Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 7.5.2003 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice
Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.
Janík, p. Jeník, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva, Ing. Rahmová, p. Fořt, MUDr. Blažek,
Omluveni: Ing. Drobný, MUDr. Hrabálek, p. Korec, MUDr. Štěpánová, Ing. Thomes, p. Vlasák,
p. Firbas, pí. Raková, Ing. Drahorád
Nepřítomni:
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: MUDr. Blažek, MUDr. Chaloupka
Návrhová komise: Ing. Rahmová, Ing. Kokeš
Program zasedání:
Zahájení
1) Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2002 - předkládá p. Fischer
2) Návrh na přijetí úvěru ze SFRB - předkládá p. Fischer
3) Návrh na prodej pozemku č. 514/14 v Liblicích - předkládá p. Fischer
4) Návrh na vyjmutí domu čp. 47 v Klučově z privatizace bytů - předkládá p. Fischer
5) Návrh na uzavření smlouvy o sdružení (Město Český Brod - Družstvo Kounická) - předkládá
p. Fischer
6) Návrh na uzavření smlouvy o sdružení (Město Český Brod - Družstvo Mozartova) předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pč. 366/4 v Českém Brodě - předkládá p.
Fischer
8) Návrh na schválení prodeje části pozemku PK č. 1009 v Českém Brodě - předkládá p. Fischer
9) Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 01 územního plánu sídelního útvaru města
Českého Brodu - předkládá p. Fischer
10) Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o místních poplatcích - předkládá Bc.
Nekolný
11) Návrh na schválení prodeje pozemku č. 164/2 v k.ú. Doubravčice - předkládá p. Fischer
12) Návrh na schválení revokace usnesení č. 17/2000 - předkládá p. Fischer
13) Návrh na schválení příspěvku pro občanské sdružení VOX Bohemicalis - předkládá p. Jeník
Informace: O stavu domů ve vlastnictví Města Český Brod
Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1708 hod.) 6. zasedání ZM, přivítal členy ZM a konstatoval, že je přítomno
12 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zasedání je usnášení schopné
Bc. Nekolný konstatoval, že pan MUDr. Palma se vzdal mandátu zastupitele a na jeho místo má
nastoupit první náhradník volební strany PERSPEKTIVA a slib zastupitele složí na příštím
zasedání zastupitelstva.
Bc. Nekolný seznámil přítomné s programem dnešního zasedání a dal o něm hlasovat

s ch v á l e n o 12, 0, 0
p. Fischer dal návrh na členy návrhové komise ve složení: MUDr. Blažek, MUDr. Chaloupka
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Kokeš, Ing. Rahmová
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Ověření zápisu z 5. ZM: Ing. Rahmová - bez připomínek, Mgr.Janík - bez připomínek
Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2002 - předkládá p. Fischer
Znění závěrečného účtu včetně výsledků hospodaření hospodářských středisek je přílohou
originálu zápisu k tomuto usnesení.
USNESENÍ č. 20/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a §17 odst. 7) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění
souhlasí bez výhrad
s celoročním hospodařením Města Český Brod v roce 2002 a zároveň
schvaluje
přidělení hospodářských výsledků hospodářských středisek do jejich fondů hospodářské činnosti
(účty 903).
Znění závěrečného účtu včetně výsledků hospodářských středisek je přílohou originálu zápisu k
tomuto usnesení.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Návrh na přijetí úvěru ze SFRB - předkládá p. Fischer
Návrh na usnesení navazuje na předchozí usnesení ZM týkající se podání žádosti o úvěr a
projednání Pravidel pro čerpání prostředků z fondu rozvoje bydlení, které byly schváleny ZM
12.3.2003.
Úvěr je poskytován se splatností 10 let. Splátkový kalendář je uveden v příloze k tomuto návrhu
na usnesení.
Dále je v příloze Zápis z jednání, které proběhlo se zástupci SFRB, obsahující podmínky pro
čerpání a zajištění úvěru. SFRB přijal jako zástavu pro případné nesplácení právo na odpovídající
část z nájemného od VaK Říčany, s.r.o. Zástava nemovitého majetku nebyla požadována.
Ing. Kokeš - jak se občani dozvědí o tom, že mohou čerpat peníze z tohoto úvěru
Bc. Nekolný - tyto informace se dávají do vývěsky, do Českobrodského zpravodaje, na vývěsku
na MěÚ, do MKIC a na internetové stránky města.
p. Fořt - podpořil pana Ing. Kokeše a měla by se využít možnost tutu informaci sdělit na letácích,
které by se poštou rozeslaly do domácností
Bc. Nekolný - bude součástí informačního letáku, který rozešleme všem obyvatelům
USNESENÍ č. 21/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. j) a písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
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přijetí úvěru ve výši 5 miliónů Kč od Státního fondu rozvoje bydlení na oravy a modernizace
bytového fondu dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., a
pověřuje
starostu města podpisem úvěrové smlouvy a pro zajištění tohoto úvěru a
souhlasí
se vznikem zástavního práva k nájemnému náležejícímu Městu dle platného znění smlouvy ze
dne 1.12.1995 uzavřené mezi Městem Český Brod a společností VaK Říčany, s.r.o.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Návrh na prodej pozemku č. 514/14 v Liblicích - předkládá p. Fischer
Na základě vyhlášení nového záměru na prodej, který byl zveřejněn ve dnech od 28.3. 2003 do
11.4.2003 byly městu doručeny dvě zalepené obálky, rada města po otevření a projednání dne
24.4.2003 z důvodu stejné nabídky žadatelů rozhodla žadatele pozvat na příští zasedání RM tj.
7.5.2003.
Dne 7.5. 2003 byli na RM pozváni manželé Švihlíkovi bytem, Klučovská 787, Český Brod a
manželé Marešovi bytem Úvaly z důvodu stejné ceny.
Na RM se dostavila pouze Ing. Marešová a manželé Švihlíkovi se nedostavili proto RM rozhodla
doporučit ZM provést losování žadatelů z důvodu stejné nabídky obou žadatelů.
Ing. Renata Rahmová vylosovala z dvou žadatelů o pozemek Pavla a Kateřinu Švihlíkovi.
USNESENÍ č. 22/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej pozemku č.514/14 o výměře 1044 m2 v k.ú. Liblice u Českého Brodu do vlastnictví
Kateřině a Pavlu Švihlíkovým za cenu 280 Kč za 1m2 s podmínkou zřízení věcného břemene ve
prospěch města na zřízení vodovodu a kanalizace.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Návrh na schválení vyjmutí domu čp. 47 v Klučově z privatizace bytů - předkládá p. Fischer
Pověřené firmě ARCHA REALITY se nepodařilo dům čp. 47 v Klučově zprivatizovat, ARCHA
svou činnost již ukončila.
V tomto domě bydlí sociálně slabí nájemníci, kteří nemají prostředky na koupi svého bytu,proto
předkládáme tento návrh na usnesení
p. Fořt - jaké jsou možnosti co udělat s tímto domem
Bc. Nekolný - jsou dvě možnosti
1) nájemní dům
2) celé prodat
Ing. Kokeš - zda je zpracovaná nějaká varianta
Bc. Nekolný - není zpracovaná, není zpracován ani odhad a prohlášení vlastníka
n e s c h v á l e n o 10, 0, 2
Návrh na uzavření smlouvy o sdružení (Město Český Brod - Družstvo Kounická)
předkládá p. Fischer
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-

Smlouva stanovuje pravidla a podmínky pro financování výstavby bytových domů. Stanovuje
budoucí spoluvlastnický podíl na nemovitostech (51:49), výše finančních vkladů smluvních stran
a pravidla pro nakládání se sdruženými prostředky.
USNESENÍ č. 23/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi Městem Český Brod a Družstvem
Kounická, IČO 267 72 329 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Návrh smlouvy je
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Návrh na uzavření smlouvy o sdružení (Město Český Brod - Družstvo Mozartova) předkládá p. Fischer
USNESENÍ č. 24/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi Městem Český Brod a Družstvem
Mozartova, IČO 267 75 298 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Návrh smlouvy je
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej pč. 366/4 v Českém Brodě - předkládá p.
Fischer
Dne 9.4.2003 požádala firma NOVETA s.r.o., Tuchorazská 17, Český Brod o odkoupení
pozemku č. 366/4 zastavěná plocha o výměře 254 m2, který je v majetku města a nachází se vedle
jejich objektu v Tuchorazské ulici v Českém Brodě.
Jedná se o starý zdroj vody, který byl usnesením zastupitelstva č. 35/2002 zrušen.
Žadatel ve své žádosti navrhuje cenu vzhledem k věcným břemenům váznoucím na pozemku
20.000,-Kč.
Na jednání uskutečněném dne 24.4.2003 za přítomnosti Ing. Čokrtové, Ing. Klineckého a p.
Hovorky bylo konstatováno, že NOVETA s.r.o., by koupený pozemek a na němž se nachází vrt
používala jako zdroj užitkové vody. Tudíž navrhovanou cenu, ve výši jak žadatel uvádí bude s
největší pravděpodobností nutné ještě znovu projednat.
MUDr. Blažek - tento zdroj byl zrušen ZM
Ing. Čokrtová - souhlas se zrušením tohoto vodního zdroje dává odbor životního prostředí a to
nedalo ještě souhlas, zastupitelstvo pouze doporučilo zrušení zdroje
USNESENÍ č. 25/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na prodej pozemku č. 366/4 zastavěná plocha o výměře 254 m2 v k.ú. Český Brod.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
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Návrh na schválení prodeje části pozemku PK č. 1009 v Českém Brodě - předkládá p. Fischer
Na základě jednání uskutečněného dne 26.2.003 za přítomnosti pana starosty a zástupců firmy
Jatky Český Brod a.s. bylo požádáno o odkoupení části původního pozemku č. 1009, který je v
majetku města a nachází se vedle jejich objektu.
Jedná se v podstatě o majetkoprávní pořádek, týkající se úzké části pozemku, který není pro
město využitelný. Geometrickým plánem č. 1055-13/2003 ze dne 28.4.2003 byla upřesněna
výměra na 72m2 a pozemek byl označen novým číslem 1008/25.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.3.2003 po projednání vyhlásilo záměr na prodej a
v zákonné lhůtě 15 dnů od 14.3. do 31.3. 2003 nikdo nevznesl připomínky.
USNESENÍ č. 26/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej části původního pozemku č. 1009 v k.ú. Český Brod - geometrickým plánkem č. 105513/2003 ze dne 28.4.2003 označeného č. 1008/25 zahrada o výměře 72 m2 firmě Jatky Český
Brod a.s. za cenu 250,-Kč za 1m2.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 01 územního plánu sídelního útvaru Města
Český Brod - předkládá p. Fischer
Návrh na změnu č. 01 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Města Českého Brodu podala
dne 2.5.2002 firma HMP servis spol. s.r.o., Sládkovičova 1242/24, 142 00 Praha 4 Krč. Jedná se
o změnu v kat. území Liblice. V podaném návrhu navrhovatel navrhuje nové využití pozemku
jako zónu výrobní průmyslovou - VP - rozšíření průmyslové zóny v lokalitě Liblice. Pozemek
přímo navazuje na pozemek ve vlastnictví firmy HMP servis spol. s.r.o. a je charakterizován jako
zóna výrobní průmyslová - VP. Firma HMP servis spol. s r.o. uhradila veškeré náklady spojené
se zpracováním změny č. 01 ÚPnSÚ Města Českého Brodu.
Návrh na výše uvedenou změnu byl schválen Zastupitelstvem města Českého Brodu usnesením č.
26/2002 ze dne 22.5.2002.
Po zpracování návrhu zadání byl tento návrh veřejně projednán a dne 4.3.2003 byl nadřízený
orgán - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení požádán o
stanoviska k tomuto návrhu zadání.
Kladné stanovisko nadřízeného orgánu bylo MěÚ stavebnímu odboru doručeno dne 10.4.203.
Dne 24.4. 2003 byl výše uvedený návrh předložen k projednání RM a byl doporučen ZM ke
schválení usnesením č. 39/2003.
USNESENÍ č. 27/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
návrh zadání změny č. 01 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Města Českého Brodu v
kat. území Liblice.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Návrh na schválení OZV č. 1/2003 o místních poplatcích - předkládá Bc. Nekolný
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Na základě doporučení finančního výboru a usnesení č. 6/2003, ve kterém ZM uložilo RM
předložit na příštím jednání ZM novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích s
nově zpracovaným poplatkem z ubytovacích kapacit. Ve vyhlášce je také nově
zpracovaný poplatek ze vstupného. Důvodem k tomu byla neexistence oznamovací
povinnosti pro pořadatele jakékoliv veřejné akce a nemožnost při jakémkoliv problému
zasáhnout.
MěÚ by měl mít přehled o takových akcích pořádaných na území města. Sazba poplatku ze
vstupného může činit až 20% z úhrnné částky vybraného vstupného. V návrhu je předložena
poloviční sazba ve výši 10%. Ze zákona je také možné po dohodě s poplatníkem poplatek
stanovit paušální částkou.
Mgr. Janík - jak budou občané informováni o vyhlášce
Bc. Nekolný tato vyhláška se dá do informačního občasníku, který bude distribuován poštou do
domácností.
Dále bude vyhláška vyvěšena na vývěsce MěÚ, vyjde v Českobrodském zpravodaji a v MKIC
bude na elektronické vlídné administrativě (EVA)
Ing. Kokeš - schválili jsme Vyhlášku o místních poplatcích jak se bude kontrolovat, aby tato
vyhláška vynášela peníze do městské pokladny.
p. Fischer - jak kontrolovat dodržování OZV č. 01/2003 se bude řešit na některém příštím
zastupitelstvu
MUDr. Blažek - kdo má pravomoc kontrolovat
Ing. Dvořáčková - poplatky z této vyhlášky se vybírají, nově jsou tam poplatky z ubytování a
vybírání těchto poplatků se bude řešit.
USNESENÍ č. 28/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 o místních poplatcích.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Návrh na schválení prodeje pozemku č. 164/2 v kat. území Doubravčice - předkládá p.
Fischer
Na záměr ZM na prodej pozemku č. 164/2 v k.ú. Doubravčice se přihlásili dva zájemci, přičemž
pí. Martina Hyrmanová jako první nabídla 350.000,-Kč a firma ARNOŠT s.r.o. jako druhá
nabídla 370.000,-Kč.
Vzhledem k tomu, že ze studně umístěné na předmětném pozemku odebírá vodu také p.
Hyrmanová vlastnící dům čp. 62 bude součástí kupní smlouvy závazek odebírat vodu ve
prospěch nemovitosti čp. 62.
USNESENÍ č. 29/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej pozemku č. 164/2 - trvalý travní porost o výměře 1998 m2 v kat. území Doubravčice do
vlastnictví stavební a obchodní firmě Arnošt s.r.o. za cenu 370.000,-Kč se závazkem práva
odebírat vodu ze studně umístěné na pozemku č. 164/2 ve prospěch nemovitosti čp. 62.
s ch v á l e n o 12, 0, 0
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Návrh na schválení revokace usnesení č. 17/2000 - předkládá p. Fischer
V roce 2000 město vstoupilo do Asociace městských zdravotnických zařízení z pravidelným
ročním příspěvkem 20.000,-Kč.
Vzhledem ke změně situace ve vývoji NsP Český Brod se toto členství jeví jako bezpředmětné.
USNESENÍ č. 30/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
revokuje
své usnesení č. 17/2000
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Návrh na schválení přidělení příspěvku občanskému sdružení VOX Bohemicalis předkládá p. Jeník
Finanční výbor na svém jednání dne 29.4. 2003 schválil doporučení zastupitelstvu přidělit
příspěvek pro občanské sdružení VOX Bohemicalis pro natočení nového CD.
USNESENÍ č. 31/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s přidělením příspěvku ve výši 70.000,-Kč občanskému sdružení VOX Bohemicalis.
Příspěvek je určen k financování natáčení nového CD Českobrodským dětským pěveckým
souborem.
s ch v á l e n o 11, 0, 1
Informace:
Pan Fischer informoval zastupitele o vybudování kanalizace v Liblicích.
Diskuse
Ing. Plíva - co se udělá se zapáchajícím cukrovarem
p. Fischer - vyvážejí jímky a slíbili, že do konce května by mělo být vše v pořádku.
p. Kokeš - placené parkování ve městě, mělo by se s tím něco udělat unikají městu peníze,
další věc se týká dodržování pracovní doby úředníků a zvážení rozšíření úředních hodin na MěÚ.
Bc. Nekolný - o placené parkování se měla starat firma PROFI, ale nestíhala toto plnit, proto
hledáme jinou možnost jak tuto věc vyřešit.
K dodržování pracovní doby - pan Ing. Kokeš by měl konkrétně uvést kdo porušil pracovní dobu
a vyřešit tuto věc s panem Bromem tajemníkem MěÚ.
p. Fischer - úředníci mají úřední hodiny každý den, pokud nepracují v neúředních hodinách na
pracovních záležitostech mimo budovu tak samozřejmě obslouží všechny občany, kteří přijdou
na úřad i mimo úřední hodiny.
p. Fořt - v Palackého ulici je špatná bezpečnost silničního provozu, auta zde parkují na obou
stranách silnice.
pí. Marková technické služby - vedení města by mělo požádat Správu a údržbu silnic, aby tuto
otázku řešila spolu s odborem dopravy.
p. Jeník - rád bych poděkoval za účinnou pomoc při závodech Veteran Car Clubu panu Václavu
Hájkovi, paní Miladě Markové, bezpečnostní službě a vedení města.
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Schválení projednaných návrhů

s ch v á l e n o 12, 0, 0

p. Fischer ukončil zasedání v 1900hod.
Ověřovatel zápisu: Ing. Rahmová, Ing. Kokeš

Jaromír Fischer
starosta města
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Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 7.5.2003 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnici
USNESENÍ č. 20/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a §17 odst. 7) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění
souhlasí bez výhrad
s celoročním hospodařením Města Český Brod v roce 2002 a zároveň
schvaluje
přidělení hospodářských výsledků hospodářských středisek do jejich fondů hospodářské činnosti
(účty 903).
Znění závěrečného účtu včetně výsledků hospodářských středisek je přílohou originálu zápisu k
tomuto usnesení.
USNESENÍ č. 21/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. j) a písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
přijetí úvěru ve výši 5 miliónů Kč od Státního fondu rozvoje bydlení na oravy a modernizace
bytového fondu dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., a
pověřuje
starostu města podpisem úvěrové smlouvy a pro zajištění tohoto úvěru a
souhlasí
se vznikem zástavního práva k nájemnému náležejícímu Městu dle platného znění smlouvy ze
dne 1.12.1995 uzavřené mezi Městem Český Brod a společností VaK Říčany, s.r.o.
USNESENÍ č. 22/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej pozemku č.514/14 o výměře 1044 m2 v k.ú. Liblice u Českého Brodu do vlastnictví
Kateřině a Pavlu Švihlíkovým za cenu 280 Kč za 1m2 s podmínkou zřízení věcného břemene ve
prospěch města na zřízení vodovodu a kanalizace.
USNESENÍ č. 23/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi Městem Český Brod a Družstvem
Kounická, IČO 267 72 329 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Návrh smlouvy je
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
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USNESENÍ č. 24/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi Městem Český Brod a Družstvem
Mozartova, IČO 267 75 298 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Návrh smlouvy je
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
USNESENÍ č. 25/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na prodej pozemku č. 366/4 zastavěná plocha o výměře 254 m2 v k.ú. Český Brod.
USNESENÍ č. 26/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej části původního pozemku č. 1009 v k.ú. Český Brod - geometrickým plánkem č. 105513/2003 ze dne 28.4.2003 označeného č. 1008/25 zahrada o výměře 72 m2 firmě Jatky Český
Brod a.s. za cenu 250,-Kč za 1m2.
USNESENÍ č. 27/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
návrh zadání změny č. 01 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Města Českého Brodu v
kat. území Liblice.
USNESENÍ č. 28/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 o místních poplatcích.
USNESENÍ č. 29/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
s ch v a l u j e
prodej pozemku č. 164/2 - trvalý travní porost o výměře 1998 m2 v kat. území Doubravčice do
vlastnictví stavební a obchodní firmě Arnošt s.r.o. za cenu 370.000,-Kč se závazkem práva
odebírat vodu ze studně umístěné na pozemku č. 164/2 ve prospěch nemovitosti čp. 62.
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USNESENÍ č. 30/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
revokuje
své usnesení č. 17/2000
USNESENÍ č. 31/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s přidělením příspěvku ve výši 70.000,-Kč občanskému sdružení VOX Bohemicalis.
Příspěvek je určen k financování natáčení nového CD Českobrodským dětským pěveckým
souborem.

Jaromír Fischer
starosta města

11

Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 7.5.2003 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnici
USNESENÍ č. 21/2003
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. j) a písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
s ch v a l u j e
přijetí úvěru ve výši 5 miliónů Kč od Státního fondu rozvoje bydlení na oravy a modernizace
bytového fondu dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., a
pověřuje
starostu města podpisem úvěrové smlouvy a pro zajištění tohoto úvěru a
souhlasí
se vznikem zástavního práva k nájemnému náležejícímu Městu dle platného znění smlouvy ze
dne 1.12.1995 uzavřené mezi Městem Český Brod a společností VaK Říčany, s.r.o.

Jaromír Fischer
starosta města
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Město Český Brod – Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ BROD
ze dne …………… číslo …………….
ke zprávám
Zastupitelstvo Města Český Brod
1. bere na vědomí (konstatuje,zjišťuje, projednalo a vzalo na vědomí,
doporučuje, …)
2. schvaluje (souhlasí, navrhuje, ….)
a)
b)
3. ukládá
a) termín: (do kdy)
zabezpečí (kdo- jméno, funkce, organizace)
b) termín: (do kdy)
zabezpečí (kdo- jméno, funkce, organizace)
4. doporučuje
a)
b)
13

5. zrušuje (doplňuje, mění, …)

Jaromír Fischer
Starosta města Český Brod
Provedou:
(kdo - uvede se vedoucí orgánů, jichž se usnesení týká)
Na vědomí:
členové zastupitelstva města, vedoucí odborů městského úřadu
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