
Usnesení

z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 13.12.2006 od 18.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 108/2006
Zastupitelstvo města Českého Brodu po projednání podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. 
v platném znění (stavební zákon) a podle § 84, odst. 2, písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
schvaluje 
zastavení projednávání návrhu zadání změny č. 05 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ)
města Českého Brodu v kat. území Český Brod.

USNESENÍ č. 109/2006
Zastupitelstvo města Českého Brodu po projednání podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. 
v platném znění  (stavební zákon) a podle § 84, odst. 2, písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění
I. schvaluje 
změnu č. 02 územního plánu sídelního útvaru města Český Brod 
II. vymezuje
závaznou část změny č. 2 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.2  územního plánu sídelního útvaru města Český Brod se jako orgány

územního  plánování  sousedních  obvodů vyjádřila  jedna  z  osmi  obeslaných  obcí   a  její
stanovisko je bez připomínek. 

c) k návrhu změny č.2 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
06.11.2006  pod č.j. 53271/2006/KUSK.

IV. ukládá
starostovi obce 
1. vyhlásit  závaznou část  změny č.2 územního plánu sídelního útvaru   Český Brod obecně

závaznou vyhláškou;
2. opatřit hlavní výkres a textovou část schválené změny č.2 územního plánu sídelního útvaru

Český  Brod  schvalovací  doložkou  obsahující  náležitosti  podle  §  16  odst.  4  vyhlášky  č.
135/2001 Sb.u všech paré dokumentace;

3. změnu č.2 územního plánu sídelního útvaru  Český Brod opatřenou schvalovací doložkou
poskytnout  stavebnímu  úřadu  MěÚ Český Brod a  odboru  územního  a  stavebního  řízení
Krajského úřadu Středočeského kraje;

4. zajistit  zpracování  schématu   hlavního  výkresu  a  spolu  s  obecně  závaznou  vyhláškou  o
vyhlášení závazné části změny č.2 územního plánu sídelního útvaru města Český Brod jej
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  územního  plánu  včetně  všech  podkladů  k němu  v souladu
s § 131 stavebního zákona a § 19 vyhlášky č. 135/2001 Sb.

USNESENÍ č. 110/2006
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 85 písmeno a) zákona č.128/2000Sb. o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
schvaluje  
bezúplatný převod pozemků v k.ú.Štolmíř do vlastnictví města. Jedná se o pozemky pč.64/1 
ostatní plocha o výměře 2004m2, pč.64/7 ostatní plocha o výměře 44m2 a pč.65 ostatní plocha o 
výměře 1019m2 od Pozemkového fondu ČR.

USNESENÍ č. 111/2006
Zastupitelstvo Města Český Brod dle § 85 písmeno j) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů po projednání
souhlasí
s účelovým příspěvkem Římskokatolické farnosti Český Brod ve výši 50 000 Kč na zpracování 
projektu opravy a zpřístupnění zvonice v areálu sv. Gotharda. Příspěvek bude vyplacen v lednu 
2007.

USNESENÍ č. 112/2006
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 85 písmeno a) zákona č. 128/2000Sb. o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  
zamítá
prodej části pozemku PK č.616/1 - dle geometrického plánu č.1247-139/2006 nově vzniklý 
pozemek č.619/13 zahrada o výměře 1501m2 v k.ú.Český Brod předem určenému zájemci za 
cenu 100Kč za 1m2.  

USNESENÍ č. 113/2006
Zastupitelstvo města po projednání dle § 13 odst.2) písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
tato pravidla rozpočtového  provizória na období 1.1.2007 do data schválení rozpočtu na     
rok 2007:
1. bude pozastaveno sjednávání nových investičních akcí, nebudou hrazeny investiční 

výdaje, s výjimkou již smluvně podložených investic z roku 2006  
2. provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši, nákup drobného dlouhodobého 

majetku bude pozastaven 
3. financování příspěvkových organizací bude zajištěno ve výši 1/12 příspěvku zřizovatele 

roku 2006 

USNESENÍ č. 114/2006
Zastupitelstvo Města Český Brod po projednání podle § 84 odst. 2 písm.c) zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2006. Rozpočet příjmů se snižuje 
na 113 338,61 tis. Kč, rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 86 543,61 tis. Kč, rozpočet 
investičních výdajů se snižuje na 20 536,00 tis. Kč. Položka financování se nemění.

USNESENÍ č. 115/2006
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 118 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.,  o 
obcích ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje
plán práce a jednací řád finančního výboru a výboru pro strategické a komunitní plánování.

USNESENÍ č. 116/2006
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 84 odst. 2) písm. i) zákona č.128/2000Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje  
změnu přílohy OZV O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 
na rok 2007, ve které je stanovena sazba poplatku. Sazba poplatku na období 1.1. 2007 až 31.12. 
2007 se stanovuje na 500 Kč na osobu a rok.

USNESENÍ č. 117/2006
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje  
maximální ceny za odvoz a uložení odpadu pro podnikatele s platností od 1.1.2007 ve výši:
- nádoba 110 l – 52 svozů ………………………. 1.950 Kč
- nádoba 120 l – 52 svozů ………………………. 2.151 Kč
- nádoba 140 l – 52 svozů ………………………. 2.565 Kč
- nádoba 240 l – 52 svozů ………………………. 3.551 Kč
- kontejner 1100 l – 52 svozů …………………  13.440 Kč
- nádoba 110 l – 26 svozů ………………………. 1.367 Kč
- nádoba 120 l – 26 svozů ………………………. 1.526 Kč
- nádoba 240 l – 26 svozů ………………………. 2.416 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 19 % DPH.

USNESENÍ č. 118/2006
Zastupitelstvo města Český Brod po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2006 
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
odkup nemovitého majetku v k. ú. Český Brod z vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Český 
Brod do vlastnictví města Český Brod a to p. č. 604/5 – vodní plocha o výměře 1499 m2,       
p. č. 604/3 – ostatní plocha o výměře 4003 m2, p. č. 523/4 – ostatní plocha o výměře 24 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří č. 961 o výměře 97 m2, č. 1497 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 94m2 a č. 1496 o výměře 19 m2 za cenu ve výši 2.000.000 Kč a zároveň
ukládá
Radě města projednat podmínky kupní smlouvy a následně
ukládá 
Radě města předložit kupní smlouvu ke schválení Zastupitelstvu města.
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                Jaromír Fischer
                                                                                                                           starosta města
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