1. jednání ZM Březová dne 23. února 2015

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 23.2.2015
v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Bedeč, Bc.Nikodém
2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. 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. Slib nového člena ZM
2.7. Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů –
výše poplatku pro rok 2015
2.8. Různé:
a) Základní ceny za prodej pozemků
b) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Beňovská
c) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP
d) Plán práce kontrolního výboru na rok 2015
e) Žádosti o nadační příspěvky z Karlovarského kraje
f) Žádost o nadační příspěvek z MMR na projekt „Pokračování chodníků v obci Černý
Mlýn“
g) Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
h) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti –
distribuční síť Březová, ul.gen.Svobody
i) Úhrada správního poplatku na územní rozhodnutí – tréninkové hřiště Březová
3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k rozpočtu města na rok 2015
4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.1/15
ZM schvaluje tento program 1. 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. Slib nového člena ZM
8. Obecně závazná vyhláška města č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – výše

poplatku pro rok 2015
9. Různé
Usnesení č.2/15
V souladu se zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů §55, odst.2, písm.b) ZM vyslovuje zánik mandátu MUDr.Fišerové
Lence bytem Březová část Kostelní Bříza 2 z funkce člena ZM Březová (náhradník
p.Peterka Pavel složil slib do rukou starosty města).
Usnesení č.3/15
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – výše poplatku pro rok 2015.
Usnesení č.4/15
ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků dle předloženého návrhu.
Usnesení č.5/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 19.006,--Kč s p.Václavou
Beňovskou bytem Březová, Komenského čp.121. Dlužná částka je za nájemné a
služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 7-11/2014, nedoplatku vyúčtování
topné sezony a penále (od 2/2015 ve 20 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Usnesení č.6/15
ZM určuje zastupitele města p.Miroslava Boudu pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování Územního plánu města Březová.
Usnesení č.7/15
ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru pro rok 2015.
Usnesení č.8/15
ZM schvaluje podání žádostí o příspěvky poskytovatele Karlovarského kraje na
realizaci projektů:
Podpora sboru dobrovolných hasičů pro rok 2015
250.000,--Kč
Informační pohlednice – turistické cíle
30.000,--Kč
Březová – podpora územně plánovací činnosti
150.000,--Kč
Úprava běžeckých stop 2015/2016
50.000,--Kč
ZM schvaluje případné spolufinancování ostatních nákladů a pověřuje starostu
města podpisem všech příslušných dokumentů.
Usnesení č.9/15
ZM schvaluje podání žádostí o příspěvek poskytovatele MMR na realizaci projektu
„Pokračování chodníků v obci Černý Mlýn“ ve výši 400.000,--Kč.
ZM schvaluje případné spolufinancování ostatních nákladů a pověřuje starostu
města podpisem všech příslušných dokumentů.
Usnesení č.10/15
ZM podle §84 odst.2 písm.f) zák.č.128/2000 Sb. o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
konané dne 31.3.2015, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o
stavu majetku společnosti
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
c) projednání a schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy
ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o
d) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o

částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti
e) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků
f) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty
g) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní
smlouvy
h) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní smlouvy
i) schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi
vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod
j) schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní
smlouvy jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
místostarostu města pana Jana Jiříčka a 2. ukládá mu, aby za město jako za
společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto návrzích
usnesení valné hromady, které byly poprány v pozvánce na valnou hromadu
společnosti:
ad b) schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
ad c) schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy ze dne
30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
ad f) ad g) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti
ad h) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků
ad i) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů
převzaty
ad j) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní
smlouvy
ad k) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní
smlouvy
ad l) schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi
vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod
ad m)schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní
smlouvy
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město
zastupovat pan Josef Brandl, člen rady města.
3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 3.957.000,--Kč do základního
kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti
nepeněžitým vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém
posudku č.503/2014 znalkyně Ing.Jaroslavy Medvědové
5. uděluje oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního
kapitálu společnosti místostarostovi města.
Usnesení č.11/15
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č.IV – 12 – 0009696/VB-2 na stavbu
distribuční sítě Březová, ul.gen.Svobody mezi budoucím povinným z věcného
břemene Městem Březová a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene – ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na

p.p.č.476/1 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu 3 m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Usnesení č.12/15
ZM schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 10.000,--Kč v rámci rozpočtového
provizoria. Jedná se úhradu správního poplatku za vydání územního rozhodnutí na
akci „Tréninkové hřiště Březová na p.p.č.444/1, 444/2, 444/5, 444/7, 444/303
v k.ú.Březová u Sokolova“.
5. Uložili:
Úkol č.1/15 – tajemnici MěÚ
Řešit žádost zástupců společenství domů Okružní 173,174 a 175 k odstranění vad
v důsledku digitalizace Březové.
Termín: ihned
Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

