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Souhrn
2. řádné jednání zastupitelstva města, konané dne
2010-11-10 18:00 obřadní síň českobrodské radnice
1. Návrh zadání územního plánu města Český Brod (84/2010)
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
návrh zadání územního plánu města Český Brod.

2. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Slavoj Český Brod (85/2010)
Zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku TJ Slavoj Český Brod z rozpočtu
Města Český Brod pro rok 2010, jejíž znění je přílohou návrhu usnesení.

II.

p o v ě ř u j e
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy.

3. Revokace usnesení č. 54/2010 prodej jednotky 1256/2 ul. Palackého (86/2010)
Zastupitelstvo města
I.

r e v o k u j e
usnesení č. 54/2010 ze dne 15.09.2010 v bodě II.

II.

p o v ě ř u j e
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy na
jednotku č. 1256/2.

4. Prodej volné jednotky č. 1256/l v ul. Palackého, Český Brod (87/2010)
Zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
prodej jednotky č. 1256/1 o velikosti 41,48 m2 včetně spoluvlastnického podílu
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4148/173205 na společných částech budovy č.p. 1256 na pozemku KN par.č. st. 1580
a pozemku KN parc. č. st. 1580 o výměře 279 m2, vše v obci a kat. území Český Brod,
panu Tomáši Královi, Klopina 129, okr. Šumperk, za nabídnutou cenu 950.000 Kč.
Podmínky prodeje: podpis kupní smlouvy bude do 30 dnů od doručení oznámení o
prodeji. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po
podpisu kupní smlouvy. Kupní cena bude uhrazena do 20.12.2010, část bude hrazena
z vlastních prostředků a část hypotéčním úvěrem.
Částka ve výši 2.410 Kč bude odvedena do státního rozpočtu na základě darovací
smlouvy č. 261/2002 ze dne 18.03.2002.
II.

p o v ě ř u j e
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy týkající se
výše uvedené jednotky 1256/l.

5. Prodej volné jednotky č. 1256/15 v ul. Palackého, Český Brod (88/2010)
Zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
prodej jednotky č. 1256/15 o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického podílu
2683/173205 na společných částech budovy č.p. 1256 na pozemku KN par. č. st. 1580
a pozemku KN parc. č. st. 1580 o výměře 279 m2, vše v obci a kat. území Český Brod,
paní Jaroslavě Jiráčkové, 28. října 1267, Český Brod, za nabídnutou cenu 755.000 Kč.
Podmínky prodeje: podpis kupní smlouvy bude do 30 dnů od doručení oznámení o
prodeji. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po
uhrazení kupní ceny. Kupní cena bude uhrazena do 15 dnů po podpisu kupní smlouvy
v hotovosti.
Částka ve výši 1.560 Kč bude odvedena do státního rozpočtu na základě darovací
smlouvy č. 261/2002 ze dne 18.03.2002.

II.

p o v ě ř u j e
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy týkající se
výše uvedené jednotky 1256/15.

6. Prodej volné jednotky č. 1256/31 v ul. Palackého, Český Brod (89/2010)
Zastupitelstvo města
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I.

s c h v a l u j e
prodej jednotky č. 1256/31 o velikosti 41,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu
4146/173205 na společných částech budovy č.p. 1256 na pozemku KN par. č. st. 1580
a pozemku KN parc. č. st. 1580 o výměře 279 m2, vše v obci a kat. území Český Brod,
panu Martinu Šimákovi, Roháčova 391, Český Brod, za nabídnutou cenu 929.550 Kč.
Podmínky prodeje: podpis kupní smlouvy bude do 30 dnů od doručení oznámení o
prodeji. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po
uhrazení kupní ceny. Kupní cena bude uhrazena do 15 dnů po podpisu kupní smlouvy
bankovním převodem.
Částka ve výši 2.410 Kč bude odvedena do státního rozpočtu na základě darovací
smlouvy č. 261/2002 ze dne 18.03.2002.

II.

p o v ě ř u j e
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy týkající se
výše uvedené jednotky 1256/31.

7. Žádost o schválení finanční spoluúčasti na projektu Vzdělávání úřadu Český Brod
(90/2010)
Zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
finanční spoluúčast města na projektu Vzdělávání úřadu Český Brod ve výši
rozpočtovaných 15 % z celkových nákladů projektu, tj. 597.750 Kč v průběhu 36
měsíců trvání projektu. Výše uvedený projekt je připraven v rámci výzvy č. 69
Ministerstva vnitra ČR s názvem Vzdělávání pro územní veřejnou správu, která je
součástí operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

II.

p o v ě ř u j e
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o finanční
podporu Ministerstva vnitra ČR z OP LZZ pro projekt Vzdělávání úřadu Český Brod.

Bc. Jakub Nekolný v.r.

Mgr. Pavel Janík v.r.

starosta města

místostarosta města
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