6. jednání ZM Březová dne 21. září 2015
USNESENÍ
ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.9.2015
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 6. 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. 3.rozpočtové opatření v roce 2015
2.7. Různé:
a) Zrušení prodeje pozemku v k.ú.Rudolec – p.Hauptmannl V.
b) Individuální dotace – FK Olympie Březová
c) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mikyska R.
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu – p.Mašková L.
e) Zasíťování lokality bydlení pro „18 RD – Výsluní Březová u Sokolova“
f) Záměr směny pozemků v k.ú Březová u Sokolova
g) Nabytí a převod nemovitých věcí v rámci směny nemovitostí se společností
Sokolovská vodárenská vodárenská s.r.o.
h) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro SDH
i) Finanční dar – „Zasíťování lokality bydlení pro 18 RD – Výsluní Březová“
3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o průběhu výstavby 2. etapy MFC
4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.55/15
ZM schvaluje tento program 6. 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. 3. rozpočtové opatření v roce 2015
8. Různé
Usnesení č.56/15
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2015.
Usnesení č.57/15
ZM ruší své usnesení č.112/9 ze dne 26.10.2009, kterým byl schválen prodej
pozemku p.č.58/3 o výměře 457 m2 v k.ú.Rudolec u Březové p.Václavu
Hauptmannlovi bytem Březová, část Rudolec čp.62 (p.Haptmannlovi bude vrácena
částka 14.250,--Kč).

Usnesení č.58/15
ZM schvaluje poskytnutí další individuální dotace na činnost klubu FK Olympie
Březová v roce 2015 ve výši 127.000,--Kč na úhradu nákladů oddílů, zejména
odměny rozhodčím, na sportovní činnost a materiální vybavení, přestupy a hostování
hráčů, cestovné.
ZM schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace ve výši 127.000,--Kč s FK Olympií Březová a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Usnesení č.59/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 30.228,--Kč s p.Romanem
Mikyskou bytem Královské Poříčí, Dlouhá čp.85. Dlužná částka je za nájemné a
službyposkytované s užíváním bytu za měsíce 8-12/2005, 1-9/2006, nedoplatku
vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Usnesení č.60/15
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 29.790,--Kč s p.Lucií
Maškovou bytem Březová, Okružní čp.189. Dlužná částka je za nájemné a služby
poskytované s užíváním bytu za měsíce 10-12/2013, 1-2,5,9-10/2014, nedoplatku
vyúčtování topné sezony a soudních výloh.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.
Usnesení č.61/15
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní spojených mezi vlastníkem plynárenského zařízení – RWE Gasnet,
s.r.o.Klišská 940, Ústí nad Labem a osobou vyvolávající přeložku plynárenského
zařízení, Městem Březová. Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynárenského
zařízení plynovodu VTL plynovodu DN 100 z důvodu realizace stavby „18 RD –
Výsluní Březová u Sokolova“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.62/15
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
budoucím oprávněným z věcného břemene č.8800082273/BVB/P, RWE Gasnet s.r.o.,
Klišská 940 Ústí nad Labem a budoucím povinným z věcného břemene, Městem
Březová. Věcné břemeno bude zřízeno na parc.č.446/8, 444/261, 444/303, 421/1
v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu dle skutečného provedení akce.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.63/15
ZM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 408/2 o výměře 24336 m2 v k.ú.Březová u
Sokolova (vlastník p.Paulus Jaroslav) za pozemky p.č.495/3 o výměře 1050 m2,
p.č.495/2 o výměře 1015 m2 a část p.č.494/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú.Březová u
Sokolova (vlastník Město Březová).
Usnesení č.64/15
ZM podle ust.§85 písm.a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích schvaluje záměr nabýt a
převést nemovité věci v rámci směny nemovitostí se společností Sokolovská
vodárenská s.r.o. tak, že Město Březová se směnou za nově vzniklé pozemky
parc.č.45(ost.plocha/jiná plocha) o výměře 65 m2 a parc.č.50/1
(ost.plocha/manipulační plocha) o výměře 2392 m2, které vzniknou rozdělením
původních pozemků par.č.45 a parc.č.50/1 v k.ú.Březová u Sokolova dle
geometrického plánu č. 467-3291/2012, stane na místo nich výlučným vlastníkem

budovy bez čp./č.e. (stavba technického vybavení), postavené na pozemku par.č.49
v k.ú.Březová u Sokolova. V rámci směny nemovitostí příslušný nabyvatel, který
získá nemovitosti o vyšší hodnotě, doplatí rozdíl v hodnotě směňovaných
nemovitostí. Hodnota směňovaných nemovitostí bude určena znaleckým posudkem
č.4757-87-15 znalcem Alenou Lehečkovou.
ZM pověřuje starostu města realizovat všechny potřebné úkony spojené s výše
plánovanou směnou nemovitostí.
Usnesení č.65/15
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje ve výši 32.000,--Kč na věcné vybavení SDH v roce 2015.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.66/15
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 123.600,--Kč na zajištění
akceschopnosti a odborné přípravy SDH v roce 2015.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.67/15
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru 25.000,--Kč p.Jaroslavě Šnicerové bytem
Šabina čp.114 za vstřícnost v souvislosti s dispozici s pozemkem p.č.446/5
v k.ú.Březová a další součinnosti při realizaci akce „Zasíťování lokality bydlení pro 18
RD – Výsluní Březová u Sokolova“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Schválili:
Josef Brandl, člen rady města
Miroslav Bouda, starosta města

