
Usnesení

z 35. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 29.3.2006 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 24/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje   
Plán odpadového hospodářství města Český Brod.  

USNESENÍ č. 25/2006
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. 2 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006 dle přílohy, která je nedílnou
součástí  originálu  zápisu  k tomuto  usnesení.  Příjmy  rozpočtu  se  zvyšují  o  1 220  tis.  Kč  ze
113 340 700 Kč na 114 560 700 Kč. Provozní výdaje se zvyšují o 2 375 tis. Kč ze  79 508 700
Kč na 81 883 700 Kč. Investiční výdaje se snižují o 1 155 tis. z 27 450 000 Kč na 26 295 000 Kč.
Částka financování se nemění.

USNESENÍ č. 26/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
prodej dřevní hmoty vytěžené v lesních porostech ve vlastnictví Města Český Brod a přiblížené
na odvozní místo do konce roku 2010 v celkovém objemu přibližně 25 000 m3, firmě „Kolínská
lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín V“, za ceny uvedené v nabídce vybrané firmy,  resp.
upravované dle vývoje cen dřeva na trhu a
pověřuje 
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Brodě vypracováním kupní
smlouvy.

USNESENÍ č. 27/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
ruší
své usnesení č. 7/2005 a zároveň
schvaluje
novou zřizovací listinu příspěvkové organizace technické služby.

USNESENÍ č. 28/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje



A/ zánik zástavního práva na budovu čp. 1127 se stpč. 1225 v k.ú.Český Brod
B/ zřízení zástavního práva na byty č. 1127/7, 1127/8 s alikvotními částmi stpč. 1225 v k.ú.Český
Brod, které byly postaveny v r.1997 za pomoci státní dotace. 

USNESENÍ č. 29/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85  písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
A/ zánik zástavního práva na budovu čp. 340 se stpč. 397 v k.ú.Český Brod
B/ zřízení zástavního práva na byty č. 340/5, 340/6 s alikvotními částmi stpč. 397 v k.ú.Český
Brod, které byly postaveny v r. 1997 za pomoci státní dotace. 

USNESENÍ č. 30/2006
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 sanitního vozidla Ford Transit 100L, rok výroby 1993 panu Součkovi  Františkovi , bytem
Vítězslava Nováka 454 , Úvaly, za cenu 62 000 Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. 31/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
volí            
pana Mgr. Františka Janíka předsedou finančního výboru a Ing. Jaroslava Majera členem 
finančního výboru.        

USNESENÍ č. 32/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
zamítá            
finanční účast na výstavbě NTL plynovodu a přípojek v ulici Na Bělidle.

USNESENÍ č. 33/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 2) a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
pověřuje
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, zastoupený Mgr. Miloslavem Olivou, předsedou 
spolku, zastupováním při podávání žádosti a následné administraci žádosti/projektu v rámci 
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006 dle 
podpoření 2.1.4. Rozvoj venkova (podpoření typu LEADER+), investiční záměr c): 2. skupina – 
osvojování schopností.

USNESENÍ č. 34/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
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po projednání  § 84   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
ukládá
Radě města Český Brod a řediteli Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě vyjádřit se ke 
zprávě kontrolního výboru o provedené kontrole v NsP Český Brod do 15.4.2006 a současně jej 
předložit na příští jednání zastupitelstva města.

USNESENÍ č. 35/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  § 84 odst. 2) písm. e)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
ruší            
výběrové řízení na provozovatele Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě dle svého usnesení 
č. 17/2005 ze dne 2.3.2005. 

                   Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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