Zápis
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 7.4.2004 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice
Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,
pí. Raková, Ing. Rahmová, Ing. Přikryl, p. Firbas, Ing. Drahorád, Ing. Drobný, MUDr. Blažek
Omluveni: p. Korec, p. Vlasák, p. Fořt, MUDr. Forstová, MUDr. Hrabálek, MUDr. Chaloupka,
p. Jeník, Ing. Thomes
Nepřítomni:
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: Ing. Drahorád, pí. Raková
Návrhová komise: Mgr. Janík, Ing. Drobný
Program zasedání:
Zahájení
1) Návrh na schválení prodeje pozemků v k.ú. Český Brod - předkládá p. Fischer
2) Návrh na schválení prodeje části pozemku č. 920/3 v Českém Brodě - předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení prodeje části pozemku č. 1101 v Českém Brodě – předkládá p. Fischer
4) Návrh na vydání souhlasu s napojením obce Klučov a Lstiboř na ČOV v Liblicích –
předkládá p. Fischer¨
5) Návrh na schválení převodu vodovodní a kanalizační sítě v k.ú. Český Brod – předkládá Bc.
Nekolný
6) Návrh na schválení poskytnutí půjček z FRB – předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení prodeje akcií ZZN Polabí – předkládá p. Fischer
8) Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1 – předkládá p. Fischer
9) Návrh na schválení přijetí úvěru – předkládá p. Fischer
Informace:
Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1705 hod.) 14. zasedání ZM, přivítal členy ZM a konstatoval, že je přítomno
12 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zasedání je usnášení schopné
Bc. Nekolný seznámil přítomné s programem dnešního zasedání a dal o něm hlasovat
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: Mgr. Janík, Ing. Drobný
s ch v á l e n o 12, 0, 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Drahorád, pí. Raková
s c h v á l e n o 11, 0, 1
Návrh na schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Český Brod - předkládá p. Fischer
Město obdrželo žádost ze dne 18.11.2003 od manželů Jitky a Daniela Strnadových o odkoupení
stpč. 2077 a pč. 2045 v k.ú. Český Brod – Zahrady dle přiložené kopie geometrického plánu,
který nechali manželé Strnadovi vyhotovit. Předmětné pozemky byly až dosud částmi parcely
stpč. 240, kterou měli manželé Strnadovi v pronájmu. Na pozemku stpč. 2077 je vystavěna

rekreační chata, která je ve vlastnictví manželů Strnadových. Přístupová cesta pč. 455/1
k ostatním pozemkům, která je ve vlastnictví Města Český Brod, zůstane zachována. Na prodej
těchto pozemků byl Radou města Český Brod vyhlášen záměr dne 18.12.2003, oznámení bylo
vyvěšeno od 10.2. do 25.2.2004, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přišla Ing. Rahmová v 1710 hodin
USNESENÍ č. 6/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
prodej pozemku stpč. 2077 – zastavěná plocha individuální rekreace o výměře 21 m2 a pč. 2045 –
ostatní plocha o výměře 868 m2 dle KN v kat. ú. Český Brod do vlastnictví manželů Jitce a
Danielu Strnadovým, bytem Praha 5, Janského 2367/97 za cenu 100,-Kč za 1 m 2 ostatní plochy a
250,-Kč za 1 m2 zastavěné plochy.
s ch v á l e n o 13, 0, 0
Návrh na schválení prodeje části pozemku č. 920/3 v Českém Brodě – předkládá p. Fischer
MěÚ v Českém Brodě obdržel os pana Ing. Zdeňka Sklenáře, bytem Vrátkov 103 žádost o
odkoupení části pozemku č. 920/3 v Českém Brodě, Jungmannova ulice o výměře cca 77 m2. Dle
zjištění se pod povrchem pozemku nachází plynové vedení a téměř na hranici pozemku je
umístěno veřejné osvětlení.
Dle územního plánu se jedná o lokalitu označenou „SM“ – smíšená zóna městského typu.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o pozemek, který svým tvarem samostatně není
vhodný pro využití v souladu s územním plánem, ale naopak svým tvarem doplňuje tvar
pozemku č. 158/2 ve vlastnictví žadatele.
USNESENÍ č. 7/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
prodej části pozemku č. 920/3 v k.ú. Český Brod dle situace, která tvoří nedílnou součást tohoto
usnesení o výměře cca 77 m2 , do vlastnictví panu Ing. Zdeňku Sklenářovi za cenu 200,-Kč za
1m2.
s ch v á l e n o 13, 0, 0
Návrh na schválení prodeje části pozemku č. 1101 v Českém Brodě – předkládá p. Fischer
MěÚ v Českém Brodě obdržel od dosavadních 24 nájemců žádost o odkoupení pozemků
zahrádek v V. zahrádkové kolonii v Českém Brodě v ulici Jateční. Dle KN se jedná o pozemek č.
1101 o výměře 1,1660 ha, který je v nájmu Českého svazu zahrádkářů v Českém Brodě. Dle
návrhu geometrického plánu se jedná o 24 zahrádek a 1 přístupovou cestu.
RM na svém jednání 19.2.2004 doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků za 100,-Kč za
1 m2.
Ing. Plíva dal protinávrh prodej pozemku za cenu 90,-Kč za 1 m2.
n e s c h v á l e n o 5, 5, 3
Ing. Drahorád dal protinávrh prodej pozemku za 80,-Kč
n e s c h v á l e n o 5, 8, 0
Bc. Nekolný dal hlasovat o původním návrhu na prodej pozemku za cenu 100,-Kč
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n e s c h v á l e n o 10, 0, 3
Návrh na schválení s napojením obce Klučov a Lstiboř na ČOV v Liblicích - předkládá p.
Fischer
Obecní úřad Klučov se obrátil na Město Český Brod s žádostí o souhlas s připojením na
Městskou ČOV v Liblicích. Jedná se o cca 750 EO (ekvivalentních obyvatel). Není zpracován
návrh ani studie.
ČOV v Liblicích je v současné době vytížena hydraulicky na celou první etapu, látkově na cca
60%. ČOV v současné době funguje celkem spolehlivě jsou pouze dva problémy.
1. odbourávání fosforu
2. rozvod vzduchu do nádrží
Vzhledem k tomu, že pro napojení dalších obyvatel bude nutné investovat další finanční
prostředky do technologie domníváme se, že konečný souhlas by měl být podmíněn
jednorázovým připojovacím poplatkem, který bude použit na investice nebo obnovu ČOV.
USNESENÍ č. 8/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 35, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
předběžně souhlasí
s napojením obce Klučov a Lstiboř na ČOV v Liblicích za podmínek, které jsou uvedeny
v příloze originálu zápisu.
s ch v á l e n o 12, 0, 1
Návrh na schválení převodu vodovodní a kanalizační sítě v k.ú. Český Brod - předkládá p.
Fischer
Firma Gold Invest s.r.o. se na nás obrátila s žádostí o převod vodovodní a kanalizační sítě
z důvodů možnosti jeho provozování. Pozemky jsou v prodeji a vlastníci stavebních parcel mají
zájem se připojit na vodovodní a kanalizační síť. Jedná se o vodovodní řady a části přípojek na
veřejném prostranství a kanalizační řady a části přípojek na veřejném prostranství. Doklady
potřebné k provozování byly předány. VaK Říčany provedl kontrolu majetku z hlediska jeho
funkčnosti a kvality, kde byly konstatovány tři závady.
Převod majetku doporučujeme vzhledem k realizaci nové výstavby v této lokalitě.
USNESENÍ č. 9/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 35, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s převodem vodovodní a kanalizační sítě na pozemcích č. 263/12, 263/39, 263/82, 263/57,
263/77, 263/76, 263/55, 263/56, 263/37, 263/38 v k.ú. Český Brod z majetku firmy GOLD
INVEST s.r.o. nám. Arnošta z Pardubic 21, 282 01 Český Brod do majetku Města Český Brod,
Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod za kupní cenu 20.000,-Kč s podmínkou odstranění závad
uvedených v příloze.
s ch v á l e n o 13, 0, 0
Návrh na schválení poskytnutí půjček z FRB – předkládá p. Fischer
Žadatelé předložili řádné žádosti o půjčku a doložili splnění podmínek daných Pravidly Města.
Po odsouhlasení zastupitelstvem budou se žadateli uzavřeny smlouvy o půjčce, ve kterých budou
zakotveny všechny podmínky týkající se použití půjček, způsobu splácení, zajištění půjček i
3

následné kontroly použití půjčených prostředků tak, aby bylo vyhověno Nařízení vlády č.
396/2001 a Pravidlům Města.
USNESENÍ č. 10/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., a Pravidel Města Český Brod o použití prostředků
z úvěru na opravy a modernizaci bytů v platném znění
schvaluje
poskytnutí účelových půjček v celkové výši 200.000,-Kč z Fondu rozvoje bydlení Města
žadatelům uvedeným v příloze, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
s ch v á l e n o 13, 0, 0
Návrh na schválení prodeje akcií – předkládá p. Fischer
Akcie společnosti ZZN Polabí a.s. jsou v současné době na burse neobchodovatelné. Celkový
výnos za prodej by činil 1 020 900,-Kč.
V případě nevyužití této nabídky budou mít finanční prostředky uložené v těchto cenných
papírech velice nízkou likviditu vzhledem k tomu, že většina akcií je nyní držena již jen
jedním majoritním vlastníkem.
Ing. Kokeš – za jakou cenu se tyto akcie nakupovaly
Bc. Nekolný – tyto akcie jsme dostali
USNESENÍ č. 11/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s prodejem 34 030 ks akcií společnosti ZZN Polabí, a.s. které jsou ve vlastnictví Města,
společnosti Poděbradská blata, a.s. IČO 25618466, za cenu 30,-Kč/kus.
s ch v á l e n o 13, 0, 0
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1 – předkládá p. Fischer
Celkové příjmy a provozní výdaje rozpočtu se tímto zvyšují o 310.800,-Kč, tj. příjmy na částku
122 606 800,-Kč a provozní výdaje na částku 101 930 800,-Kč.
1) byl již proveden výpočet daně z příjmů za Město za rok 2003. Částka převodu
z hospodářských středisek je proto snížena o daň za hospodářská střediska, která převedou
část příspěvku do rozpočtu ve formě platby daně.
2) jedná se pouze o přesun částky z jedné skupiny příjmů do druhé, v důsledku změn
v postupech účtování o příjmech vyplývajících z veřejnoprávních smluv
3) upravené částky dotací ze státního rozpočtu dle závazného rozpisu, tento rozpis ještě
nebyl znám v době schvalování rozpočtu Města
4) přesněné rozpočty sestavované Krajským úřadem pro jednotlivá školská zařízení
5) změna výše rezervy je pouze vyrovnávací položkou rozpočtu
6) změna v použití prostředků z plánované rekonstrukce ul. Prokopa Velikého na původně
zamýšlenou rekonstrukci Husova náměstí v důsledku zkráceného rozpočtu SÚS, částka
250 tisíc Kč je určena na projektovou přípravu rek. Prokopa Velikého v příštím roce.
Bc. Nekolný – jedná se o technické zpřesnění jednotlivých čísel, jediná závažná změna
v rozpočtu je přesunutí financí z rekonstrukce Prokopa Velikého na rekonstrukci Husova náměstí.
Při orientačním hlasování většina zastupitelů podpořila toto přesunutí.
p. Firbas – nevidím problém přesunout finance z rekonstrukce Prokopa Velikého na rekonstrukci
Husova náměstí
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Mgr. Janík – finanční výbor doporučuje ke schválení toto rozpočtové opatření
Ing. Drobný – jak se v rozpočtu projeví investice „kanalizace Liblice“
Bc. Nekolný – od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. přišel dopis týkající se přidělení
dotace tento týden. Proto jsme tuto akci nemohli zapracovat do tohoto rozpočtového opatření a
bude to řešeno na příštím zastupitelstvu města, novým rozpočtovým opatřením.
USNESENÍ č. 12/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84, odst. 2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2004 č. 01/04 dle přílohy, která je součástí originálu
zápisu k tomuto usnesení. Celkové příjmy a provozní výdaje rozpočtu se tímto zvyšují o
310 800,-Kč, tj. příjmy na částku 122 606 800,-Kč a provozní výdaje na částku 101 930 800,-Kč.
s ch v á l e n o 11, 1, 1
Návrh na schválení přijetí úvěru – předkládá p. Fischer
Navrhované usnesení bude sloužit jako příloha k žádosti podávané nyní Českomoravské záruční
a rozvojové banky. Jedná se o jednu z fází, která probíhá v procesu jednání o přidělení dotace,
popř. půjčky na investiční akci „Liblice – tlaková kanalizace“ (financování výstavby vodovodu
probíhá jako oddělená akce) z programu Ministerstva zemědělství.
Ministerstvo zemědělství město zatím zařadilo do tzv. Seznamu akcí, o jejichž financování se
nyní jedná. Ministerstvo nyní navrhlo v první etapě model financování 40% - dotace, 40%
bezúročný úvěr od ČMZRB, 20% - vlastní zdroje investora. Potvrzení tohoto způsobu
financování však ještě závisí na posouzení bonity Města bankou a dále posouzením priority akce
Ministerstvem na základě vyjádření Krajského úřadu v porovnání se žádostmi ostatních obcí.
Jedná se proto nyní pouze o předběžná jednání, která nemusí být úspěšná (financování může být
např. posunuto až do roku 2005, apod.)
MUDr. Blažek – co když tuto půjčku nedostaneme
Bc. Nekolný – pokud nedostaneme tuto půjčku tak toto usnesení zastupitelé města budou
revokovat.
Ing. Rahmová – jak se tato investiční akce dotkne rozpočtu města
Bc. Nekolný – pokud letos začneme obdržíme dotaci a bude podepsána smlouva o půjčce
financování půjde z rozpočtu letošního a příštího roku.
Mgr. Janík – finanční výbor na svém jednání doporučil přijetí úvěru
USNESENÍ č. 13/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. j) a k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
1. s c h v a l u j e
přijetí dlouhodobého bezúročného účelového úvěru se splatností 15 let od Českomoravské
záruční a rozvojové banky, a.s. v předpokládané výši 11 553 000,-Kč určeného k financování
investiční akce „Český Brod – Liblice – tlaková kanalizace“ s podmínkou získání dotace.
Dále za účelem zajištění úvěru
2. s o u h l a s í
s případnou zástavou jedné z nemovitých věcí v majetku Města uvedených v příloze, která je
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení a zajištěním úvěru vystavením bianco
směnky bez uvedení data splatnosti a peněžité sumy.
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Zastupitelstvo města zároveň
3. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem příslušných smluvních dokumentů a vedoucí finančního odboru a
vedoucí odboru správy majetku města jednáním za Město Český Brod ve věcech poskytnutí
úvěru.
s c h v á l e n o 13, 0, 0
Informace
Mgr. Janík informoval zastupitele o přidělení dotací zájmovým organizacím, kterou schválil
finanční výbor na svém jednání 9.3.2004.
Odešel p. Firbas v 1800 hodin.
Diskuse
p. Fischer ukončil zasedání v 1815hod.
Schválení projednaných návrhů

s c h v á l e n o 12, 0, 0

Ověřovatel zápisu: Ing. Drahorád, pí. Raková

Jaromír Fischer
starosta města

USNESENÍ č. 8/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
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prodej částí pozemků č. 1101 to je V. zahrádková kolonie v k.ú. Český Brod za Jatkami podle
geometrického plánu č. 1106-391/2003 nově vzniklé pozemky do vlastnictví takto:
- č. 1101/26 zahrada o výměře 433 m2 manželům Sedláčkovým Miroslavu a Vlastimile,
- č. 1101/25 zahrada o výměře 298 m2 manželům Zvolánkovým Miloslavu a Ludmile,
- č. 1101/24 zahrada o výměře 554 m2 manželům Zvolánkovým Miloši a Martině,
- č. 1101/23 zahrada o výměře 415 m2 manželům Houšovým Martinovi a Šárce,
- č. 1101/22 zahrada o výměře 432 m2 panu Ing. Janu Vopravilovi,
- č. 1101/21 zahrada o výměře 428 m2 manželům Rosovým Jaroslavu a Evě,
- č. 1101/20 zahrada o výměře 407 m2 panu Rudolfu Rybárovi,
- č. 1101/19 zahrada o výměře 445 m2 panu Antonínu Pomikáčkovi,
- č. 1101/18 zahrada o výměře 410 m2 paní Havlíčkové Jaroslavě,
- č. 1101/17 zahrada o výměře 454 m2 panu Ivanu Holčákovi,
- č. 1101/16 zahrada o výměře 404 m2 paní Nohýnkové Růženě,
- č. 1101/15 zahrada o výměře 448 m2 panu Ing. Ladislavu Fardovi,
- č. 1101/14 zahrada o výměře 431 m2 panu Bedřichu Koudelovi,
- č. 1101/13 zahrada o výměře 402 m2 paní Černé Lucii,
- č. 1101/12 zahrada o výměře 434 m2 paní Rezlerové Dagmar,
- č. 1101/11 zahrada o výměře 438 m2 paní Dobrovolné Heleně,
- č. 1101/10 zahrada o výměře 401 m2 paní Mestekové Iloně,
- č. 1101/9 zahrada o výměře 428 m2 panu jiřímu Pokornému,
- č. 1101/8 zahrada o výměře 424 m2 panu Františku Šramotovi,
- č. 1101/7 zahrada o výměře 369 m2 paní Voborové Ludmile,
- č. 1101/6 zahrada o výměře 494 m2 panu Martinu Bergmanovi,
- č. 1101/5 zahrada o výměře 404 m2 panu Martinu Pospíšilovi,
- č. 1101/4 zahrada o výměře 427 m2 panu Ladilavu Fodorovi,
- č. 1101/3 zahrada o výměře 416 m2 panu Jaroslavu Šmejkalovi a
- č. 1101/2 zahrada (pěšina se studnou) o výměře 975 m2 do podílového spoluvlastnictví
výše uvedeným osobám každému jednu ideální čtyřiadvaceinu, vše za cenu 100,-Kč.

Usnesení
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.3.2004 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice
USNESENÍ č. 6/2004
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Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
prodej pozemku stpč. 2077 – zastavěná plocha individuální rekreace o výměře 21 m2 a pč. 2045 –
ostatní plocha o výměře 868 m2 dle KN v kat. ú. Český Brod do vlastnictví manželů Jitce a
Danielu Strnadovým, bytem Praha 5, Janského 2367/97 za cenu 100,-Kč za 1 m 2 ostatní plochy a
250,-Kč za 1 m2 zastavěné plochy.
USNESENÍ č. 7/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
prodej části pozemku č. 920/3 v k.ú. Český Brod dle situace, která tvoří nedílnou součást tohoto
usnesení o výměře cca 77 m2 , do vlastnictví panu Ing. Zdeňku Sklenářovi za cenu 200,-Kč za
1m2.
USNESENÍ č. 8/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 35, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
předběžně souhlasí
s napojením obce Klučov a Lstiboř na ČOV v Liblicích za podmínek, které jsou uvedeny
v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. 9/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 35, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s převodem vodovodní a kanalizační sítě na pozemcích č. 263/12, 263/39, 263/82, 263/57,
263/77, 263/76, 263/55, 263/56, 263/37, 263/38 v k.ú. Český Brod z majetku firmy GOLD
INVEST s.r.o. nám. Arnošta z Pardubic 21, 282 01 Český Brod do majteku Města Český Brod,
Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod za kupní cenu 20.000,-Kč s podmínkou odstranění závad
uvedených v příloze.
USNESENÍ č. 10/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., a Pravidel Města Český Brod o použití prostředků
z úvěru na opravy a modernizaci bytů v platném znění
schvaluje
poskytnutí účelových půjček v celkové výši 200.000,-Kč z Fondu rozvoje bydlení Města
žadatelům uvedeným v příloze, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
USNESENÍ č. 11/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
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po projednání podle § 85, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
s prodejem 34 030 ks akcií společnosti ZZN Polabí, a.s. které jsou ve vlastnictví Města,
společnosti Poděbradská blata, a.s. IČO 25618466, za cenu 30,-Kč/kus.
USNESENÍ č. 12/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84, odst. 2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2004 č. 01/04 dle přílohy, která je součástí originálu
zápisu k tomuto usnesení. Celkové příjmy a provozní výdaje rozpočtu se tímto zvyšují o
310 800,-Kč, tj. příjmy na částku 122 606 800,-Kč a provozní výdaje na částku 101 930 800,-Kč.
USNESENÍ č. 13/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. j) a k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
1. s c h v a l u j e
přijetí dlouhodobého bezúročného účelového úvěru se splatností 15 let od Českomoravské
záruční a rozvojové banky, a.s. v předpokládané výši 11 553 000,-Kč určeného k financování
investiční akce „Český Brod – Liblice – tlaková kanalizace“ s
podmínkou získání dotace.
Dále za účelem zajištění úvěru
2. s o u h l a s í
s případnou zástavou jedné z nemovitých věcí v majetku Města uvedených v příloze, která je
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení a zajištěním úvěru vystavením bianco
směnky bez uvedení data splatnosti a peněžité sumy.
Zastupitelstvo města zároveň
3. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem příslušných smluvních dokumentů a vedoucí finančního odboru a
vedoucí odboru správy mejetku města jednáním za Město Český Brod ve věcech poskytnutí
úvěru.

Jaromír Fischer
starosta města
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