
Usnesení

z 6. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 14.3.2007 od 18.00 hodin         
v obřadní síni českobrodské radnice

USNESENÍ č. 17/2007
Zastupitelstvo Města Český Brod 
po  projednání  dle  §  84  odstavec  (1)  zákona  č.128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),
ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí 
s bezúplatným převodem 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 do majetku firmy DOBIÁŠ spol.
s r.o.,  Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost  po dokončení povrchových úprav komunikací  dle
situace.

USNESENÍ č. 18/2007
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 dílů PK pozemku č. 514/1 o výměře 5767m2 a 450 m2 v k. ú. Český Brod,
které se geometrickým plánem č. 1269-321/2006 ze dne 11. 1. 2007  stanou pozemky KN
č. 517/30 a 510/2, od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Český Brod. 

USNESENÍ č. 19/2007
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
schvaluje
přidělení účelové dotace na rekonstrukci varhan ve výši 300.000 Kč Římskokatolické farnosti 
Český Brod.

USNESENÍ č. 20/2007
Zastupitelstvo Města Český Brod 
po  projednání  dle  §  85  písm.  a)  zákona  číslo  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej pozemku parc.č. 158/4 – zahrada geom. plánu č. 1280-13/2007 o výměře 799 m2 v kat.
území Český Brod do vlastnictví pana Jana Fořta, bytem K Dolánkám 1128, Český Brod, za 
cenu 1.321,- Kč za 1 m2. Celková kupní cena činí 1.055.479 Kč. 

USNESENÍ č. 21/2007
Zastupitelstvo města Český Brod 
po projednání  podle  § 84 odst.  1)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích ve znění  pozdějších
předpisů 
souhlasí



s připojením  do  programu  Leader  ČR  2007  vyhlášeného  Ministerstvem  zemědělství  ČR
v rámci  projektu podaného Regionem Pošembeří  o.p.s.  a  s  možností  podávat  v rámci  této
aktivity  jak  projekty  svoje,  tak  i  projekty  subjektů  podnikatelských  či  neziskových.  Tato
možnost  se  týká  takových  subjektů,  které  v  katastru  obce  sídlí,  nebo v něm své  aktivity
vyvíjejí a to v souladu se záměrem a opatřeními tohoto programu a
bere na vědomí
informace  Regionu  Pošembeří  o.p.s.,  že  sběr,  posuzování  a  výběr  projektů  proběhne
v závislosti na vyhlášení programu Leader ČR 2007 Ministerstvem zemědělství ČR a že za
participaci  na  programu  nebudou  vybírány  žádné  poplatky.  Záměr  bude  realizován
prostřednictvím  projektů  v jednotlivých  opatřeních  podle  Integrované  rozvojové  strategie
Regionu Pošembeří o.p.s.                                                         

USNESENÍ č. 22/2007
Zastupitelstvo Města Český Brod 
po  projednání  dle  §  84  zákona  číslo  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění
pozdějších předpisů
podporuje
vznik historického koutku na části pozemku parc. číslo 143/2 o výměře cca 1.106 m2.

USNESENÍ č. 23/2007
Zastupitelstvo Města Český Brod 
po projednání dle § 85, písmeno a) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),              
ve znění pozdějších předpisů 
ruší 
usnesení č. 77/2006 ze dne 6.9.2006 a 
schvaluje
koupi pozemku č. 2052 o výměře 1485 m2 v k.ú. Český Brod, který vzniká oddělením části 
pozemku č. st. 273/1 a 707/1 dle geometrického plánu č. 1261- 76/2006 za cenu 919 550 Kč 
od vlastníka NELI S.P.A. a.s., Na Hraničkách 589/34, Vyškov, Dědice, 682 01, IČO 
25548964 do vlastnictví Města Český Brod. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu. 

USNESENÍ č. 24/2007
Zastupitelstvo Města Český Brod 
po projednání dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů 
odvolává 
z funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Jaroslava Kokeše z důvodu jeho odstoupení ze 
Zastupitelstva města a 
volí
předsedu kontrolního výboru Ing. Aleše Kašpara a členku kontrolního výboru paní Miloslavu 
Fraňkovou.

                                                                                                         
        Jaromír Fischer                                                                            Bc. Jakub Nekolný
         starosta města                                                                              místostarosta města
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