP o nastalé situaci.
MUDr. Blažek – ke srážce úhrad za léčebnu dlouhodobě nemocných ve výši cca 6 mil. Kč VZP
přistoupila kvůli nedostatečným personálním auditům a přepočítala úhrady za tuto péči na letošní
rok měsíčně na 0,5 mil. Kč místo dosavadních 1,5 mil. Kč. Proti tomuto kroku jsme vyvolali
jednání a jsme připraveni se soudit. Na základě jednání se nám povedlo, že VZP přepočítala
zálohy na přibližně 1 mil. Kč měsíčně, což nestačí na pokrytí nákladů oddělení. Pokud proběhne
soudní jednání a tento spor vyhrajeme, tak finanční prostředky můžou přijít za několik let a řešit
tuto situaci musíme hned.
p. Fischer – navrhuji podržet tuto nemocnici a mimořádný příspěvek na provoz NsP odsouhlasit
ve výši 3 mil. Kč.
Ing. Kokeš – jsem trošku dezorientovaný. Dnes je stanovisko takové, že NsP je stále naší
příspěvkovou organizací. Nevidím jinou možnost než tu, že se musíme o NsP postarat. Jsem pro
to, abychom NsP schválili tento příspěvek.
Ing. Přikryl – jak dlouho vydrží tento příspěvek NsP?
Pokud chirurgie je prodělečná neuvažovalo se o její ukončení?
Ing. Beránek – zpracoval jsem varianty jak řešit tuto situaci i s ohledem na potřebné finance –
tak jak nyní funguje nemá NsP šanci přežít. Alternativu modelu fungování jsem připravil
zrušením kompletní chirurgii s předpokladem, že ANESAN s.r.o. vytrvá v zájmu provozování
neakutní chirurgie, tzn. ambulance, plánované výkony.
V případě neúspěchu převzetí
ANESANem, provozovat chirurgickou ambulanci při NsP. Trvat na provozování interny, pokud
možno v co nejméně změněné podobě.
Ing. Kokeš – řešíme tady NsP a nevíme co bude dál.
ANESAN s.r.o. může vykonávat dále své výkony?
Bc. Nekolný –zatím nemá podepsané smlouvy s pojišťovnami.
MUDr. Blažek – tato společnost je soukromá firma, musíme se starat o fungování naší
organizace.
Odešel Ing. Drahorád v 1830 hodin.
Ing. Kokeš – navrhuji tento návrh na příspěvek stáhnout z jednání.
MUDr. Blažek – smlouvy s pojišťovnami má NsP uzavřenou do 30.6. a proto musí proběhnout
výběrové řízení na lůžkovou péči, může se tato situace řešit i provizorní smlouvou.
JUDr. Marková – NsP je naše příspěvková organizace, VzP nám pouze platí za výkony. Pokud
z plateb není možnost ufinancovat NsP musíme financovat z rozpočtu města, protože tyto dluhy
půjdou za městem jako zřizovatelem NsP.
Ing. Přikryl – na příštím jednání ZM bude připraveno k projednání rozpočtové opatření ?
Pí. Sahulová – toto rozpočtové opatření bych připravila až na jedno z dalších jednání ZM
s důvodu upřesnění příjmů.
Bc. Nekolný – toto rozpočtové opatření by mělo být připravené na příští jednání ZM.
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p. Firbas – jaký přínos mají pro nemocnici lékaři z Kolína?
MUDr. Blažek – přínos je v nájemném, který platí nemocnici, dále je to služba pro naše občany.
Ing. Přikryl - na příští jednání zastupitelstva by měl být připraven návrh na úsporné opatření pro
NsP a zkontrolovány všechny nájemní smlouvy týkající se NsP.
Odešel Ing. Thomes v 1845hodin
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.
s c h v á l e n o 17, 0, 0
Výměna kanalizace v ulici Pod Malým vrchem (havarijní stav) generální oprava povrchů
v ulici Pod Malým vrchem – Bc. Nekolný
Ing. Čokrtová - v minulém týdnu došlo k havárii na kanalizaci v ul. Pod Malým vrchem. Jedno
z míst bylo otevřeno a zjištěno, že kanalizační řad je popraskán (beton stáří přes 80 let), nedá se
odpovědně opravit. Na řad je napojen i Ústav sociální péče.Předpokládané náklady na celkovou
výměnu ( včetně veřejných částí přípojek) cca 800 – 900 tis. Kč. Výměnu lze uhradit
z vodohospodářského fondu. Pokud by došlo i k výměně povrchu chodníku a celkové opravě
vozovky náklady by byly vyšší o cca 700 tis. Veškeré částky jsou odhady. Cena bude upřesněna
nabídkami. Pokud bude oprava odsouhlasena bude proveden výběr dodavatele dle směrnice č.
1/2005. Náklady na komunikaci budou následně zpracovány do rozpočtu města.
MVDr. Čermáková - při výstavbě Ústavu sociální péče měla být i opravená vozovka.
p. Fischer – tato investice zůstane na městě, přikláním se k tomu, aby s výměnou kanalizace byla
provedena i generální oprava povrchů.
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
s c h v á l e n o 17, 0, 0
Informace
Diskuse
Bc. Nekolný ukončil zasedání v 1900 hod.
Schválení projednaných návrhů

s c h v á l e n o 17, 0, 0

Ověřovatelé zápisu: Ing. Přikryl, pí. Houžvičková
Jaromír Fischer
starosta města
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Usnesení
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
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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 m 2.
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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