
Usnesení

z 38. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 21.6.2006 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 49/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1) a § 85 písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění
pozdějších předpisů 
revokuje
svoje usnesení číslo 21/2006 ze dne 22.2.2006 a 
schvaluje 
prodej částí pozemku č. 613 ostatní plocha o výměře cca 49 m2 a pozemku č. 608/4 trvalý travní
porost o výměře cca 53 m2 oba v k. ú. Český Brod manželům Bublovým Rudolfu a Ivaně za cenu
105 Kč za l m2.  

USNESENÍ č. 50/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 85 písm. a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
a v souladu se schválenými Pravidly privatizace bytového fondu v majetku města číslo 2
schvaluje 
prodej bytů v domě čp. 1197,1198 se společnými částmi budovy a s příslušnými pozemky st. p. č.
1440, st. p. č. 1439, st. p. č. 505 a ostatní plocha č. 179/3 vše v k. ú. Český Brod a v souladu s
ustanovením § 22 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů učinění nabídky převodu
bytu těmto oprávněným osobám:

byt č.1197/1 – manž. Janíkovým Pavlu a Julii za cenu ...           269 999 Kč
byt č.1197/6 – manž. Plškovým Josefu a Boženě za cenu ...           240 610 Kč
byt č.1197/7 – manž. Markovým Mgr.Václavu a JUDr.Janě za cenu ...    243 365  Kč
byt č.1197/9 – manž. Rusovým Jaroslavu a Evě za cenu ...          243 365 Kč
byt č.1198/1 – manž. Vávrovým Lubomíru a Hedvice za cenu ...             264 333 Kč
byt č.1198/2 – paní Stránské Zdeňce za cenu ...           297 333 Kč
byt č.1198/3 – p. Kosovovi Stanislavu za cenu ...             94 692 Kč
byt č.1198/4 – manž. Kubínovým Jaroslavu a Evě za cenu ...           270 721 Kč
byt č.1198/5 – paní Slavíkové Elišce za cenu ...             98 067 Kč
byt č.1198/6 – manž. Šramotovi František a Maria za cenu …                  300 905 Kč
byt č.1198/7 – panu Klégerovi Janu za cenu ...           270 721 Kč
byt č.1198/9 – paní Kosovové Naděždě za cenu ...             97 332 Kč.

USNESENÍ č. 51/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 2) písm. c)  zákona č. 128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších
předpisů  a  zákona č.  250/2000 Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění
pozdějších předpisů
souhlasí bez výhrad
s celoročním hospodařením Města Český Brod dle rozpočtu r. 2005 a
schvaluje



přidělení hospodářských výsledků hospodářských středisek do jejich fondů hospodářské činnosti 
( účty 903). Znění závěrečného účtu, včetně výsledků hospodaření hospodářských středisek a 
zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2005 je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.

USNESENÍ č. 52/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 2) písm. c)  zákona č. 128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších
předpisů 
schvaluje
rozpočtové  opatření  č.  3  k rozpočtu  Města  Český  Brod  na  rok  2006.   Rozpočet  příjmů  se
navyšuje o 450 tis. Kč a rozpočet výdajů se navyšuje také o 450 tis. Kč. V této částce je položka
převody z hospodářské činnosti navýšena o 350 tis. Kč a je zařazena položka ostatní odvody PO
ve výši 100 tis.  Kč. V investičních výdajích je zařazena položka spoluúčast k dotaci  z Fondu
životního prostředí ve výši 350 tis. Kč a v provozních výdajích je zařazena položka příspěvek na
opravu fasády v městské památkové zóně ve výši 100 tis. Kč. 

USNESENÍ č. 53/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
revokuje
část usnesení  č. 77/2002 ze dne 16. 10. 2002. Byt č. 3 v domě čp. 25 náměstí Arnošta z Pardubic 
nebude užíván jako nájemní byt pro příslušníky OO Policie ČR.

USNESENÍ č. 54/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84  odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
stanoví
v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů počet členů zastupitelstva pro následující volební období ve výši 21 členů.

USNESENÍ č. 55/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 35 odst.  1) a § 48 odst. 1) zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění
pozdějších předpisů 
souhlasí
se změnami v textu smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem na investiční akce v ul. 
Prokopa Velikého schválené usnesením č. 1/2006 dne 25.1.2006.

USNESENÍ č. 56/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 85 písm. j)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle návrhu Smlouvy o půjčce, který je nedílnou 
součástí originálu přílohy zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 57/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 85 písm. j)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
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schvaluje
prodej pozemku parc. č. 164/206 – zahrada o výměře  158 m2 v kat. území Doubravčice do 
vlastnictví paní Gabriele Hyrmanové, bytem Praha 4, Brabcova 3,  za cenu 100 Kč za 1 m2. 

USNESENÍ č. 58/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 35 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s přípravou investic rekonstrukce bývalé moštárny na školní družinu v čp. 141 ul. Žitomířská, 
Český Brod.        

                Jaromír Fischer
                                                                                                                           starosta města
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