Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 9.6.2004 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice
Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing.
Rahmová, Ing. Přikryl, MUDr. Blažek, p. Jeník, p. Korec, MUDr. Forstová, MUDr. Hrabálek,
Ing. Thomes, pí. Houžvičková, , p. Firbas, p. Vlasák, MUDr. Chaloupka
Omluveni: p. Fořt, Ing. Drobný
Nepřítomni: Ing. Drahorád
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: Ing. Přikryl, pí. Raková
Návrhová komise: Ing. Thomes, Ing. Drobný
Program zasedání:
Zahájení
1) Návrh na schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej sálu Lidového domu s
pozemkem v Českém Brodě - předkládá p. Fischer
2) Návrh na neschválení záměru na prodej částí pč. 512/1 v k.ú.Liblice – předkládá p. Fischer
3) Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 6 v k.ú. Štolmíř - předkládá p.
Fischer
4) Návrh na neschválení přijetí nabídky na odkup pozemku PK č. 767 v k.ú. Štolmíř – předkládá
p. Fischer
5) Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví nemovitostí NsP Český Brod
z majetku ČR do majetku města - předkládá Bc. Nekolný
6) Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 - předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2003 - předkládá p. Fischer
8) Návrh na schválení zrušení organizační složky Městské lesy - předkládá Bc. Nekolný
9) Návrh na schválení souhlasného prohlášení - zánik vlastnického práva k pozemkům předkládá p. Fischer
Informace:
Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1705 hod.) 17. zasedání ZM, přivítal členy ZM a konstatoval, že je přítomno
18 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 18, 0, 0
Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: Ing. Drobný, Ing. Thomes
s ch v á l e n o 18, 0, 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Přikryl, pí. Raková
s c h v á l e n o 17, 0,1

Návrh na schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej sálu Lidového domu s
pozemkem v Českém Brodě - předkládá p. Fischer
Dne 10.12.2003 ZM schválilo prodej společenského sálu LD s pozemkem č. 126/1 o výměře
1345 m2 v k.ú. Český Brod. Dne 22.12.2003 RM vyhlásila záměr na uzavření smlouvy o
budoucím prodeji společenského sálu LD s pozemkem č. 126/1 v Českém Brodě.
USNESENÍ č. 24/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje
smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej sálu Lidového domu v Českém Brodě s pozemkem
č. 126/1 o výměře 1345 m2 panu Ladislavu Poupovi a panu Romanu Kudláčkovi za cenu
1.000.000,-Kč dle návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
s c h v á l e n o 16, 0, 2
Návrh na neschválení záměru na prodej částí pč. 512/1 v k.ú.Liblice – předkládá p. Fischer
MěÚ obdržel od 5 majitelů žádost o odkoupení částí pozemku KN č. 512/1 v k.ú. Liblice. Jedná
se o pozemek situovaný za nemovitostmi žadatelů. Žadatelé nabízejí kupní cenu, vzhledem k
charakteru pozemku ve výši 30,-Kč za 1 m2. V obdobném případě u sousedních pozemků, kdy
kupující nabízeli cenu cca 25,-Kč za 1 m2, byly příslušné pozemky prodány za cenu 60,-Kč za
1m2.
RM na svém jednání 13.5.2004 nedoporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej částí pč. 512/1
v Liblicích z důvodu nového dalšího využití pro individuální zástavby. Nabízená cena je z tohoto
důvodu nepřijatelná.
MUDr. Chaloupka - jak jsou vedeny v ÚP tyto pozemky zda jde změnit charakter pozemků.
Bc. Nekolný - tyto pozemky jsou vedeny jako pastvina ÚP je schválen do roku 2010, ale
samozřejmě jde změnit územní plán v této lokalitě.
USNESENÍ č. 25/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zamítá
vyhlášení záměru na prodej částí pozemku KN č. 512/1 v k.ú. Liblice u Českého Brodu dle
situačního náčrtku, který je nedílnou součástí tohoto návrhu, předem určeným zájemcům.
s ch v á l e n o 16, 0, 2
Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej domu čp. 6 v k.ú. Štolmíř - předkládá p.
Fischer
Na základě neustále se opakujících krádeží střešní krytiny na domě čp. 6 ve Štolmíři a jiných
škod předkládáme RM uvedený návrh na usnesení.
Jedná se o přízemní, nepodsklepený, zděný objekt o 5 místnostech s možností vytápění kamny na
tuhá paliva. Část objektu (4 místnosti a chodba) je v pronájmu pana Štěpána za 4.424,-.Kč ročně.
Tento nájemce byl dotázán a o koupi neprojevil zájem. Jeho nájem je sjednán na dobu určitou do
30.10.2006. V inventuře majetku města je uvedena cena objektu 59.072,-Kč. Stáří objektu je cca
130 let. Znalecký posudek prozatím objednán nebyl. Rada města po projednání dne 13.5.2004
doporučila ZM vyhlásit záměr na prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
USNESENÍ č. 26/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
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po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
vyhlašuje záměr
na prodej domu čp. 6 v k.ú. Štolmíř s pozemkem stpč. 4 o výměře 448 m2 formou obálkové
metody nejvyšší nabídce.
s ch v á l e n o 18, 0, 0
Návrh na neschválení přijetí nabídky na odkup pozemku PK č. 767 v k.ú. Štolmíř –
předkládá p. Fischer
MěÚ v Českém Brodě obdržel od p. Bedřicha Tomka, bytem Děčín 4 - Podmokly, Na Valech 9
nabídku na odkup pozemku PK č. 767 o výměře 4897 m2 v k.ú. Štolmíř do vlastnictví města
Český Brod za cenu dle znaleckého posudku. Posudek zatím není k dispozici, ale dle informací
MZ Pozemkového úřadu by se jednalo o cca 53.000,-Kč. Pozemek je předmětem probíhajících
pozemkových úprav v k.ú. Štolmíř a pan Tomek jej nabízí z důvodu, že má vzdálené bydliště a
nemůže zajišťovat náležitosti souvisejících s pozemkem. Uvedený pozemek je v katastru
nemovitostí částí pozemku č. 280 orná půda (není na LV, protože se skládá z několika původních
parcel různých vlastníků).
Ing. Thomes - kdo má pronajaté naše pozemky, které sousedí s pozemky p. Tomka
Bc. Nekolný - nevím kdo má tyto pozemky v nájmu, ale samozřejmě to zjistíme
USNESENÍ č. 27/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zamítá
přijetí nabídky na odkup pozemku PK č. 767 v k.ú. Štolmíř.
s ch v á l e n o 18, 0, 0
Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví nemovitostí NsP Český
Brod z majetku ČR do majetku města - předkládá Bc. Nekolný
Jedná se o schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví pozemků, budov a porostů v
areálu NsP Český Brod z majetku ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku Města Český Brod.
Bc. Nekolný upozornil zastupitele města na čl. V této smlouvy. " Nabyvatel se zavazuje, že
majetek uvedený v čl. I. smlouvy, který se na něho převádí, bude využívat pouze k účelům, ke
kterému je využíván k datu jeho převodu, tedy ke zdravotnickým účelům, nebude jej sám
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům........" Znění smlouvy je nedílnou přílohou
originálu zápisu.
Ing. Přikryl - jak se tento bod bude řešit
Bc. Nekolný - budeme toto řešit dodatkem smlouvy po podpisu této smlouvy
USNESENÍ č. 28/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a na základě svých usnesení č. 17/2003 a 93/1999 a usnesení RM č. 25/2003
schval uje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví uvedených pozemků, budov a porostů v areálu NsP
Český Brod z majetku ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města
Český Brod. Znění smlouvy je nedílnou přílohou originálu zápisu.
s c h v á l e n o 17, 0, 1
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 - předkládá p. Fischer
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Příjmy rozpočtu se zvyšují o cca 2 milióny Kč
provozní výdaje se zvyšují o 352.000,-Kč
investiční výdaje se zvyšují 6.308.000,-Kč
Částka financování se zvyšuje o 4.640.000,-Kč.
p. Fischer seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením:
Příjmy rozpočtu se zvyšují o cca 2 milióny Kč - ř. 1.. jedná se o předpokládané navýšení příjmů z
DPH dále ř. 2 .... prodej akcií ZZN Polabí
ř. 3 ... navýšení rozpočtové rezervy - jedná se pouze o vyrovnávací položku rozpočtu
ř. 4 ... příspěvek Občanskému sdružení PROSTOR - protidrogová prevence
ř. 5... překročení plateb za služby bezpečností agentury (platba cca 23.000,-Kč - byla uhrazena za
služby loňského roku)
ř. 6 ... navýšení - úprava skládky za Jatky
ř. 7 a 18... úprava, převedení některých výdajů do kapitoly investic, celkové navýšení o 466.000,( nákup licencí pro operační systém WINDOWS XP Profesional, software pro stavební a územní
řízení, pořízení aplikačního serveru včetně zálohování tohoto serveru, nákup nových kopírek)
p. Vlasák - bylo by dobré zajistit schůzku s Microsoftem, protože jsou ochotni spolupracovat s
obcemi
p. Boček - informatik MěÚ - ano spolupracujeme s nimi a pokud chcete můžete se zúčastnit
schůzky s nimi
ř. 8 ... oprava místnosti pro policii c čp. 56, havárie sloupu čp. 70, klimatizace v čp. 70 - stavební
úpravy
ř. 9... nákup klimatizace - plánován již v loňském roce, zakoupení kartotéky pro ŽÚ, nábytek pro
nového zaměstnance OSMM a policii
ř. 10 ...příspěvek na sociální pohřby (doplacení rozdílu ke státní sociální podpoře)
nákup nářadí pro pracovníky VPP
ř. 11 ...likvidace černých skládek, péče o veřejnou zeleň - zajištění bezpečnosti topolového
stromořadí podél silnice od nádraží do Liblic, zpracování dat - evidence stromů
ř. 12 a 19 ...úprava převod částky 195.000,-Kč za dopravní značení do kapitoly investic
(zhodnocení vozovky) dále navýšení investic o částku 105.000,-Kč - platba faktury za dopravní
značení z minulého roku
ř. 13 a 14 ... úprava položek na vybudování komunikací a sítí k bytovým domům Kounická a
Mozartova ( částky schváleny v rozpočtu 2003, do konce roku však nevyčerpány. Při sestavování
rozpočtu na rok 2004 nabyla známa výše nevyčerpaných částek do konce roku 2003)
ř. 15 ... rekonstrukce domu čp. 25 - konečná částka dle uzavřených smluv
ř. 16 ... snížení investice na rekonstrukci Husova náměstí
ř. 17 ... nová položka - bourání zadního traktu čp. 25
ř. 20 ... nákup osobního automobilu - Fabia Sedan
ř. 21 ... půjčka z MF - Fondu rozvoje bydlení, tyto prostředky byly poskytovány občanům na
opravy a modernizaci bytového fondu, od občanů již v plné výši uhrazeno, splatnost půjčky na
MF je 31.12.2005
ř. 22 a 23 ... zpřesnění splátek úvěrů
ř. 24 ... zrušení rezervy na finanční investice
p. Jeník - finanční komise na svém jednání dne 8.6.2004 schválila návrh na rozpočtové opatření
Odešel p. Firbas v 1810 hodin
USNESENÍ č. 29/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84, odst. 2)písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
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schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2004 č. 3/04 dle přílohy, která je součástí originálu
zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 2 020 000,-Kč ze 122 606 800,-Kč na
124 626 800,-Kč. Provozní výdaje rozpočtu se zvyšují o 352 000,-Kč z 102 070 800,-Kč na
102 422 800,-Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 6 308 000,-Kč z 34 685 000,-Kč na
40 993 000,-Kč. Částka financování se zvyšuje o 4 640 000,-Kč
s c h v á l e n o 11, 1, 5
Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2003 - předkládá p. Fischer
Hospodaření města za minulý rok skončilo přebytkem 5,5 miliónu korun. Oproti schválenému
rozpočtu s 18,5 miliónovým schodkem je to rozdíl plus 24 miliónů. Tento rozdíl byl způsoben
nerealizací investic ve výši 12 miliónů a jejich přesun do rozpočtu letošního roku. Dále se pak
podařilo navýšit příjmy celkem o 9 miliónů, což bylo hlavně způsobeno vyššími daňovými
příjmy a převodem z vlastních fondů hospodářské činnosti. Zbývající tři milióny se nevyčerpaly
na sociálních dávkách a příspěvcích pro sociálně potřebné občany, tyto peníze jsme však museli
začátkem letošního roku odvést zpět do státního rozpočtu.
Ve zprávě auditora o ověření rozpočtu a hospodaření města Český Brod za rok 2003 je
konstatováno, že účetní závěrka, náležitosti a průkaznost plnění rozpočtu ve všech významných
ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a finanční situaci k 31.12.2003 a výsledky jeho
hospodaření za rok 2003.
Znění závěrečného účtu včetně výsledků hospodaření hospodářských středisek je přílohou
originálu zápisu k tomuto usnesení.
MUDr. Chaloupka dal návrh tento bod stáhnout z dnešního jednání a projednat ho na příštím
jednání zastupitelstva města z důvodu neobdržení podrobných rozpisů výsledku hospodaření za
minulý rok.
n e s c h v á l e n o 2, 14, 1
Bc. Nekolný dal návrh hlasovat o tomto návrhu tak jak byl připraven na dnešní jednání:
USNESENÍ č. 30/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a § 17 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění
souhlasí bez výhrad
s celoročním hospodařením Města Český Brod v roce 2003 a zároveň
schvaluje
přidělení hospodářských výsledků hospodářských středisek do jejich fondů hospodářské činnosti
(účty 903). Znění závěrečného účtu včetně výsledků hospodaření hospodářských středisek je
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
s c h v á l e n o 14, 0, 3
Návrh na schválení zrušení organizační složky Městské lesy - předkládá Bc. Nekolný
Hlavním důvodem zřízení organizační složky Městské lesy Český Brod byla možnost využití
výkonu civilní služby ve prospěch Města Český Brod na pracích v městských lesích. Možnost
výkonu civilní služby bude pravděpodobně končit ke konci roku 2004, tím by pominul hlavní
důvod pro zřízení organizační složky. V současné době jsou v lesích zaměstnáni čtyři branci,
jednomu končí výkon civilní služby 12.6. 2004 a ostatním třem potom koncem letošního roku. Z
důvodu blízkého konce této služby a nedostatečné legislativní úpravě sankcí za nesplnění
5

povinností tito tři zbývající civilkáři mají špatnou pracovní kázeň bez možnosti postihu a finance,
které na jejich službu město vynakládá jsou tudíž neúčelně vynaložené. Nejjednodušší jak tuto
činnost ukončit je zrušení organizační složku a tím nesplnit podmínky pro výkon civilní služby.
Následně může odbor sociálních věcí městského úřadu využít těchto branců pro jinou práci nebo
je propustit do civilu. Dále je nutné vyřešit organizační záležitosti k dalšímu fungování
městských lesů včetně kompetenčních pravomocí.
USNESENÍ č. 31/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů
ruší
organizační složku Městské lesy Český Brod k 12.6.2004.
s ch v á l e n o 17, 0, 0
Návrh na schválení souhlasného prohlášení - zánik vlastnického práva k pozemkům předkládá p. Fischer
Pozemky p.č. 243/17 – zahrada o výměře 23 m 2 a stpč. 1228/2 – dvůr o výměře 42 m 2 vznikly
záznamem podrobného měření změn na Katastrálním úřadě Kolín v roce 2001 z parcel č. 243/1 a
243/8 původního pozemkového katastru náležejících k historickému majetku města. Místním
šetřením bylo zjištěno, že nově vzniklé parcely jsou užívány jako součást zahrady parc.č. 243/5
jejími vlastnicemi (pí. Lupínková st. a ml.). Proto jim byly nabídnuty k odkoupení. Paní
Lupínková st. doložila listinami, že nemovitost jako oplocený celek koupili její rodiče v roce
1961 a její rodina ji po celou tu dobu užívá v dobré víře, že pozemky odpovídají fyzicky zápisu
v katastru nemovitostí. Po konzultaci s pracovnicemi Katastrálního úřadu v Kolíně a s naší
právničkou jsme došli k závěru, že ani soudní cestou nemůžeme dosáhnout uznání vlastnických
práv k předmětným pozemkům pro Město Český Brod. Rada města doporučila zastupitelstvu
města dne 13.5.2004 na svém jednání schválit uznání vlastnických práv.
USNESENÍ č. 32/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 1), písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje
uznání vlastnických práv paní Lenky Lupínkové, r.č. 566103/2168 a paní Lenky Lupínkové r.č.
765814/0776 obě bytem Na Bělidle 499, Český Brod k pozemkům parc. č. 243/17 - zahrada o
výměře 23 m2 a stpč. 1228/2 - dvůr o výměře 42 m2 v kat. území Český Brod.
s ch v á l e n o 17, 0, 0
Informace
Bc. Nekolný informoval o žádosti na vybudování skateboardového hřiště za sportovní halou, kde
je nevyužívané asfaltové hřiště.
p. Fischer - je to nevhodná lokalita z důvodů hluku, který by tu byl v okolí bydlí občané. Další
možnost by byla vybudovat toto hřiště vedle nákupního střediska Plus, ale zde by byly vysoké
náklady na vybudování tohoto hřiště.
Odešel Ing. Plíva v 1900 hodin
Bc. Nekolný - jednáme o obdržení datace na regeneraci parku.
Diskuse
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MUDr. Hrabálek - kdo odpovídá za křižovatky např. u nádraží je rozbité zrcadlo a byly by
potřeba nastříkat přechody.
pí. Marková - technické služby - za to odpovídá Stavba a údržba silnic - nemají finanční
prostředky.
Je domluveno stříkání přechodů stěrkováním sice město bude doplácet za každý 1 m 2 cca
200,-Kč, ale takto stříkané přechody vydrží déle.
Ing. Drobný - Městská policie by měla působit i v okrajových částech města a ne jen na náměstí
(špatné parkování).
Bc. Nekolný - např. v ulici Palackého je špatné značení. Požadujeme na SúS nové značení silnic.
p. Fischer ukončil zasedání v 1930 hod.

Schválení projednaných návrhů

s c h v á l e n o 16, 0, 0

Ověřovatel zápisu: Ing. Přikryl, pí. Raková

Jaromír Fischer
starosta města
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Usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 9.6.2004 od 17.00 hodin v
obřadní síni českobrodské radnice
USNESENÍ č. 24/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje
smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej sálu Lidového domu v Českém Brodě s pozemkem
č. 126/1 o výměře 1345 m2 panu Ladislavu Poupovi a panu Romanu Kudláčkovi za cenu
1.000.000,-Kč dle návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
USNESENÍ č. 25/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zamítá
vyhlášení záměru na prodej částí pozemku KN č. 512/1 v k.ú. Liblice u Českého Brodu dle
situačního náčrtku, který je nedílnou součástí tohoto návrhu, předem určeným zájemcům.
USNESENÍ č. 26/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
vyhlašuje záměr
na prodej domu čp. 6 v k.ú. Štolmíř s pozemkem stpč. 4 o výměře 448 m2 formou obálkové
metody nejvyšší nabídce.
USNESENÍ č. 27/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zamítá
přijetí nabídky na odkup pozemku PK č. 767 v k.ú. Štolmíř.
USNESENÍ č. 28/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a na základě svých usnesení č. 17/2003 a 93/1999 a usnesení RM č. 25/2003
schval uje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví uvedených pozemků, budov a porostů v areálu NsP
Český Brod z majetku ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města
Český Brod. Znění smlouvy je nedílnou přílohou originálu zápisu.
USNESENÍ č. 29/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84, odst. 2)písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje
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rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2004 č. 3/04 dle přílohy, která je součástí originálu
zápisu k tomuto usnesení. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 2 020 000,-Kč ze 122 606 800,-Kč na
124 626 800,-Kč. Provozní výdaje rozpočtu se zvyšují o 352 000,-Kč z 102 070 800,-Kč na
102 422 800,-Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 6 308 000,-Kč z 34 685 000,-Kč na
40 993 000,-Kč. Částka financování se zvyšuje o 4 640 000,-Kč.
USNESENÍ č. 30/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a § 17 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění
souhlasí bez výhrad
s celoročním hospodařením Města Český Brod v roce 2003 a zároveň
schvaluje
přidělení hospodářských výsledků hospodářských středisek do jejich fondů hospodářské činnosti
(účty 903). Znění závěrečného účtu včetně výsledků hospodaření hospodářských středisek je
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
USNESENÍ č. 31/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 2), písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů
ruší
organizační složku Městské lesy Český Brod k 12.6.2004.
USNESENÍ č. 32/2004
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 1), písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje
uznání vlastnických práv paní Lenky Lupínkové, r.č. 566103/2168 a paní Lenky Lupínkové r.č.
765814/0776 obě bytem Na Bělidle 499, Český Brod k pozemkům parc. č. 243/17 - zahrada o
výměře 23 m2 a stpč. 1228/2 - dvůr o výměře 42 m2 v kat. území Český Brod.

Jaromír Fischer
starosta města
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