
Usnesení

z 2. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 8. 11. 2006 od 18.00 hodin
v obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 102/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod
po  projednání  podle  §  35  odst.  2)  zákona  č.128/2000Sb.,  o  obcích  ve  znění  pozdějších
předpisů 
projednalo
oba předložené návrhy křižovatky ulic Krále Jiřího, Zborovská a Jana Kouly (stavba II/113
Český Brod, okružní křižovatka) a k dalšímu zpracování a projednání
doporučuje
variantu MOK D30-optim a v případě její  nemožnosti  realizace  následně variantu  MOK
D28-minim. Dokumentace obou možných variant je přílohou originálu zápisu.

                          

USNESENÍ č. 103/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po  projednání  podle  §  85  písm.  a)  zákona  č.128/2000Sb.,  o  obcích  ve  znění  pozdějších
předpisů 
vyhlašuje záměr
na prodej částí pozemku č. 1190 o výměře cca 2,0372 ha v k. ú. Poříčany předem určenému
zájemci panu Jaromíru Pickovi za celkovou cenu 175.000 Kč.
              

USNESENÍ č. 104/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 26 odst. 2 zákona č.50/1976Sb., v platném znění (stavební zákon) a
podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích v platném znění 
I. schvaluje
návrh změny č. 03 územního plánu sídelního útvaru města Český Brod,
II. vymezuje
závaznou část změny č. 03 územního plánu sídelního útvaru města Český Brod, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení,
III. konstatuje, že

a) obdržená stanoviska dotčených orgánů státní správy byla bez připomínek,
b) k návrhu změny č.  03 územního plánu sídelního útvaru města  Český Brod se jako

orgány územního plánování sousedních obvodů vyjádřilo šest z osmi obeslaných obcí
a to bez připomínek,

c) k návrhu změny č. 03 územního plánu sídelního útvaru Český Brod nebyly vzneseny
žádné připomínky ani námitky podle § 22 stavebního zákona,

d) stanovisko  nadřízeného  orgánu  územního  plánování  umožňující  schválení  bylo
vydáno odborem územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského Kraje
dne 27.10.2006 pod č. j. 147792/2006/KUKS,

IV. ukládá
starostovi obce:

1. vyhlásit  závaznou část  změny č.  03  územního  plánu  sídelního  útvaru  Český Brod
obecně závaznou vyhláškou,
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2. opatřit hlavní výkres a textovou část schváleného návrhu změny č. 03 územního plánu
sídelního útvaru Český Brod schvalovací doložkou obsahující náležitosti podle § 16
odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb. u všech paré dokumentace,

3. návrh změny č. 03 územního plánu sídelního útvaru Český Brod opatřený schvalovací
doložkou  poskytnout  stavebnímu  úřadu  MěÚ  Český  Brod  a  odboru  územního  a
stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje,

4. schválený návrh změny spolu s obecně závaznou vyhláškou o vyhlášení závazné části
změny č.  03 územního  plánu sídelního  útvaru města  Český Brod zaslat  dotčeným
orgánům státní správy,

5. zajistit vyplnění registračního listu v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 k vyhlášce č.
135/2001 Sb., vyplněný registrační  list  zaslat  odboru územního a stavebního řízení
Krajského úřadu Stč. Kraje a Ústavu územního rozvoje, Jakubské náměstí 3, 601 00
Brno.

6. zajistit  uložení  schváleného  návrhu  změny  č.  03  územního  plánu  včetně  všech
podkladů k němu v souladu s § 131 stavebního zákona a § 19 vyhlášky č. 135/2001
Sb.

    
USNESENÍ č. 105/2006
Zastupitelstvo města Český Brod 
po  projednání  podle  §  84  odst.  2)  písm.  f)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve
znění pozdějších předpisů 
schvaluje
zakladatelskou smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti Region POŠEMBEŘÍ, která 
je nedílnou součástí originálu zápisu a
ukládá
starostovi města podepsat tuto zakladatelskou smlouvu.

USNESENÍ č. 106/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č.128/2000Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje
1. vyhlášení záměru na jiného poskytovatele zdravotní péče místo příspěvkové organizace a
ukládá
2. radě města vyhlásit zadávací řízení na výběr provozovatele NsP Český Brod p.o.
                       
USNESENÍ č. 107/2006
Zastupitelstvo města  Český Brod 
po projednání  podle  §  118 odst.  1)  zákona  č.128/2000Sb.,  o  obcích  ve  znění  pozdějších
předpisů 
ukládá
finančnímu  výboru,  kontrolnímu  výboru  a  výboru  pro  strategické  a  komunitní  plánování
vypracovat plán práce a předložit jej na příštím jednání zastupitelstva města ke schválení.
                

                                                                                                                       Jaromír Fischer
                                                                                                                         starosta města
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