
Usnesení

z 36. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 3.5.2006 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 36/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
zamítá
žádost  na  prodej  pozemku  KN č.  600/2  ostatní  plocha  o  výměře  1826 m2 v k.  ú.  Liblice  u
Českého Brodu z důvodu nízké nabídkové ceny.

USNESENÍ č. 37/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 85 písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
pokračování privatizace bytů podle Pravidel privatizace bytového fondu v majetku města č. 2,
které jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. 38/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
A/ souhlasí
se změnou kategorie silnic spočívající: 
1) ve vyřazení části místní komunikace ulice Komenského na pozemku č. 919/2 ze sítě místních
komunikací a následné zařazení do kategorie silnice II. třídy,
2) ve vyřazení silnice II/245, část ulice Žitomířská, na části pozemku č.  917/1 z kategorie silnic a
následné zařazení do sítě místních komunikací
B/ schvaluje
změnu vlastnictví výše uvedených staveb komunikací a těchto pozemků:
1) pozemku č. 912/2 a příslušné části komunikace ve vlastnictví Města Český Brod, převést do
vlastnictví Středočeského kraje,
2) část pozemku č. 917/1 a příslušné části komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje, převést
do vlastnictví Města Český Brod
C/ schvaluje 
vyhotovení  smluv o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčeným pozemkům a
pozemním komunikacím mezi  stávajícími  vlastníky a  budoucími  vlastníky těchto  pozemků a
staveb podle § 3 odst. 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jako podkladu pro
vydání rozhodnutí o změně kategorií pozemních komunikací. 

USNESENÍ č. 39/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 84  odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
prohlašuje
že v případě převodu areálu koupaliště do vlastnictví města Český Brod na pozemcích zast. pl. č.
961, zast. pl. č. 1496, zast. pl. č. 1497, ost. pl. č. 604/3-sportoviště a rekreační plocha, vodní
plocha č. 604/5 - vodní nádrž umělá,  ost.  pl. č. 523/4 - manipul.  plocha, funkční nemovitosti



budou trvale  zachovány pro využití  v oblasti  sportu v souladu s §  6 zák.  č.  115/2001 Sb.,  o
podpoře sportu, pokud jsou k tomuto účelu určeny. 
USNESENÍ č. 40/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
revokuje   
část usnesení  č. 77/2002 ze dne 16.10.2002. Byt č. 5 v domě č. p. 25 náměstí Arnošta z Pardubic 
nebude užíván jako nájemní byt pro příslušníky  OO Policie ČR.

USNESENÍ č. 41/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
půjčku pro Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 50, Cukrovarská Český Brod   
282 01, na zřízení vodovodní přípojky ve výši 50 000 Kč za podmínek stanovených ve Smlouvě 
o půjčce, jejíž návrh je přílohou originálu usnesení. 

USNESENÍ č. 42/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
zamítá
žádost manželů Jaroslava a Heleny Fraňkových, bytem Želivského 248, Český Brod, o odprodej 
pozemku parc. č. 149 – zahrada o výměře 532 m2 dle KN v kat.území Český Brod.

USNESENÍ č. 43/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
zamítá
žádost manželů Romana a Jaroslavy Tocháčkových, bytem Štolmíř 71, 282 01 Český Brod, o 
odprodej pozemku parc. č. 471 – neplodná půda o výměře 126.370 m2 dle KN v kat. území Český
Brod.

USNESENÍ č. 44/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
přidělení dotace ve výši 65 000 Kč pro TJ Sokol Český Brod, 55 000 Kč pro TJ Slavoj – oddíl 
basketbalu a účelové dotace 80 000 Kč pro SK Český Brod.

USNESENÍ č. 45/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
podání žádosti na Ministerstvo financí České republiky o státní dotaci na rekonstrukci místních 
komunikací ve vlastnictví Města Český brod na náměstí Husovu a Arnošta z Pardubic ve výši 10 
mil. Kč pro rok 2007 a zároveň
souhlasí
s povinnou spoluúčastí Města Český Brod ve výši minimálně 25%, která bude v případě obdržení
státní dotace zpracována do rozpočtu na rok 2007.
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                   Jaromír Fischer
                                                                                                                               starosta města
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