
Usnesení

z 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 24.1.2007 od 18.00 hodin v 
obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 1/2007
Zastupitelstvo Města 
po projednání dle § 5 zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, ve znění pozdějších předpisů
stanovuje
maximální ceny vodného a stočného na území Města Český Brod platné pro období od 1.1.2007 
do 31.12.2007 pro všechny odběratele v následující výši:
                      vodné                             stočné                                       celkem  včetně DPH 
                   24,60 Kč/m3                  37,30 Kč/m3                                   61,90 Kč/m3

USNESENÍ č. 2/2007
Zastupitelstvo města Český Brod 
dle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a 
předpisů po projednání 
schvaluje
investiční záměr realizovat preventivní aktivity v rámci programu Partnerství vyhlášeného MV 
ČR, jehož součástí bude rozšiřovat městský kamerový dohlížecí systém v Českém Brodě.

USNESENÍ č. 3/2007
Zastupitelstvo Města Český Brod 
po projednání podle § 84 odst. 2 písm.c) zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a vnitřní směrnice k rozpočtu Města ze dne 17.9.2003
schvaluje
rozpočet Města Český Brod na rok 2007 s celkovými příjmy 124 853 860 Kč a celkovými výdaji 
126 122 860 Kč, z nichž provozní výdaje činí 91 277 860 Kč a investiční výdaje činí 34 845 000 
Kč. Schodek rozpočtu ve výši  1 269 000 Kč bude pokryt položkou financování – použití 
prostředků z minulých let. Závazné ukazatele rozpočtu a rozpis k  závazným ukazatelům příkazců
operací jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.

USNESENÍ č. 4/2007
Zastupitelstvo města Český Brod 
po projednání dle § 85, písmeno a) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
odkup části pozemku PK č.667 dle geom.plánu číslo:1271-344/2006 ze dne 22.12.2006 nově 
vznikajícího pozemku č.631/7 o výměře 48m2 v k.ú.Český Brod od 4 spoluvlastníků: Hrdinové 



Libuše ¼, Klusáčka Miroslava ¼, MUDr.Sýkorové Jiřiny ¼, Takáčové Jany ¼, za cenu 200,-Kč 
za 1m2 za účelem důstojné úpravy okolí Pomníku obětem revoluce r.1945.

USNESENÍ č. 5/2007
Zastupitelstvo města Český Brod 
dle § 35 odst. 2 zákona  č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních)projednalo návrh na zábor 
pozemků stavby „II/113 Český Brod, okružní křižovatka“ 
a souhlasí 
se záborem pozemků a řešením vzniklých majetkoprávních vztahů dle přílohy za podmínky, že 
ceny budou odpovídat tržní ceně.

USNESENÍ č. 6/2007
Zastupitelstvo města Český Brod 
dle § 35 odst.1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
1. souhlasí 
s navýšením investice „Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, 
Hřbitovní“ o 635 953 Kč (bez DPH)  na provedení opravy odlehčovací stoky. Postup prací a 
nabídka je přílohou originálu zápisu. Zhotovitelem opravy bude firma Zepris s.r.o.,
2. souhlasí 
s vícepracemi investice „Český Brod – vodovod a kanalizace ul. Prokopa Velikého, Jateční, 
Hřbitovní“ v hodnotě 290 113 Kč (bez DPH) dle přílohy, která je součástí originálu zápisu a 
pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.

USNESENÍ č. 7/2007
Zastupitelstvo Města Český Brod 
dle § 84 odstavec 1) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů po projednání
1. souhlasí 
s bezúplatným převodem nově vybudovaných vodovodních řadů, kanalizačních řadů, veřejného 
osvětlení,  komunikací, pěších zón, zeleně a příslušných pozemků (části pozemků 1071/1, 
1057/1, 1056/3 v k.ú. Český  Brod o celkové výměře cca 5 450 m2 ) z majetku firmy DOBIÁŠ 
spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost mdo majetku Města Český Brod, Husovo nám. 70, 
Český Brod za podmínek, které jsou součástí originálu zápisu,
2. zamítá 
žádost firmy DOBIÁŠ spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost o finanční spoluúčast na 
vybavení pěších zón.

USNESENÍ č. 8/2007
Zastupitelstvo Města Český Brod 
dle § 39 odstavec (1) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů po projednání
vyhlašuje záměr
o bezúplatný převod části pozemku č.177/1 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Český Brod z majetku 
Města Český Brod, Husovo nám. 70, Český Brod, předem určenému zájemci firmě DOBIÁŠ 
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spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost po dokončení povrchových úprav komunikací dle 
situace.

USNESENÍ č. 9/2007
Zastupitelstvo Města Český Brod
po projednání dle § 84 odstavec 2) písm. l) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů 
volí
Ing. Josefa Šmída a Ing. Karla Bělku členy kontrolního výboru a podle § 118 odst. 1) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
plán práce a jednací řád kontrolního výboru.

USNESENÍ č. 10/2007
Zastupitelstvo města Český Brod 
po projednání podle § 85 písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů 
schvaluje
částku  ve  výši  200.000,-  Kč  na  vypracování  Strategického  plánu  města  Český  Brod
schválení a 
ukládá 
Radě města zapracovat tuto částku do úpravy rozpočtu města na rok 2007.

USNESENÍ č. 11/2007
Zastupitelstvo města Český Brod 
po projednání podle § 35 odst. 1) a § 48 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí
s dodatkem č. 1 ke smlouvě o spolupráci se Středočeským krajem č. 173/2006/OSM ze dne
23.8.2006. Text dodatku je přílohou originálu zápisu.

                                                                                                         
                                                                                                                          Jaromír Fischer
                                                                                                                           starosta města

3


