2. jednání ZM Březová dne 29. února 2016
USNESENÍ
z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.2.2016
v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Členové zastupitelstva
1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, Bc.Nikodém, p.Boukal
2.Projednali:
2.1. Navržený program 2. 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. Obecně závazná vyhláška města č.1/16 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2.7. Různé:
a) Zrušení části usn.ZM č.3/16 – prodej bytové jednotky č.9 v čp.350 ul.Odborářů
b) Prodej bytové jednotky č.9 v čp.350 ul.Odborářů
c) Delegace zástupce města na valnou hromadu spol.Sokolovská vodárenská s.r.o.
d) Nabídka Ředitelství silnic a dálnic na prodej pozemků
e) Plán práce kontrolního výboru na rok 2016
3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o průběhu zpracování Územního plánu města
4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.7/16
ZM schvaluje tento program 2. 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. Obecně závazná vyhláška města č.1/16 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Různé
Usnesení č.8/16
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č.1/16 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,sběru,přepravy, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – výše poplatku pro rok 2016 (poplatek pro rok 2016 činí 500,--Kč na osobu,
občanům v části Tisová zůstává poplatek v původní výši).
Usnesení č.9/16
ZM ruší část svého usn.č.3/16 – prodej bytové jednotky č.9 v čp.350 p.Ch. D.
Usnesení č.10/16
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č.9 v čp.350 ul.Odborářů za cenu 860.000,--Kč
p.Ch.D. a p.B.K. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.11/16
Zastupitelstvo města (obce) 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 31.3.2016, která bude jednat o těchto záležitostech:
a)projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2015,
b)schválení budoucího nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – část
splaškové kanalizace a vodovod,
c)schválení nabytí vodohospodářského majetku (část splaškové kanalizace a
vodovod) v Habartově dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu
města p.Jiříčka Jana a
2.ukládá mu, aby za město (obec) jako za společníka na tomto jednání valné
hromady kladně rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly
popsány v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
ad a) Valná hromada schvaluje vyúčtování vodného a stočného za rok 2015
předložené provozovatelem Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o.,
ad b) Valná hromada schvaluje budoucí nabytí vodohospodářského majetku, části
kanalizačních řadů v městě Habartov, a to části týkající se kanalizačního řadu a
vodovodu s označením "HABARTOV, KANALIZACE KLUČ – II. ETAPA. resp. uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní s městem Habartov, na základě které společnost
uzavře budoucí kupní smlouvu o koupi vodohospodářského majetku, části
kanalizačních řadů v městě Habartov, a to části týkající se kanalizačního řadu a
vodovodu s označením "HABARTOV, KANALIZACE KLUČ – II. ETAPA,
ad c) Valná hromada schvaluje nabytí vodohospodářského majetku - části
kanalizačních řadů v městě Habartov, a to části týkající se kanalizačního řadu a
vodovodu s označením "HABARTOV, KANALIZACE KLUČ – ULICE UHELNÁ.
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město
zastupovat p.Brandl Josef – člen rady města.
Usnesení č.12/16
ZM neschvaluje odkoupení pozemků dle předložené nabídky Ředitelství silnic a dálnic
Karlovy Vary ze dne 19.2.2016.
Usnesení č.13/16
ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru pro rok 2016.
5. Uložili:
Úkol č.1/16 – tajemnici MěÚ
Prověřit u Ministerstva vnitra možnost osvobození, případně snížení poplatku za
odpady u dětí do 1 roku života.
Termín: 21.3.2016
Schválili:
Miroslav Bouda, starosta města
Jan Jiříček, místostarosta města
Zapsala: Jana Kašparová
V Březové dne 1.3.2016

