Město Český Brod
Komise pro místní části
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU: S-MUCB 35110/2019
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 39219/2019
VYŘIZUJE: Koulová Lenka
TELEFON :
321612111
DATUM:
24.06.2019

Zápis č.4
z jednání komise pro místní části města Český Brod konaného dne 19.6.2019
Přítomni: Irena Kuklová, David Žofka, Petr Smažil
Nepřítomni: Lenka Jelínková, Gabriela Borovská
Omluveni:
Hosté: Tomáš Klinecký
Zapsala: Lenka Koulová

Navržený program jednání:
1) Zahájení
2) ul. Průmyslová + parkování kamionů
3) kontejnery v ul. Ve Staré vsi
4) asfaltové hřiště v ul. U Hřiště
5) Odkoupení poz. 686/18, Český Brod do vlastnictví Města Č.Brod - manželé Moravcovi
6) Odkoupení části poz. 16/1,k.ú.Štolmíř z vlastnictví Města Č.Brod – Martina Farhat
7) Návrh na zřízení pomníku padlým v Liblicích
8) Různé
9) Doporučení radě města

1. Zahájení
Jednání komise zahájila v 17,00 hodin v Liblicích předsedkyně komise Irena Kuklová.
2. ul. Průmyslová + parkování kamionů
Uspořádat setkání na téma „vyklizení pozemků podél ul.Průmyslové“, kterých se týká rozšíření ulice.
hlasování: pro – 3

proti – 0

zdržel se - 0

3. Kontejnery v ul. Ve Staré vsi
Přesunuto na další jednání komise.
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4. Asfaltové hřiště v ul. U Hřiště
Asfaltové hřiště se vyjme ze zápůjčky TJ Liblice.
Řeší se nové poptávkové řízení za ohraničení / oplocení hřiště.
5. Odkoupení poz. 686/18, Český Brod do vlastnictví Města Č.Brod - manželé Moravcovi
Vzhledem k výsledku hlasování (nebyl souhlas nadpoloviční většiny) bude tento bod projednán na
dalším jednání komise.
Cenu doporučujeme snížit na Kč 150,--/m2.
hlasování: pro – 2 proti – 1
zdržel se - 0

6. Odkoupení části poz. 16/1,k.ú.Štolmíř z vlastnictví Města Č.Brod – Martina Farhat
Komise souhlasí s prodejem oplocené části poz. za Kč 1.000,--/m2
hlasování: pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

7. Návrh na zřízení pomníku padlým v Liblicích
Komise souhlasí s umístěním pomníku na místo označené v návrhu pod písmenem 3.1.A – u kapličky
a Stromu Svobody.
Komise je pro obě varianty materiálu pomníku (použití starého kamene nebo pořízení nového).
hlasování: pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

Paní předsedkyně Kuklová upřednostňuje variantu 5.1 – vlastní materiál.
8. Různé
9. Doporučení radě města
1) Uspořádat setkání (viz. bod č.2) na základě podnětu komise pro místní části, kterého se za
Město zúčastní dotčené odbory na úřadě (odbor rozvoje, odbor stavebního a územního plánování,
odbor dopravy a rada města). Pozváni budou členové komise a dotčení občané.
2) Odkoupit poz. 686/18, Český Brod za cenu Kč 150,-/m2.
3) Odprodat oplocenou část poz. 16/1, Štolmíř za cenu Kč 1.000,-/m2
4) Umístit pomník padlým v Liblicích na místo označené v návrhu pod písmenem 3.1. A.
Komise je pro obě varianty materiálu.

Jednání komise pro místní části byla ukončena v 18,30 hodin.
Termín příštího jednání komise pro místní části bude dne 9.9.2019 v 17.30 hod v sále IC (přízemí),
náměstí Arnošta z Pardubic 1.

Irena Kuklová
předseda komise pro místní části

