
Zápis 

z 39. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 6. 9.2006 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Ing. Kokeš, pí. Raková,  pí. Houžvičková, Ing. Majer, Mgr.
Janík, MUDr. Forstová, Ing. Rahmová, Mgr. Plíva, Ing. Přikryl, MUDr. Blažek, p. Korec
Omluveni:  p. Firbas,  p. Vlasák, MVDr. Čermáková,   p. Fořt,  Ing. Thomes,   Ing. Drahorád,
MUDr. Chaloupka, MUDr. Hrabálek  
Nepřítomni:  
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: pí. Houžvičková, Mgr. Plíva 
Návrhová komise: MUDr. Blažek, Ing. Majer
Program zasedání: 
Zahájení
1) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Břežany II – předkládá p. Fischer
2) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Bříství – předkládá p. Fischer
3) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Doubravčice – předkládá p. Fischer
4) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Hradešín – předkládá p. Fischer
5) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Chrášťany – předkládá p. Fischer
6) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Krupá – předkládá p. Fischer
7) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Kšely – předkládá p. Fischer
8) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Masojedy – předkládá p. Fischer
9) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Mrzky – předkládá p. Fischer
10) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Poříčany – předkládá p. Fischer
11) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Přehvozdí – předkládá p. Fischer
12) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Přistoupim – předkládá p. Fischer
13) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Rostoklaty – předkládá p. Fischer
14) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Tismice – předkládá p. Fischer
15) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Tuchoraz – předkládá p. Fischer
16) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí

Tuklaty – předkládá p. Fischer



17) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí
Vitice – předkládá p. Fischer

18) Návrh  na  schválení  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy na  úseku přestupkové  agendy s obcí
Vykáň – předkládá p. Fischer

19) Návrh na schválení koupi pozemků na parkovišti před nádražím – předkládá p. Fischer
20) Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu města Český Brod na rok 2006 –

předkládá p. Fischer
21) Návrh na zamítnutí žádosti o odkoupení pozemku č. 1008/5 ostatní plocha v k.ú. Český Brod

– předkládá p. Fischer
22) Návrh na zamítnutí žádosti o prodej pozemků parc. č. 5/2 – zahrada a stp. č. 35/3 – zastavěná

plocha a nádvoří v k. ú. Český Brod – předkládá p. Fischer 
23) Návrh na zamítnutí nabídky odkoupení pozemku parc. č. 3/3 – zahrada v k. ú. Český Brod  –

předkládá p. Fischer 
24) Návrh  na  vyslovení  souhlasu  s přípravou  investice  zřízení  nových  zdrojů  pitné  vody pro

zásobování města Český Brod – předkládá p. Fischer
25) Návrh na schválení žádosti o prodej části pozemku č. 353/1 v k.ú. Český Brod – předkládá p.

Fischer
26) Návrh na schválení půjčky pro TJ Sokol Český Brod – předkládá p. Fischer
27) Návrh na koupi nemovitosti českobrodského koupaliště – předkládá p. Fischer

Informace
Materiál „Zpřístupnění centra města Český Brod cyklistům“ – komise bezpečnosti a dopravy
Uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků za účelem založení akční skupiny a zapojení
do iniciativy Leader
Stav NsP Český Brod

Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1705 hod.) 39. zasedání ZM, přivítal  členy ZM a konstatoval, že je přítomno
13 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zasedání je usnášení schopné 

Navrhl,  aby bod č. 25 koupě pozemku před nádražím byl  projednán po bodu č. 18 z důvodu
zařazení do rozpočtového opatření, které je projednáváno jako bod 19. 

Bc. Nekolný seznámil  přítomné s programem dnešního zasedání a dal o něm hlasovat
                                                           s ch v á l e n o  13, 0, 0 

Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: MUDr. Blažek, Ing. Majer
       s ch v á l e n o  12, 0, 1 

Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: pí. Houžvičková, Mgr. Plíva
                                    s ch v á l e n o  12, 0, 1

Návrh na schválení uzavření veřejnoprávních smluv na úseku přestupkové agendy s obcemi
Břežany II, Bříství, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Krupá, Kšely, Tuchoraz, Tuklaty,
Vitice, Vykáň – předkládá p. Fischer
Bc. Nekolný navrhl, aby diskuse k bodům 1-18 proběhla při projednání bodu č. 1. Jedná se o
schválení  veřejnoprávních  smluv  s obcemi  v našem  správním  obvodu  na  úseku  výkonu
přestupkové agendy. 
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Platnost veřejnoprávních  smluv, které má Město Český Brod uzavřeny s obcemi v rámci
našeho územního obvodu na úseku přestupků končí dne 31.12.2006. Z tohoto důvodu je
třeba v případě, že Město Český Brod bude nadále vykonávat tuto agendu pro další  obce,
uzavření nových veřejnoprávních smluv  na základě souhlasu Rady Města Český Brod a
zastupitelstva příslušné obce.   
Mgr. Plíva – v návrhu smlouvy v čl. 2 a čl. 3 došlo k překlepu, prosím opravit
p. Korec - některé obce si účtují  za výkon přestupkové agendy 1000 Kč.
Mgr. Uldrichová  -   1000 Kč je nejvyšší částka. Tato částka je dána na vůli zastupitelů.
p. Fischer – pro obce je částka 800 Kč úhrada za přestupkovou agendu již velká částka.
Mgr. Uldrichová – pokud zastupitelstva obcí neschválí vyšší částku, tak krajský úřad nařídí  obci
s rozšířenou působností tuto agendu pro obec provádět zdarma.

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.

       s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.
         s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.
         s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.
         s c h v á l e n o 13, 0, 0
USNESENÍ č. 63/2006
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 Chrášťany na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Chrášťany z důvodů finančních a organizačních
není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

                s c h v á l e n o 13, 0, 0
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.
        s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.

       s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.

       s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.

       s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.
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s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.

s c h v á l e n o 13, 0, 0
USNESENÍ č. 70/2006
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  Přistoupim na  úseku
výkonu  přestupkové  agendy  vzhledem  k  tomu,  že  obec  Přistoupim z  důvodů  finančních  a
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

USNESENÍ č. 74/2006
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 Tuklaty na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Tuklaty z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

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.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

USNESENÍ č. 76/2006
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 Vykáň na úseku výkonu
přestupkové agendy vzhledem k tomu, že obec Vykáň z důvodů finančních a organizačních není
schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

Návrh na schválení koupi pozemků na parkovišti před nádražím – předkládá p. Fischer
Dne 28.8.2006 byla s uvedenou firmou za účasti vedení města projednána možnost odkoupení
částí uvedených pozemků do vlastnictví Města Český Brod. Na těchto částech pozemků je podle
„Návrhu stavebních úprav před žel. stan. Český Brod“ navrženo řešení parkovacích míst. Kupní
cena cca 815 000 Kč.    

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.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu města Český Brod na rok 2006 –
předkládá p. Fischer
Pí.  Sahulová  – vedoucí  finančního odboru -  rozpočtové  opatření  č.4  je  navrženo na  základě
skutečností zjištěných k 31.7.2006. 
PŘÍJMY
V položkách daňových příjmů je navýšení v souladu se skutečnými příjmy k 31.7.2006. Ostatní
příjmy  jsou  upraveny  dle  skutečnosti  k 31.7.2006.  Předpoklad  čerpání  částky  předplaceného
nájemného je snížen v souvislosti s výší získaných dotací na akci ul. Prokopa Velikého. Zatím
není potvrzena dotace na vodovod v ulici Prokopa Velikého a není tedy v rozpočtovém opatření
započítána. Po přiznání této dotace bude do rozpočtu ihned zapracována. Dotace, které jsou již
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přiznány jsou v rozpočtovém opatření  zahrnuty.  Jedná se o dotaci  na pracovníka  dopravního
odboru – bodový systém ve výši 218 tis.,dotaci na výpočetní techniku pro živnostenský odbor ve
výši  80  tis.,  dotaci  na  výdaje  spojené  s konáním  voleb  do  parlamentu  ve  výši  194,92
tis.,investiční dotaci pro ZŠ Žitomířská na povrch hřiště ve výši 50 tis.,dotaci na Kouřimské před
předbranní  ve výši 80 tis.,dotaci  na zřízení  kamerového systému ve výši 1 104 tis.,investiční
dotaci na rekonstrukci kanalizace v ulici Prokopa Velikého ve výši 1 500 tis.,dotaci na pořízení
kompostérů a štěpkovače ve výši 650 tis., Tyto dotace jsou přísně účelové a podléhají ročnímu
vyúčtovaní  poskytovateli.V  návrhu  je  významně  navýšena  položka  převodů  z hospodářské
činnosti – jedná se hlavně o výnosy z probíhající privatizace bytů v domech v Masarykově ulici.
Další položkou, která se navyšuje  je převod z vodohospodářského fondu o 500 tis., které budou
použity na rekonstrukci kanalizace ul. Prokopa Velikého. 
PROVOZNÍ VÝDAJE
V provozních  výdajích  je  navrženo  navýšení  těchto  položek  –  příspěvek  zřizovatele  pro  PO
Městská  knihovna,jedná  se  o  pokrytí  ztráty  roku  2005  ve  výši  21  tis.,navýšení  příspěvku
zřizovatele  pro PO Mateřská škola Liblice, jedná se také o pokrytí ztráty roku 2005 ve výši 35
tis., navýšení příspěvku zřizovatele pro PO Mateřská škola Sokolská o 22 tis., na úhradu osobní
asistence pro žáka s těžkým tělesným postižením. Do provozních výdajů je dále  zahrnuto použití
účelově poskytnutých dotací  -
dotace na pracovníka dopravního odboru, dotace na výdaje spojené s volbami. 
Ve výdajích jednotlivých příkazců operací je navrženo  následující navýšení – výdaje FO – o 30
tis., - úhrada auditu v TS, - správce výpočetní techniky –  o 80 tis., použití účelové dotace pro
živnostenský odbor ,správce radnice – o 80 tis., zvýšené náklady na elektrickou energii a teplo, -
odbor vnitřních věcí – o 130 tis., použití účelové dotace na zřízení biometrického pracoviště, -
odbor sociálních věcí – 
o 20 tis., řešení nebezpečí rozšíření  žloutenky.
INVESTIČNÍ VÝDAJE
Změny navržené v rozpočtu investičních výdajů jsou následující – znovu zařazení investičního
příspěvku pro PO ZŠ Žitomířská ve výši 500 tis., na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu,
zařazení investiční dotace na povrch hřiště ve výši 50 tis., převod poskytnuté účelové dotace, -
zařazení investičního příspěvku pro PO Technické služby ve výši 315 tis.,  - pořízení sekačky
trávy, přesun částky 130 tis., z položky veřejné osvětlení na investiční akci Sportovní ul. Liblice
– kde bylo vybudováno veřejného osvětlení,- navýšení položky investiční akce ul. Pod Malým
vrchem o 180 tis., - dle skutečných nákladů, částka je přesunuta z položky příprava investic na
další  období,  -  snížení  položky  na  investiční  akci  Prokopa  Velikého  –  částka  vychází
z ukončeného výběrového řízení, - přesun mezi položkami investiční akce vodovodní přípojky
Liblice,  - navýšení položky akce Sportovní ul. Liblice – o 130 tis., částka veřejného osvětlení, -
navýšení  položky  nákup  pozemků  o  850  tis.,-  příprava  investiční  akce  Přednádraží,  výkup
pozemků,  -  znovu  zařazení  položky  na  budování  autobusových  zastávek  ve  výši  100  tis.,-
zařazení  investiční  akce  Rekonstrukce Želivského 171 ve výši  500 tis.,  školní  družina.  Další
změny v rozpočtu investičních výdajů zahrnují použití účelově poskytnutých dotací – Kouřimské
předbraní  80  tis.,  odpadové  hospodářství  650 tis.,  zařazení  investiční  akce  kamerový  systém
s použitím dotace ve výši 1270 tis., použití účelové dotace na zřízení biometrického pracoviště
192 tis.,  -  stavební úpravy,  62 tis.,-  zapojení do informační  sítě.  Zbývající  změny v rozpočtu
investičních výdajů jsou upřesněním dle skutečných cen pořizovaných předmětů – frankovací
stroj, radar pro Městskou polici.
FINACOVÁNÍ
V tomto  oddíle  byly  upřesněny splátky půjčky od SFRB dle splátkového kalendáře,  čímž se
položka financování snižuje na 6 259 tis. 
ZÁVĚR
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Toto rozpočtové opatření je navrženo dle reálných možností  rozpočtu Města Český Brod. Na
finanční odbor byla doručena žádost o navýšení příspěvku zřizovatele  pro PO NsP Český Brod o
2 mil.,Kč. Toto navýšení nebylo zapracováno do návrhu, neboť nebyly nalezeny zdroje pro tento
příspěvek.
Mgr. Janík – finanční výbor na svém jednání doporučil ZM schválit rozpočtové opatření č. 4
Ing. Přikryl – co to je konvektomat?
Pí. Sahulová – používá se v jídelnách na ohřev jídla.
Ing. Přikryl – není sekačka za 315 000 Kč drahá?
Ing. Plášilová – nejedná se o sekačku, ale o traktor na sekání. Má výkon 6x větší než sekačka. 
Máme hodně ploch, které se musí sekat a s tímto traktorem ušetříme čas.  
Ing. Přikryl – jak bude financována investiční akce kamerový systém a kde budou kamery 
instalovány? 
Bc. Nekolný -  jedná se o dotaci z MV, kdy MV financuje 90% a město 10%. Příští rok budou 
nainstalovány na nám. Arnošta z Pardubic 2 kamery a další 3 kamery budou napojeny. Záznam 
z těchto kamer jde použít jako důkaz u soudu. 
    
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.

s c h v á l e n o 12, 0, 1

Návrh na zamítnutí žádosti  o odkoupení pozemku č.  1008/5 ostatní  plocha v k.ú.  Český
Brod – předkládá p. Fischer
Dne 17.5.2006 obdrželo Město Český Brod od firmy Jatky Český Brod a. s. žádost o odprodej
pozemku  č.  1008/5  ostatní  plocha  o  výměře  3 522  m2 v k.ú.Český  Brod.  Pozemek  sousedí
s areálem žadatele. Bylo vyžádáno vyjádření od Technických služeb Český Brod, které mají na
uvedeném pozemku víceúčelový  sklad materiálů  a  zařízení,  které  není  možno z důvodu jeho
velikosti skladovat přímo v areálu Technických služeb v Palackého ulici.  Uvedená žádost byla
předložena k projednání radě města dne 1.6.2006. Po diskusi byl vysloven návrh na stažení této
věci z programu s tím, že bude vytipován jiný náhradní pozemek pro Technické služby Český
Brod.  Adekvátní  pozemek  pro  tento  účel  nebyl  nalezen.  Rada  města  na  svém zasedání  dne
14.8.2006 po projednání doporučila zastupitelstvu města tuto žádost zamítnout.   

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.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

Návrh  na  zamítnutí  žádosti  o  prodej  pozemků parc.  č.  5/2  –  zahrada  a  stp.  č.  35/3  –
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Český Brod – předkládá p. Fischer 
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Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel žádost ze dne 10.7.2006 od paní Elišky 
Strnadové, bytem Český Brod, Krále Jiřího 449, o odprodej pozemku parc.č. 35/3 a části 
pozemku parc.č. 5/2 v k.ú. Český Brod. Dále obdržel žádost ze dne 2.8.2006 od manželů 
Štolbových, bytem Český Brod, Jungmannova 917, o odprodej pozemků parc.č. 5/2 a 35/3 v k.ú. 
Český Brod, přičemž navrhli cenu 130,- Kč za 1 m2. Tato záležitost byla projednána již v roce 
2003 a 2004, přičemž nebyla splněna podmínka odprodeje uvedených pozemků beze zbytku a za 
minimální cenu 300,- Kč za 1 m2. Rada Města Český Brod na svém jednání dne 14.8.2006 
revokovala své usnesení č. 78 ze dne 27.5.2004 a vyhlásila záměr na prodej pouze všech 
předmětných pozemků včetně poz.parc.č. 5/4 za minimální cenu 150,- Kč za 1 m2. Oznámení o 
záměru bude zveřejněno do 31.8.2006, došlé nabídky budou připraveny k projednání 
k nejbližšímu termínu zastupitelstva. 

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

s c h v á l e n o 13, 0, 0

Návrh na zamítnutí nabídky odkoupení pozemku parc. č. 3/3 – zahrada v k. ú. Český Brod
– předkládá p. Fischer 
Odbor správy majetku Města Český Brod obdržel dne 31.7.2006 písemnou nabídku od 
Cihlářských závodů Praha a.s. v likvidaci, Puchmajerova 5, Praha 5 na odprodej pozemku parc.č. 
3/3 – zahrada v k.ú. Český Brod o výměře 182 m2. Pozemek se nachází v prostoru za lékárnou čp.
82. Z důvodu nepřiměřeně vysoké ceny 180.000,- Kč, tj. 989,- Kč za 1 m2 tuto nabídku Rada 
Města Český Brod na svém jednání dne 14.8.2006 doporučila zastupitelstvu zamítnout. 

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.

s c h v á l e n o 13, 0, 0

Návrh na vyslovení souhlasu s přípravou investice zřízení  nových zdrojů pitné vody pro
zásobování města Český Brod – předkládá p. Fischer
Po jednáních mezi vedením Města a Českým Telefonem (Telefónica O2 Czech Republic a.s.) 
jsme obdrželi odpověď se zamítavým stanoviskem k prodeji. Vzhledem k tomu, že v budoucnu 
poroste cena vody od Telecomu a že se čeká nárůst spotřeby vody je nutné řešit nové zdroje 
vody.
Bc. Nekolný – zdroje  pitné vody bychom mohly financovat dotací ze Středočeského kraje, 
národních fondů nebo fondů EU.
Ing. Přikryl – kolik odebíráme vody ze zdroje Vrátkov?
Bc. Nekolný – cca jednu třetinu. 

USNESENÍ č. 82/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
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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.    

s c h v á l e n o 13, 0, 0

Odešel Bc. Nekolný v 1755 hodin
Návrh na schválení žádosti o prodej části pozemku č. 353/1 v k.ú. Český Brod – předkládá p.
Fischer
E-mailem dne 15.8.2006 požádala paní PhDr. Jirešová Beáta, bytem Český Brod, Žižkova ul. 302
o prodej části pozemku č. 353/1 v k.ú.Český Brod o výměře cca 269 m2, který je v majetku města
(dle geom.plánku č. 1076-37/2003 se jedná o pozemek č. 196/16).   
Do vlastnictví  tento pozemek získalo Město Český Brod na základě  smlouvy o bezúplatném
převodu ze dne 27.1.2004 a 10.2.2004 od České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových spolu s dalším majetkem nemocnice. Smlouva byla vložena do katastru nemovitostí
pod č.V-154/05.
V článku V. této smlouvy je uvedeno že: „Nabyvatel se zavazuje, že majetek uvedený v článku I.
smlouvy, který se na něho převádí, bude využívat pouze k účelu, ke kterému je využíván k datu
jeho převodu, tedy ke zdravotnickým účelům, nebude jej sám využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, ani jej  nebude k takovým účelům pronajímat a pokud by došlo ode dne
nabytí majetku do vlastnictví nabyvatele k převodu majetku nabyvatelem na třetí osobu, převede
nabyvatel  částku  ve  výši  zjištěné  ceny  majetku  v místě  a  čase  obvyklé  v době  převodu  na
nabyvatele prostřednictvím převodce do státního rozpočtu“.   
Pozemek  je  v nájmu  žadatelky.  Další  část tohoto  pozemku  je  v nájmu  paní  Žatecké,  která
v loňském roce též měla zájem o koupi. Nájemné činí 1 345 Kč a 1 065 Kč ročně.
Cenu, za kterou by pozemek koupila žadatelka ve své žádosti neuvádí. Je-li tomu tak, že bude
plně respektovat cenu, kterou určí město, mohla by být určena taková cena, aby plně pokryla
všechny náklady, které město bude mít s tímto prodejem (cena za pozemek, cena za znalecký
posudek a cena za daň z převodu nemovitostí).  Pak městu z tohoto prodeje zůstane 0,-Kč, ale
mohl  by tak  být  splněn závazek uvedený v čl.V.  citované  smlouvy.  Město  by však  porušilo
ustanovení  §  38,  odst.(1)  zákona o  obcích.  Vyšší  kupní  cenou by bylo  porušeno ustanovení
článku  V.  smlouvy  přičemž  v tomto  článku  chybí  ujednání  o  tom,  kdo  objednává  znalecký
posudek na určení částky, která se převede do státního rozpočtu. Informativně: uvedená záležitost
byla již projednána v zastupitelstvu města dne 8.6.2005 a usnesením č.48/2005 byla  žádost o
prodej částí pozemku zamítnuta. Stanovisko OSM: nedoporučuje prodej tohoto majetku.
Rada města po projednání dne 29.8.2006 doporučuje zastupitelstvu tuto žádost zamítnout. 

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.  

s c h v á l e n o 12, 0, 0
Přišel Bc. Nekolný v 1805 hodin

Návrh na schválení půjčky pro TJ Sokol Český Brod – předkládá p. Fischer
Pí. Raková – TJ Sokol se obrací s žádostí na ZM o jednorázovou finanční půjčku ve výši 300 000
Kč. Tato půjčka bude použita na rekonstrukci vnitřní části budovy sokolovny, která byla vrácena 
pronajímatelem ve velmi špatném stavu. Tuto místnost chceme využívat pro rozšířené cvičení, 
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ale i pro kulturně - společenské akce pro českobrodskou veřejnost. Tato půjčka bude úročena 2% 
a návratná do 4 let od poskytnutí. 

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.
                                                                                                                       s c h v á l e n o 13, 0, 0

Návrh na schválení koupě nemovitostí českobrodského koupaliště – předkládá p. 
Fischer
Pí. Raková – je nutné schválit smlouvu o budoucí smlouvě darovací, kdy město se zaváže, 
že daruje TJ Sokol pozemek jakmile se stane jeho vlastníkem a TJ Sokol prodá městu 
nemovitosti a pozemky koupaliště. V pátek proběhne jednání v Praze na župě. Materiály ke
schválení mám připraveny. Je nutné schválit předběžný návrh smlouvy o prodeji 
koupaliště. 
JUDr. Marková – zatím není nutné schvalovat návrh smlouvy. Zastupitelstvo města 
schválilo usnesení, že souhlasí s koupí nemovitostí českobrodského koupaliště. A toto 
usnesení předložíte na jednání župy. 
Zastupitelstvo města po projednání se usneslo, že usnesení k tomuto návrhu nebude 
přijato.

Informace
Materiál  „Zpřístupnění  centra  města  Český  Brod  cyklistům“  –  komise  bezpečnosti  a
dopravy
Bc.  Nekolný  -   neutěšená  situace  v oblasti  cyklodopravy  ve  středu  města  vedla  komisi
bezpečnosti  a  dopravy  ke  zpracování  materiálu  „Zpřístupnění  centra  města  Český  Brod
cyklistům“.  Tento materiál  je  nedílnou součástí  originálu  zápisu.  Smyslem je umožnit  pohyb
cyklistů  v centru  města  cestou  obousměrného  provozu  jízdních  kol  v jinak  jednosměrných
ulicích.
Rada města nedoporučuje v hlavních tazích realizovat studii tj., ne v ulici Krále Jiřího a v ulici
Jungmannova.  Např. v ulici Tyršova – uskutečnit.

Smlouva o sdružení finančních prostředků
Bc. Nekolný – zúčastnil se jednání v Tismicích, kde byla přijata Smlouva o sdružení finančních
prostředků za účelem založení místní akční skupiny a zapojení do iniciativy Leader.  Smluvní
strany  se  vzájemně  dohodly  poskytnout  peněžní  prostředky.  Tabulka  s finančními  vklady  je
nedílnou součástí smlouvy a smlouva je nedílnou součástí originálu zápisu. Zastupitelé města po
projednání dali návrh na schválení usnesení k této informaci.

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
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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.
                                                                                                                       s c h v á l e n o 13, 0, 0
Stav NsP Český Brod
MUDr. Blažek – seznámil zastupitele s prvními zjištěními ohledně stavu NsP.
Smlouva na poskytování zdravotní péče byla uzavřena do konce tohoto roku, tj. 31.12.2006. Od 
1.1.2007  s námi Všeobecná zdravotní pojišťovna odmítá uzavřít smlouvu na chir. lůžka včetně 
JIP, chce zredukovat počet lůžek na interně na cca 20 a zrušit JIP stanici. V této návaznosti nabízí
rozšíření ošetřovatelských lůžek – počet bohužel nespecifikuje.
Z prvého hlediska – dostupnosti lékařské péče – je možno konstatovat, že chir. péči dokáže 
saturovat Nemocnice Kolín, ohledně interní péče a s ní spojených neurologických komplikací 
tomuto tak není a dostupnost se výrazně zhorší. Při takto plánované výrazné redukci již jsem 
v jednání s místní odborovou organizací a úřadem práce, neboť dojde k hromadnému propouštění
zaměstnanců.  Z druhého hlediska – ekonomického – je zrušení chir. oddělení přínosné, neboť 
jeho provoz je ztrátový, redukce interních lůžek na 20 a ztráta JIP je ekonomicky neúnosná a dle 
mého neprovozu schopná (to platí i pro zdravotní hledisko).  V současné době generuje výraznou 
ztrátu i dopravní zdravotní služba – zde bych navrhoval její převedení na privátní subjekt, který 
by byl vybrán ve výběrovém řízení. Z čistě manažerského hlediska by bylo nejlepší provozovat 
lůžka následné a ošetřovatelské péče v počtu 120-150  s okolním komplementem ( laboratoře, 
rentgen, rehabilitace ) a odbornými ambulancemi. Zde je však nutné rozhodnutí zastupitelů 
města, aby rozhodli jak pokračovat dále. Je nutné si uvědomit, že od roku 1999 bylo nemocnici 
poskytnuto 8.467 875,- Kč, což je cca příspěvek 1.210 000,- Kč ročně – to samé se posílá např. 
Městskému kulturnímu středisku, které má asi 5 zaměstnanců ( nemocnice 220). Dále od roku 
1992 generuje nemocnice závazky, který jsou v současnosti ( k 31.3.2006) 26.877.429,- Kč.  
Vzhledem k tomu, že nemocnice je příspěvkovou organizací, tak by město mělo každý rok 
poskytovat příspěvek ve výši ztráty, aby hospodaření bylo vyrovnané. To se však již historicky 
neděje. Další problém vidím v tom, že majetek města má nemocnice pouze ve výpůjčce – nemůže
ho odepisovat, to odepisuje město, ale stará se o něj a udržuje ho v provozu schopném stavu.
 Má žádost z konce července o navýšení příspěvku na tento rok o 2 mil. Kč nebyla do 
rozpočtového opatření ani zařazena. Důvodem je nedostatek financí.  Zde je nutné si uvědomit, 
že roční příspěvek pro další fungování nemocnice by se měl pohybovat mezi 5 – 7 mil. Kč, a do 
rozpočtového výhledu města by na dalších 5 let mělo být ročně vyčleněno 5 mil. na zaplacení 
závazků . Nelze se domnívat, že nemocnice bude hospodařit bez pomoci města v modrých 
číslech, poskytovat zdravotní péči v kvalitě odpovídající 21. století a ještě se starat o městský 
majetek.   
Máme tyto možnosti - nadále provozovat příspěvkovou organizaci města
to znamená dorovnat ztrátu NsP a každoročně přidělovat  příspěvky zřizovatele.
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- vyhlásit výběrové řízení a pronajmout organizaci 
hodnota nemocnice se na trhu snižuje v souvislosti s rozsahem poskytovaných služeb – ztráty 
nese zřizovatel, kterým je město Český Brod. 
Závazky v současné době jsou ve výši cca 26 800 000 Kč – je třeba postupně splácet 
závazky NsP. Je třeba zavést tyto závazky do rozpočtového výhledu města – z důvodu splácení. 

Odešel Ing. Přikryl v 1905 hodin.

Bc. Nekolný - byla předložena informace o stavu domů v areálu NsP, které jsou ve vlastnictví 
města. Investice do těchto budov představuje více než 50 mil. Kč.
MUDr. Blažek – končí atesty u určitých přístrojů z tohoto důvodu musí být vyřazeny.
Bc. Nekolný – v pondělí 11.9. 2006 bude jednáno o udělení výjimky ze smlouvy o prodeji 
nemovitého majetku v NsP (jedná se o areál gynekologie s pozemky a rozestavěný areál 
polikliniky) tj. abychom nemuseli vracet finance státu. Musíme se rozhodnout zda NsP 
provozovat či ne. Ročně budeme muset do NsP vkládat finanční prostředky jedná se cca o 10 mil.
Kč. ( Musí se začít splácet dluh nemocnice + poskytnout příspěvek zřizovatele + investovat do 
nemovitostí.)  
Ing. Kokeš – tyto problémy jsou řešeny pozdě příspěvky zřizovatele byly poskytnuty do všech 
příspěvkových organizací  mimo NsP. 
Ing. Beránek, který byl ředitelem NsP měl být odvolán již dříve. Za jeho vedení došlo k 
závažným nedostatkům ve smlouvách o nájmu. Byl schválen zákon o neziskových organizacích  
- myslím, že by to bylo řešení pro NsP.

MUDr. Blažek – myslím, že neziskovou organizaci tu nyní máme. Tato organizace by fungovala 
na principu: rozsah péče by určilo MZ, ztráty by hradil zřizovatel nemocnice.
Pí. Sahulová – připravujeme rozpočtový výhled, kam zapracujeme finanční částku, v která bude 
obsažen příspěvek zřizovatele a částka na splácení závazků NsP.   

Diskuse
Občan Českého Brodu – měl by být zřízen retardér v ulici Roháčova – Rokycanova.
Dále si stěžoval na nepořádek v městském parku po pořádání Rock for peoplu.
Ing. Kokeš –  při rockovém festivalu se z  města se stává stanový tábor, odpadky se 
odhazují všude. Hluk trvá do třetí hodiny ranní. Nic se nedodržuje. Měly by být dány 
pravidla.   
Bc. Nekolný – při pořádání tohoto festivalu bylo povoleno stanování v parku z důvodu 
veliké návštěvnosti. Po pořádání festivalu bylo vše uklizeno, ale samozřejmě není možné 
uklidit ihned.   

Bc. Nekolný ukončil zasedání v 1925 hod.

Schválení projednaných návrhů                                                             s c h v á l e n o  12, 0, 0

Ověřovatelé  zápisu: pí. Houžvičková, Mgr. Plíva
     

  Jaromír Fischer
                                                                                                                         starosta města
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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 

14



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 
po projednání podle § 84 odst. 1)  zákona č.128/2000Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
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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 
souhlasí
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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 Dobročovice, Dobročovice  
Smlouva je nedílnou součástí originálu zápisu z jednání ZM.

                Jaromír Fischer
                                                                                                                           starosta města
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