8. jednání ZM Březová dne 22. prosince 2014
USNESENÍ
z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 22.12.2014 v 17.00
hodin v zasedací místnosti MěÚ
Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Kávová, Mgr.Halčinská, p.Szolar
2.Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2014
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2015
2.8. Různé:
a) Termíny zasedání ZM v roce 2015
b) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním
reprezentantům a funkcionářům
c) Plán práce finančního výboru v roce 2015
d) Prodej pozemku - manželé David a Veronika Zemanovi
e) Prodej pozemku - manželé Jiří a Věra Maškovi
f) Prodej bytu č.5 v čp.349 ul.Okružní – p.F.Novotný
g) Výběr dodavatele „Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, poskytnutí překlenovacího
úvěru“
3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.76/14
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 7. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2015
9. Různé
Usnesení č.77/14
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2014.
Usnesení č.78/14
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí č.4/2006, tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok
2015:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku
2014
2. Povoluje se čerpání investičních výdajů schválených v rozpočtu 2014, kde došlo k jejich

nedočerpání a přesunutí do roku 2015 v důsledku včasného nedokončení realizace, a to ve výši
rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2014 a rozpočtem roku 2014
3. Splátky úvěru na akci Víceúčelový objekt Rudolec budou prováděny dle podmínek úvěrové
smlouvy
4. V případě přidělení dotace na akci Rekonstrukce kulturního domu – 2etapa, ZM souhlasí
s čerpáním úvěru v předfinancování této akce až do výše 48 mil.Kč.
Usnesení č.79/14
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města pro rok 2015.
Usnesení č.80/14
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím,
sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč. ZM pověřuje
rozdělením této částky RM na lednovém jednání.
Usnesení č.81/14
ZM schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2015.
Usnesení č.82/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.483/10 v k.ú.Březová u Sokolova o celkové výměře 912 m2 za
802,--Kč/m2 a p.č.483/17 o výměře 15 m2 za cenu 663,--Kč/m2 (bez DPH) tj.802,--Kč/m2
p.Davidu Zemanovi a Mgr.Veronice Zemanové oba bytem Březová, Odborářů čp.350. ZM
pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
Usnesení č.83/14
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.470/9 o výměře 308 m2 v k.ú Březová u Sokolova manželům
Jiřímu a Věře Maškovým bytem Březová, gen.Svobody čp.343 za cenu 100,--Kč/m2. ZM pověřuje
starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
Usnesení č.84/14
ZM schvaluje prodej bytu č.5 v čp.349 ul.Okružní p.Františku Novotnému bytem tamtéž za cenu
600.000,--Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
Usnesení č.85/14
V souladu se zák.č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s doporučením komise pro
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na akci
„Multifunkční centrum Březová – 2.etapa, poskytnutí překlenovacího úvěru“ ZM schvaluje jako
poskytovatele úvěru společnost Česká spořitelna a.s., Praha (dále toto pořadí: 2. Komerční banka
a.s., Praha). ZM schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 48.000.000,--Kč se
společností Česká spořitelna a.s. Praha a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

