
Usnesení

z 39. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 6. 9. 2006 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 59/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Břežany II na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Břežany II z důvodů finančních a organizačních
není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 60/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Bříství na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Bříství z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 61/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)zákona č. 128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s  uzavřením veřejnoprávní  smlouvy mezi  městem Český Brod a  obcí  Doubravčice na  úseku
výkonu  přestupkové  agendy  vzhledem k tomu,  že  obec  Doubravčice z  důvodů finančních  a
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 62/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Hradešín na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Hradešín z důvodů finančních a organizačních
není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 63/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Chrášťany na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Chrášťany z důvodů finančních a organizačních
není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 64/2006



Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84  odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Krupá na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Krupá z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 65/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84  odst. 1) zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Kšely na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Kšely z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 66/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1))  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Masojedy na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Masojedy z důvodů finančních a organizačních
není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 67/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Mrzky na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Mrzky z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 68/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Příčany na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Poříčany z důvodů finančních a organizačních
není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 69/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Přehvozdí na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Přehvozdí z důvodů finančních a organizačních
není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 70/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
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po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s  uzavřením  veřejnoprávní  smlouvy  mezi  městem  Český  Brod  a  obcí  Přistoupim na  úseku
výkonu  přestupkové  agendy  vzhledem  k  tomu,  že  obec  Přistoupim z  důvodů  finančních  a
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 71/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s  uzavřením  veřejnoprávní  smlouvy  mezi  městem  Český  Brod  a  obcí  Rostoklaty na  úseku
výkonu  přestupkové  agendy  vzhledem  k  tomu,  že  obec  Rostoklaty z  důvodů  finančních  a
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 72/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Tismice na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Tismice z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 73/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Tuchoraz na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Tuchoraz z důvodů finančních a organizačních
není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 74/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Tuklaty na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Tuklaty z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 75/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Vitice na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Vitice z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 76/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
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souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Vykáň na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Vykáň z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 77/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 35 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
koupi části „A“ pozemku č. 273/1 o výměře cca 1 000 m2 za 650 Kč za 1m2 a části „B“ pozemku
č. 707/1 o výměře cca 300 m2 za 550 Kč za 1m2 vše v k. ú. Český Brod od vlastníka NELIa.s., Na
hraničkách 589/34, Dědice, 68201 Vyškov do vlastnictví Města Český Brod.

USNESENÍ č. 78/2006
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. 4 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006. Rozpočet příjmů se navyšuje
na 118 460,42 tis. Kč, rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 82 814,42   tis. Kč, rozpočet
investičních výdajů se navyšuje na 29 387,00 tis. Kč. Položka financování se snižuje na 6 259 tis.
Kč.

USNESENÍ č. 79/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 35 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
zamítá
žádost o odkoupení pozemku č. 1008/5 ostatní plocha v k.ú.Český Brod.

USNESENÍ č. 80/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
zamítá
žádost paní Elišky Strnadové a manželů Štolbových o prodej pozemků parc. č. 5/2 – zahrada a 
stp. č. 35/3 – zastavěná plocha a nádvoří dle KN v k. ú. Český Brod.

USNESENÍ č. 81/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 35 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
zamítá
nabídku odkoupení pozemku parc. č. 3/3 – zahrada dle KN v k.ú. Český Brod o výměře 182 m2 
od Cihlářských závodů Praha a.s. v likvidaci.

USNESENÍ č. 82/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 35 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s přípravou investice zřízení nových zdrojů pitné vody pro zásobování města Český Brod.    
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USNESENÍ č. 83/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
zamítá
žádost o prodej části pozemku č. 353/1 o výměře cca 269 m2 v k.ú.Český Brod.  

USNESENÍ č. 84/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 85 písm. i) zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
účelovou půjčku Tělocvičné jednotě Sokol Český Brod ve výši 300 000 Kč. Půjčka je určena na
rekonstrukci  vnitřní  části  budovy sokolovny,  bude úročena 2% a  bude návratná  do  4 let  od
poskytnutí a
pověřuje 
starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové půjčky.

USNESENÍ č. 85/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením  Smlouvy  o  sdružení  finančních  prostředků  za  účelem  založení  akční  skupiny  a
zapojení do iniciativy Leader s těmito partnery: 
SPOaRO Hradešín o.s., Hradešín 73, Český Brod
Obec Hradešín, Hradešín 114, Český Brod
MSC-NET s.r.o., Havlíčkova 1130, Český Brod
Obec Tismice, Tismice 136, Český Brod
Obec Přišimasy, Přišimasy 80, Český Brod
Obec Chrášťany, Chrášťany 20, Český Brod
Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Město Český Brod, Husovo náměstí 70, Český Brod
Bylanka s.r.o.,Chrášťany 15, Český Brod
Obec Klučov, Klučov 114, Český Brod
Obec Doubravčice
Smlouva je nedílnou součástí originálu zápisu z jednání ZM.

                Jaromír Fischer
                                                                                                                           starosta města
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