
Usnesení

z 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 14.2.2007       
od 18.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 12/2007
Zastupitelstvo města Český Brod
po  projednání  podle  §  84  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění
pozdějších předpisů 
souhlasí
s  uzavřením  veřejnoprávní  smlouvy  mezi  městem  Český  Brod  a  obcí  Břežany  II
na  úseku  kontrolního  měření  rychlosti  obecní  policií  vzhledem  k  tomu,  že  obec
Břežany II z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit  výkon této
agendy.

USNESENÍ č. 13/2007
Zastupitelstvo města Český Brod
po  projednání  podle  §  84  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění
pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí Tuklaty na úseku
kontrolního  měření  rychlosti  obecní  policií  vzhledem  k  tomu,  že  obec  Tuklaty z
důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této agendy.

USNESENÍ č. 14/2007
Zastupitelstvo města Český Brod
po  projednání  podle  §  84  odst.  1)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění
pozdějších předpisů 
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní  smlouvy mezi  městem Český Brod a obcí  Doubravčice
na  úseku  kontrolního  měření  rychlosti  obecní  policií  vzhledem  k  tomu,  že  obec
Doubravčice z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této
agendy.

USNESENÍ č. 15/2007
Zastupitelstvo města Český Brod 
po projednání podle § 35 odst.1 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů
volí
pana Josefa Dvořáka, nar. 17.9.1969, bytem Zahrady 475, Český Brod za přísedícího
u Okresního soudu v Kolíně.



USNESENÍ č. 16/2007
Zastupitelstvo města Český Brod  
po projednání podle § 85 písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů 
ukládá
Radě města vypracovat plán obnovy vozového parku technických služeb dle priorit potřeb
a  ukládá
Radě  města  připravit  financování  nákupu  vozidla  Liaz  1829  NK,  ramenový  nosič
hydraulický s předním náhonem, rok výroby 1999, za maximální cenu 322.000 Kč včetně
DPH.

                                                                                                         
        Jaromír Fischer                                                                            Bc. Jakub Nekolný
         starosta města                                                                              místostarosta města

2


