Zápis
z 29. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 27.7.2005 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice
Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing. Přikryl,
p. Jeník, p. Firbas, MUDr. Blažek, Ing. Drobný, pí. Houžvičková, p. Korec, Ing. Thomes, Ing.
Rahmová
Omluveni: MUDr. Hrabálek, Ing. Drahorád, Mgr. Janík, p. Fořt, p. Vlasák, MUDr. Chaloupaka
Nepřítomni:
Zapisovatelka: Kopfhammerová
Ověřovatel zápisu: p. Firbas, Mgr. Plíva
Návrhová komise: Ing. Thomes, MUDr. Forstová
Program zasedání:
Zahájení
1) Návrh na schválení prodeje domu čp. 429 – Truba v k.ú. Kostelec nad Č. lesy – předkládá
p. Fischer
2) Návrh na schválení finanční částky na pokračování polní cesty v k.ú. Štolmíř – předkládá
p. Fischer
3) Návrh na schválení prohlášení vlastníka a vyhlášení záměru na prodej bytů v ulici
Masarykova – předkládá p. Fischer
4) Návrh na schválení koupě části pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
5) Návrh na schválení realizace investice v čp. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic - předkládá
p. Fischer
6) Návrh na schválení prodloužení řadu tlakové kanalizace v Liblicích – předkládá p. Fischer
7) Návrh na schválení opravy příjezdové cesty k fotbalovému stadionu – předkládá Bc.
Nekolný
8) Návrh na schválení investice přístavby pohřební obřadní síně – předkládá p. Fischer
9) Návrh na schválení navýšení příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci
Technické služby – předkládá Bc. Nekolný
10) Návrh na schválení dotace na vybudování skateboardové rampy – předkládá Bc. Nekolný
Informace O výběru firmy na nájem – hospodaření v městských lesích
Různé
Diskuse, Závěr
Bc. Nekolný zahájil (1705 hod.) 29. mimořádné zasedání ZM, přivítal členy ZM a konstatoval, že
je přítomno 14 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 14, 0, 0
Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: Ing. Thomes, MUDr. Forstová
s ch v á l e n o 12, 0, 2
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: p. Firbas, Mgr. Plíva
s ch v á l e n o 13, 0, 1

Návrh na schválení prodeje domu čp. 429 – Truba v k.ú. Kostelec nad Č. lesy – předkládá p.
Fischer
Přišel Ing. Přikryl v 1715 hodin
Městský úřad v Č.Brodě obdržel od současného nájemce p. Mašína Jiřího, bytem Truba 429,
Kostelec n. Č. lesy, žádost o odkoupení výše uvedených nemovitostí v k.ú.Kostelec n.Č.lesy,
jejichž výměra činí 1323m2. Žadatel nenabídl kupní cenu, ale žádá o projednání v příslušných
orgánech města. Proto byl objednán první znalecký posudek, podle kterého je výsledná cena
nemovitostí 526.320,-Kč. Následně byl objednán druhý znalecký posudek na vyjádření ceny
obvyklé, která činí 1.000.000,-Kč. Rada města dne 18.11.2004 vyhlásila záměr na prodej
uvedené nemovitosti za účelem zjištění, do jaké míry bude projeven zájem o tuto nemovitost ze
strany občanů a zda by bylo možno prodejem získat takové finanční prostředky, které by
umožnily městu přistoupit k prodeji někomu jinému než žadateli. Záměr byl zveřejněn na úřední
desce od 23.11.04 do 31.1.2005 a dále pak i v Českobrodském zpravodaji, MKIC a v realitním
měsíčníku „Nemovitosti Garancia“. Během této doby město neobdrželo žádnou písemnou
nabídku. Na jednání dne 9.2.2005, které se konalo za přítomnosti p.starosty, p.Mašína,
pí.Ing.Čokrtové a pí.Dvořákové bylo konstatováno, že žadatel může zaplatit 700 000 Kč. Poté
město obdrželo opravenou žádost od manželů Mašínových. Pan Mašín osobně sdělil dne 25.5.05,
že Českomoravská hypoteční banka poskytne úvěr a že požaduje smlouvu o smlouvě budoucí
kupní. S bankou bylo telefonicky dojednáno, že je možno řešit přímo kupní smlouvou
USNESENÍ č. 51/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej domu čp.429 se zastavěnou plochou a dvorem č. 3067 o výměře 173 m 2, s jinou stavboukůlnou se zastavěnou plochou č. 3554 o výměře 66 m2,se zahradou-pozemkem č. 3069 o výměře
824 m2 a se zahradou-pozemkem č.3070 o výměře 260 m 2 vše v k.ú. Kostelec nad Černými lesy
do společného jmění manželů Mašínových Jiřího a Ivany, bytem Truba čp. 429, Kostelec nad
Černými lesy, za cenu 700 000Kč. Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů po předložení návrhu
na vklad kupní smlouvy z úvěru kupujících poskytnutého Českomoravskou hypoteční bankou,
a.s., hypoteční kancelář Kolín, Legerova 148, přičemž jedno paré kupní smlouvy bude ihned po
podpisu předloženo bance jako podklad ke schválení úvěru.
s c h v á l e n o 14, 0, 1
Návrh na schválení finanční částky na pokračování polní cesty v k.ú. Štolmíř – předkládá p.
Fischer
Město Český Brod obdrželo dne 01.07.2005 od Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu
v Kolíně dopis – žádost o vyjádření k připravované akci provedení stavby polní cesty P3
v k.ú.Štolmíř. Cesta bude v šířce 4m včetně krajnic 0,5m jednoproudová s výhybnami
s asfaltovým povrchem a doprovodnou zelení.
Jedná se o akci podle schváleného plánu společných zařízení, na základě schváleného návrhu
komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Štolmíř.
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Kolín se dotazuje, zda by Město Český Brod bylo
ochotno uhradit náklady na tu část cesty, která se již nachází v intravilánu (zastavěné území) obce
a z toho důvodu nebylo možno ji zařadit do financování akcí v rámci komplexních pozemkových
úprav, které se týkají pouze pozemků v extravilánu (za hranicí zastavěného území).
Jedná se o cestu na části pozemku č.239/2, který je v majetku města a plynule navazuje na cestu
P3. Předpokládaný termín výstavby je rok 2007 a to v případě, že projektová dokumentace, která
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se zpracovává v letošním roce, bude v roce 2006 evropskou komisí vybrána a zařazena do
operačního programu EU. Spolufinancování je v tomto případě ku prospěchu věci, neboť
evropská komise k tomuto přihlíží, projekt lépe ohodnotí – získá více bodů a tudíž má větší šanci,
že bude vybrán. V dopise je rovněž uvedeno, že pokud by zastupitelstvo města považovalo za
vhodnou přítomnost pracovníka pozemkového úřadu, rádi se zúčastní a celou situaci vysvětlí
podrobně.
USNESENÍ č. 52/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
se zařazením finanční částky 120.000,-Kč bez DPH do rozpočtu pro rok 2007, což jsou náklady
na cca 132m2 cesty „P3“, tak aby plynule navazovala na silnici Štolmíř-Černíky.
s c h v á l e n o 15, 0, 0
Návrh na schválení prohlášení vlastníka a vyhlášení záměru na prodej bytů v ulici
Masarykova – předkládá p. Fischer
První část usnesení je předkládána z důvodu, že k prodeji bytů je nutno absolvovat níže popsané
úkony, bez nichž není možno k prodeji bytů přistoupit. Druhá část usnesení je předkládána
z důvodu, že byty č.8/1197 a č.8/1198 jsou volné a je možno je prodat v aukci, 17.5.2005 byla
Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze zaslána žádost o souhlas se zánikem zástavního práva na
domy čp.1197 a 1198 s tím, že bude uzavřena nová zástavní smlouva na dotované bytové
jednotky v těchto dvou domech. 21.6.2005 Město Český Brod obdrželo e-mailem dopis, že je
třeba vyhotovit dohodu o výmazu zástavního práva a Návrh na výmaz zástavního práva a
následně vyhotovit novou zástavní smlouvu pouze na dotované bytové jednotky, pro které je
nutno mít již schválené prohlášení vlastníka. Podle znaleckých posudků na ocenění všech 22 bytů
bylo vypracováno prohlášení vlastníka. Před časem byl osloven pan Ing.Čermák Aleš, který
projednal tuto záležitost na katastrálním úřadu v Kolíně a správný postup je takový, že na
katastrální úřad se listiny podají v pořadí 1.zrušení, 2.prohlášení, 3.zástavní smlouva. Až poté
Odbor správy majetku navrhuje přistoupit k prodeji uvolněných bytů.
JUDr. Marková – pokud se byty budou prodávat formou obálkové metody měla by být v usnesení
určena minimální cena za prodej bytu a tyto byty by měli být specifikovány. Z tohoto důvodu by
měli zastupitelé schválit pouze budoucí prodej těchto bytů.
USNESENÍ č. 53/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle zákona č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění a § 39 odst. 1)
zákona č.128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
„Prohlášení vlastníka“ k budově čp.1197 a čp.1198 v Českém Brodě a
schvaluje
budoucí prodej uvolněných bytů č. 8/1197 a č. 8/1198 v Českém Brodě, Masarykově ulici
formou obálkové metody.
s c h v á l e n o 15, 0, 0
Návrh na schválení koupě části pozemku v k.ú. Český Brod – předkládá Bc. Nekolný
Součástí stavby kanalizace v ulici Prokopa Velikého je i napojení na přivaděč do ČOV Liblice,
přičemž stoka byla vedena přes pozemek ve vlastnictví rodiny Královy. Usnesením
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Zastupitelstva města č. 34/2001 ze dne 25.4.2001 bylo schváleno zřízení věcného břemene i
s podmínkami vlastníka předmětného pozemku. Jednou z podmínek je odkoupení části pozemku,
na níž je umístěna odlehčovací komora. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu
byla podepsána 25.7.2001. Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem ze dne 28.6.2005.
USNESENÍ č. 54/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
koupi části pozemku parc.č. 684/1 – zahrada, geometrickým plánem odděleného a označeného
684/3 o výměře 25 m2 v k.ú. Český Brod, od pana Filipa Krále, pana Jana Krále a paní Ireny
Králové za cenu 1 550 Kč do vlastnictví Města Český Brod.
s c h v á l e n o 15, 0, 0
Návrh na schválení realizace investice v čp. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic - předkládá p.
Fischer
Občanské sdružení Leccos podalo žádost o dotaci na Středočeský kraj ohledně vybudování
mateřského centra v č.p. 12 na nám. Arnošta z Pardubic.
Dotace ve výši 300 tis. Kč byla přislíbena, celková investice je odhadnuta na cca 1.5 mil. Kč,
financování je navrženo: 300 tis. dotace ze Středočeského kraje
200 tis. Leccos z vlastních zdrojů
1.000 tis. Kč Město
rok 2005: 700 tis. Kč ( z toho město 400 tis. Kč)
rok 2006: 800 tis. Kč ( z toho město 600 tis. Kč)
Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na výpůjčku na dobu 10ti let. Investicí dojde ke
zhodnocení budovy, její celkové rekonstrukci zadního traktu, který je v havarijním stavu.
V ceně, nejsou omítky a oprava dvora (vrata,dlažby) – požadavek na rozpočet v dalším roce –
bude odhadem cca 900 tis. Kč.
USNESENÍ č. 55/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
1. s realizací investice v č.p. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě za účelem
vybudování mateřského centra
2. se zařazením částky 400 tis. Kč do rozpočtu města Český Brod na rok 2005. Investice bude
realizována za finanční spoluúčasti občanského sdružení LECCOS.
s c h v á l e n o 15, 0, 0
Návrh na schválení prodloužení řadu tlakové kanalizace v Liblicích – předkládá p. Fischer
V průběhu provádění stavby se vyskytl požadavek na napojení nemovitostí v ul. K Vysílači, bylo
doporučeno provést prodloužení řadu, ne pouze dlouhou přípojku. Řad je lépe provozovatelný
z důvodu případného proplachu a čištění. Při provádění dešťové kanalizace v ulici Cukrovarské
byly nalezeny staré zděné kanály, které bylo nutné zaslepit. Stávající dešťové vpusti, jsou
naprosto nevyhovující a proto je nutné vybudovat nové a napojit je na nový řad.
USNESENÍ č. 56/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
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po projednání podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
1. s prodloužením řadu tlakové kanalizace o 127 m v Liblicích a s navýšením ceny o 207 735 Kč
(bez DPH) dle položkového rozpočtu.
2. s předloženým položkovým rozpočtem na vícepráce
- dešťové vpusti a napojení dešťových přípojek ul. Cukrovarská cena 62 381 (bez DPH)
- uzavření stávající stoky ul. Cukrovarská cena 13 598,80 (bez DPH) a
pověřuje
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.
s c h v á l e n o 15, 0, 0
Návrh na schválení opravy příjezdové cesty k fotbalovému stadionu – předkládá Bc. Nekolný
Tato příjezdová cesta je ve velice špatném stavu a proto je předkládán tento návrh na schválení.
p. Korec – kdo vlastní tuto cestu ?
pí. Marková – ředitelka TS – tato cesta je v majetku města.
USNESENÍ č. 57/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
opravu příjezdové cesty k fotbalovému stadionu ve výši 100 000 Kč.
s c h v á l e n o 15, 0, 0
Návrh na schválení investice přístavby pohřební obřadní síně – předkládá p. Fischer
Předpokládaná cena byla stanovena na 400 000 Kč. Proběhlo výběrové řízení, nejnižší nabídnutá
cena je 463 665 Kč bez DPH. Proto doporučujeme navýšení investice na částku 551 761 Kč.
USNESENÍ č. 58/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s investicí Přístavba pohřební obřadní síně ve výši 551 761 Kč s DPH.
s c h v á l e n o 15 0, 0
Návrh na schválení navýšení příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Technické
služby – předkládá Bc. Nekolný
V současné době jsou opravovány povrchy ulic, ale finanční prostředky určené k nákupu
potřebného materiálu nestačí z důvodu zvýšení dodavatelských cen. Ulice Ruská byla použita
jako objízdná trasa při budování vodovodního řadu v ulici Klučovská a tím došlo k propadům
částí komunikace, které ztěžují silniční provoz. Finanční příspěvek bude použit zejména na
opravu této komunikace.
USNESENÍ č. 59/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
navýšení příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Technické služby a částku
100 000 Kč za účelem oprav povrchu komunikací zejména v ulici Ruská.
s c h v á l e n o 15, 0, 0
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Návrh na schválení dotace na vybudování skateboardové rampy – předkládá Bc. Nekolný
Město Český Brod obdrželo žádost od Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Brod oddíl
skateboardingu o účelovou dotaci, která byla přislíbena v březnu tohoto roku na vybudování
skateboardingových překážek. Jedná se o vybudování rampy na asfaltovém hřišti za halou, kterou
dal TJ Slavoj k dispozice oddílu skateboardingu. Oddíl předložil zastupitelům dva návrhy:
1) dotaci ve výši 200.000,-Kč a
2) dotaci ve výši 150.000 Kč.
Pan Novotný, předseda oddílu skateboardingu, který se zúčastnil jednání zastupitelstva
vysvětlil důvod 2 návrhů na přidělení dotace za 1. se jedná o zastřešení této rampy a tím je
cena 200 000 Kč a 2. bez zastřešení rampy cena 150 000 Kč. Pokud bude rampa nezastřešená
tak životnost je 2 – 3 roky.
USNESENÍ č. 60/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
účelově vázanou dotaci ve výši 200 000 Kč pro TJ Slavoj Český Brod – oddíl skateboardingu na
vybudování rampy na asfaltovém hřišti za halou.
s c h v á l e n o 15, 0, 0
Informace:
Ing. Vodička informoval zastupitele o platnosti lesního hospodářského plánu, tj.
31.12.2010, byla pro nájem – hospodaření v městských lesích Radou Města Český Brod
dne 14.7.2005 schválena vybraná firma Kolínská lesní společnost, s.r.o., Labská 14, Kolín,
odbor životního prostředí byl pověřen Radou Města Český Brod dne 14.7.2005
vypracováním smlouvy o nájmu – hospodaření v městských lesích mezi Městem Český
Brod a Kolínskou lesní společností, s.r.o.
Plán těžby 2001 – 2010 byl 74 270 m3
Skutečnost:
2001 těžba 2 436 m3
2002
2 838 m3
2003
3 646 m3
2004
5 000 m3 odhad, Nechvátal nedoložil podklady, ač to měl uloženo
Celkem
13 920 tj. na plán za 4 roky 29 708 m3 - 41%
2005
1 500 m3 odhad, Nechvátal nedoložil podklady, ač to měl uloženo
2 142 m3 Kolínská lesní
2 000 m3 Kolínská lesní - těžba probíhá dle smlouvy.
Doposud 2005 5 642 m3
Plán do konce roku Kolínská lesní 5 -6 tis. m3
Celkem 2005 10 – 11 tis m3
Při naplnění tohoto předpokladu = splnění těžby za I. pol LHP 25 000 m3 , zbývá do konce
platnosti LHP 49 000 m3 = 9 800/rok.
Odešel pan Firbas 1750 hodin
Reálná výše těžby s ohledem na umístění a dodržení zákona o lesích je však jenom 5 – 6 tis.
ročně. Přesnější údaje budou až po posouzení skutečného stavu v lese ing. Kadlecem.
Těžba dřeva bude umístěna převážně do méně kvalitních (přestárlých, prořídlých a s rozmanitou
dřevní zásobou), jelikož těžba v I. pol LHP nebyla na tyto porosty zaměřena.
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Ing. Drobný - byl jsem v komisi výběrového řízení pro nájem - hospodaření v městských
lesích. Pan Nechvátal, který doposud hospodařil v městských lesích byl zařazen pod správu
majetku města. Myslím, že špatně funguje kontrolní mechanizmus. Les je dlouhodobý
majetek – nelíbí se mi rozhodovací mechanizmus. Nemůžeme vyhodnotit Kolínskou lesní
společnost, která hospodaří v městských lesích, ona jen těží.
Bc. Nekolný – strach a obavy si uvědomuje každý, snažíme se posílit kontrolní
mechanizmy. Musíme se snažit minimalizovat rizika.
p. Jeník – Ing. Drobný byl přizván na všechny výběrové komise, které se týkaly Městských
lesů.
Ing. Rahmová – měla by být právně ošetřena smlouva o hospodaření v lesích.
p. Korec – kdo bude garantovat hospodaření v městských lesích?
Ing. Vodička – za hospodaření zodpovídá správce střediska lesů a to je od 1.8.2005 pan
Chmelenský.
Ing. Drobný – mám špatný pocit z rozhodovacího mechanizmu. Já jako zastupitel jsem se
snažil ovlivnit některé procesy. S některými rozhodnutími nejsem spokojen. Požádal jsem
Ing. Hovorkovou – vedoucí FO aby mi připravila na ZM aktiva z rozvahy a to kolik činí
majetek z lesů, majetek z nemocnice a pronajímaný majetek. Zjistil jsem, že Rada města
hospodaří se 40% majetku. Na základě některých skutečností jsem se rozhodl a vzdávám se
člena zastupitelstva od 28.7.2005.
Bc. Nekolný – poděkoval panu Ing. Drobnému za jeho činnost v zastupitelstvu.
Diskuse
Ing. Přikryl – upozornil na kritický stav některých komunikací ve městě
Různé
Bc. Nekolný ukončil zasedání v 1845 hod.
Schválení projednaných návrhů

s c h v á l e n o 14, 0, 0

Ověřovatel zápisu: p. Firbas, Mgr. Plíva

Jaromír Fischer
starosta města
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Usnesení
z 29. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 27.7.2005 od
17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice
USNESENÍ č. 51/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
prodej domu čp.429 se zastavěnou plochou a dvorem č. 3067 o výměře 173 m 2, s jinou stavboukůlnou se zastavěnou plochou č. 3554 o výměře 66 m2,se zahradou-pozemkem č. 3069 o výměře
824 m2 a se zahradou-pozemkem č.3070 o výměře 260 m 2 vše v k.ú. Kostelec nad Černými lesy
do společného jmění manželů Mašínových Jiřího a Ivany, bytem Truba čp. 429, Kostelec nad
Černými lesy, za cenu 700 000Kč. Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů po předložení návrhu
na vklad kupní smlouvy z úvěru kupujících poskytnutého Českomoravskou hypoteční bankou,
a.s., hypoteční kancelář Kolín, Legerova 148, přičemž jedno paré kupní smlouvy bude ihned po
podpisu předloženo bance jako podklad ke schválení úvěru.
USNESENÍ č. 52/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů
souhlasí
se zařazením finanční částky 120.000,-Kč bez DPH do rozpočtu pro rok 2007, což jsou náklady
na cca 132m2 cesty „P3“, tak aby plynule navazovala na silnici Štolmíř-Černíky.
USNESENÍ č. 53/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle zákona č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění a § 39 odst. 1)
zákona č.128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
„Prohlášení vlastníka“ k budově čp.1197 a čp.1198 v Českém Brodě a
schvaluje
budoucí prodej uvolněných bytů č. 8/1197 a č. 8/1198 v Českém Brodě, Masarykově ulici
formou obálkové metody.
USNESENÍ č. 54/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
koupi části pozemku parc.č. 684/1 – zahrada, geometrickým plánem odděleného a označeného
684/3 o výměře 25 m2 v k.ú. Český Brod, od pana Filipa Krále, pana Jana Krále a paní Ireny
Králové za cenu 1 550 Kč do vlastnictví Města Český Brod.
USNESENÍ č. 55/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
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po projednání podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
1. s realizací investice v č.p. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě za účelem
vybudování mateřského centra
2. se zařazením částky 400 tis. Kč do rozpočtu města Český Brod na rok 2005. Investice bude
realizována za finanční spoluúčasti občanského sdružení LECCOS.
USNESENÍ č. 56/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
1. s prodloužením řadu tlakové kanalizace o 127 m v Liblicích a s navýšením ceny o 207 735 Kč
(bez DPH) dle položkového rozpočtu.
2. s předloženým položkovým rozpočtem na vícepráce
- dešťové vpusti a napojení dešťových přípojek ul. Cukrovarská cena 62 381 (bez DPH)
- uzavření stávající stoky ul. Cukrovarská cena 13 598,80 (bez DPH) a
pověřuje
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.
USNESENÍ č. 57/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
opravu příjezdové cesty k fotbalovému stadionu ve výši 100 000 Kč.
USNESENÍ č. 58/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
souhlasí
s investicí Přístavba pohřební obřadní síně ve výši 551 761 Kč s DPH.
USNESENÍ č. 59/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
navýšení příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Technické služby a částku
100 000 Kč za účelem oprav povrchu komunikací zejména v ulici Ruská.
USNESENÍ č. 60/2005
Zastupitelstvo města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
účelově vázanou dotaci ve výši 200 000 Kč pro TJ Slavoj Český Brod – oddíl skateboardingu na
vybudování rampy na asfaltovém hřišti za halou.
Jaromír Fischer
starosta města
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