4. jednání ZM Březová dne 25. května 2015

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.5.2015
v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: MUDr.Havlíková, Mgr.Halčinská, p.Peterka
2.Projednali :
2.1. Navržený program 4. 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. 1.rozpočtové opatření v roce 201
2.7. Účetní závěrka města za rok 2014
2.8. Rozbor hospodaření města za rok 2014
2.9. Závěrečný účet města za rok 2014
2.10. Různé:
a) Záměr prodeje pozemků v k.ú.Kamenice u Březové
b) Odkoupení budovu čp.56 v Kamenici – restaurace
c) Zadání Územního plánu Města Březová
d) Změna stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
e) Delegace na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
f) Prodej pozemku p.č.19/16 v k.ú.Kostelní Bříza
g) Prodej pozemku p.č.51/1 v k.ú. Kamenice
h) Prodej pozemků v k.ú.Rudolec
3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o postupu mužů „A“ FK Olympie do divize
3.4. Informace k výstavbě 2. etapy MFC
4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.34/15
ZM schvaluje tento program 4. 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. 1. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Účetní závěrka města za rok 2014
9. Rozbor hospodaření města za rok 2014
10. Závěrečný účet města za rok 2014
11. Různé

Usnesení č.35/15
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2015.
Usnesení č.36/15
ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2014
Usnesení č.37/15
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města za rok 2014.
Usnesení č.38/15
ZM schvaluje závěrečný účet města Březová za rok 2014 a vyslovuje souhlas
s hospodařením města v roce 2014 bez výhrad.
Usnesení č.39/15
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.764 o výměře 103 m2, 768 o výměře 718
m2 a 50/1 o výměře 1242 v k.ú.Kamenice u Březové ze celkovou smluvní cenu
300.000,-- Kč.
Usnesení č.40/15
ZM schvaluje odkoupení budovy čp.56 (na st.p.č.21 – vlastník Město Březová)
v Kamenici za cenu 600.000,--Kč od pana Třešňáka Radovana bytem Březová, část
Kamenice čp.10 .
Usnesení č.41/15
ZM schvaluje zadání Územního plánu Města Březová a bere na vědomí zhodnocení
požadavků dotčených orgánů, kteří uplatnili u pořizovatele své požadavky na obsah
Územního plánu města, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ostatních
subjektů, sousedních obcí a vlastníků.
ZM pověřuje starostu města předat pořizovateli – Městskému úřadu v Sokolově schválené zadání a tímto zajistit zpracování návrhu Územního plánu Města Březová.
Usnesení č.42/15
ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. schvaluje změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska tak,
že bude přijato nové znění stanov, které tvoří přílohu zápisu z jednání ZM
2. starostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářského sdružení měst a
obcí Sokolovsko ukládá, aby za město jako za účastníka sdružení na jednání valné
hromady dne 26.6.2015 kladně rozhodl o návrhu usnesení valné hromady, kterým
bude rozhodnuto o změně stanov sdružení.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta pan Miroslav Bouda
účastnit, bude město zastupovat místostarosta pan Jan Jiříček.
Usnesení č.43/15
ZM podle § 84 odst.2 písm.e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
konané dne 26.6.2015, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o
stavu majetku společnosti
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2014
c) zpráva dozorčí rady společnosti
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
e) projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, volba
jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení smlouvy
o výkonu funkce jednatele, 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 schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014
- o odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a o volbě jednatele a o schválení
smlouvy o výkonu funkce jednatele.
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta pan Jan Jiříček
účastnit, bude město zastupovat člen Rady města pan Josef Brandl.
Usnesení č.44/15
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.19/16 o výměře 85 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu
120,--Kč/m2 p. Dušanovi Gábrišovi bytem Sokolov, Slavíčkova 1695.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.45/15
ZM schvaluje prodej 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 kupní cena snížena o uhrazené nájemné
- pokud stavebník do 3 let od uzavření smlouvy stavbu rodinného domu nezahájí,
smlouva se ruší a pozemek bude vrácen městu bez jakýchkoliv nároků
Ing.Petrovi Ontkovi bytem Sokolov, Závodu Míru 1861.
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.
Usnesení č.46/15
ZM schvaluje prodej 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 p.Daně Suchan bytem Březová část Rudolec
čp.15.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Schválili: Josef Brandl - člen rady města
Miroslav Bouda - starosta města

