
Usnesení

z 40. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4. 10. 2006 od 17.00 hodin
v kazetovém sále  v přízemí Penzionu a domova důchodců ANNA 

USNESENÍ č. 86/2006
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 Přišimasy na úseku
výkonu přestupkové agendy vzhledem k tomu,  že  obec  Přišimasy z  důvodů finančních  a
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

                          

USNESENÍ č. 87/2006
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  Černíky na  úseku
výkonu  přestupkové  agendy  vzhledem  k  tomu,  že  obec  Černíky z  důvodů  finančních  a
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
              

USNESENÍ č. 88/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle  § 85 písm.  a)  zákona č.128/2000Sb.,  o  obcích   ve  znění  pozdějších
předpisů 
zamítá
žádost o koupi pozemku č. 620/7 v Českém Brodě.

    
USNESENÍ č. 89/2006
Zastupitelstvo města po projednání podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů a § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů 
schvaluje
rozpočtový výhled Města Český Brod na roky 2007 – 2009 ve znění přílohy, která je nedílnou
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 90/2006
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  Krupá na  úseku
kontrolního  měření  rychlosti  obecní  policií  vzhledem  k  tomu,  že  obec  Krupá z  důvodů
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

                       
USNESENÍ č. 91/2006
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  Poříčany na  úseku
kontrolního měření  rychlosti  obecní  policií  vzhledem k tomu,  že obec Poříčany z důvodů
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                

USNESENÍ č. 92/2006
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
kontrolního měření rychlosti obecní policií vzhledem k tomu, že obec Rostoklaty z důvodů
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

               
USNESENÍ č. 93/2006
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
kontrolního  měření  rychlosti  obecní  policií  vzhledem k tomu,  že  obec  Tismice z  důvodů
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
         

USNESENÍ č. 94/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 35 odst. 1) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecních zřízeních) ve
znění pozdějších předpisů 
souhlasí 
s navýšením investice města Český Brod pro kanalizace Na Bělidle na 1 335 tis. Kč

USNESENÍ č. 95/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle  §  84  odst.  1)  zákona  č.128/2000Sb.,  o  obcích   ve  znění  pozdějších
předpisů 
souhlasí

2



s  uzavřením veřejnoprávní  smlouvy  mezi  městem Český  Brod  a  obcí  Kounice na  úseku
výkonu  přestupkové  agendy  vzhledem  k  tomu,  že  obec  Kounice z  důvodů  finančních  a
organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.
                

USNESENÍ č. 96/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po  projednání  podle  §  84  odst.  1)  zákona  č.128/2000Sb.,  o  obcích  ve  znění  pozdějších
předpisů
schvaluje
pokračování investice rekonstrukce domu č.p.12 II.etapa.

                                                                                                                 
  Jaromír Fischer

                                                                                                                         starosta města
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