3. jednání ZM Březová dne 27. dubna 2015

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.4.2015
v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Členové zastupitelstva
1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: MUDr.Havlíková, p.Strnadová, p.Boukal
2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. 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. Různé:
a) Odměny neuvolněným členům ZM (Nařízení vlády č.52/2015)
b) Individuální dotace pro rok 2015 – TJ Olympie Březová
c) Individuální dotace pro rok 2015 – FK Olympie Březová
d) Záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova
e) Záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova
f) Záměr prodeje pozemku p.č.19/16 v k.ú.Kostelní Bříza
g) Záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice
h) Záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 v k.ú.Kamenice
i) Odkoupení pozemků v k.ú.Tisová a v k.ú.Březová od Ředitelství silnic a dálnic ČR
j) Prodej a koupě pozemků mezi Městem Březová a p.Suchan Danou
k) Darovací smlouva mezi Městem Březová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
l) Účast města v dražbě konané dne 21.5.2015 v Lokti
3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Stav výstavby 2. etapy MFC
3.4. Stav jednání – restaurace v Kamenici
4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.18/15
ZM schvaluje tento program 3. 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. Různé
Usnesení č.19/15
Na základě Nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění nařízení vlády č.52/2015
Sb.
ZM schvaluje s účinností od 1.5.2015 měsíční odměnu neuvolněným členům
zastupitelstva, tj.místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva, předsedům
výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena

odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší.
Podle shora uvedeného nařízení vlády nebudou odměny vypláceny členům výborů a
komisí.
Usnesení č.20/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč z rozpočtu města
Březová v roce 2015 TJ Olympie Březová na vybavení a činnost oddílů TJ Olympie
Březová v roce 2015. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace ve výši 300.000 Kč s TJ Olympie Březová a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
Usnesení č.21/15
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města
Březová v roce 2015 FK Olympie Březová ve výši 80.000 Kč na startovné oddílů,
nájem umělé plochy pro tréninky, odměny rozhodčím, na sportovní činnost a
materiální vybavení FK Olympie Březová v roce 2015. ZM schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč s FK
Olympie Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č.22/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú.Březová u Sokolova za
cenu 200,--Kč/m2. Část pozemku je vyznačena v mapě, která tvoří přílohu tohoto
záměru.
Usnesení č.23/15
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová u Sokolova.
Usnesení č.24/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza
za cenu 120,--Kč/m2.
Usnesení č.25/15
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/22 v k.ú.Kamenice u Březové.
Usnesení č.26/15
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.51/1 o výměře cca 2 200
m2 v k.ú.Kamenice u Březové za těchto podmínek:
- pozemek bude odprodán až po dokončení stavby RD a předložení souhlasu
stavebního úřadu s trvalým užíváním
- na užívání pozemku bude uzavřena nájemní smlouva s výší nájemného 5,-Kč/m2/rok, spojená se smlouvou o budoucí smlouvě s uvedením kupní ceny ve výši
90,--Kč/m2
- pokud stavebník uvede stavbu do trvalého užívání do 3 let od uzavření smlouvy,
bude již uhrazené nájemné odečteno od kupní ceny pozemku
- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí,
smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků.
Usnesení č.27/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.829/71 o výměře 282 m2 v k.ú.Tisová u
Sokolova, p.č.2366/51 o výměře 39 m2, p.č.2366/53 o výměře 245 m2 v k.ú.Březová
u Sokolova za cenu 20.000,--Kč od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.28/15
ZM ruší své usnesení č.69/13, kterým byl schválen záměr směny pozemků
v k.ú.Arnoltov a Rudolec u Březové mezi Městem Březová a p.Suchan Danou bytem
Březová část Rudolec čp.15.

Usnesení č.29/15
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.1/1 o výměře 1919 m2 a p.č.1/6 o výměře
4406 m2 za cenu 58,--Kč/m2v k.ú.Arnoltov od p.Suchan Dany bytem Březová, část
Rudolec čp.15.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných smluv.
Usnesení č.30/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 38/3 o výměře 270 m2, p.č.57/9 o výměře 347
m2, p.č.133/7 o výměře 314 m2, p.č.960/6 o výměře 5 m2 a 960/5 o výměře 5
m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 58 Kč/m2.
Usnesení č.31/15
ZM ruší své usnesení č.51/14 ze dne 30.6.2014, kterým byla schválena darovací
smlouva na převod silničních pozemků od Ředitelství silnic a dálnic na Město
Březová.
Usnesení č.32/15
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy č.POI/14/644 mezi Městem Březová a
Ředitelstvím silnic a dálnic Praha na převod části původní silnice I/6 a silničních
pozemků v k.ú.Březová u Sokolova, Rudolec u Březové a Dolní Rychnov.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.33/15
ZM schvaluje účast města v dražbě, která se koná dne 21.5.2015 v Lokti. Předmětem
dražby je pozemek p.č.70/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 13 m2, zapsaný
v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – jiná plocha na listu vlastnictví č.1675.
ZM pověřuje starostu města účastí v dražbě a určením nejvyššího podání.
Schválili:
Jan Jiříček - místostarosta města
Miroslav Bouda - starosta města

