USNESENÍ
z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne
25.2.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Jabornická Remetová, p.Boukal,
p.Soltészová
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. Různé:
a) Doplnění pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2019
b) Odkoupení pozemků v k.ú. Kamenice u Březové
c) Záměr prodeje pozemků v k.ú.Kamenice u Březové
d) Úprava v Územním plánu města Březová
e) Žádost o dotaci z programu obnovy a rozvoje venkova „Březová
- rekonstrukce ploch u st.p.č. 282-286, sever“
f) Žádost o dotaci z programu obnovy a rozvoje venkova „Březová,
ul. Hlavní – parkovací místa na p.p.č. 516“.
g) Žádost o dotaci na stavební akci „Prodloužení části
chodníku v obci Rudolec na p.p.č. 1031/1,1031/4, 36/1,36/12
v k.ú. Rudolec u Sokolova“
h) Žádost o dotaci na základě výzvy MMR týkající se projektu
„Venkovní workoutové hřiště a fitness vybavení na pozemku
p.č. 15/1, Březová“
3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Stav přípravy Územního plánu města Březová
3.4. Návrh studie zámku v Kostelní Bříze
4.Přijali tato usnesení:
Hlavní zprávy:
Usnesení č.6/19
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. Různé
K bodu různé:
Usnesení č.7/19
ZM schvaluje doplnění pravidel rozpočtového provizoria pro rok
2019:
Povoluje se čerpání výdajů na pořízení územního plánu do částky
250 tis. Kč.

Usnesení č.8/19
ZM schvaluje odkoupení částí pozemků p.č.363/11 o výměře cca 800
m2 a p.č.451/12 o výměře cca 300 m2 v k.ú.Kamenice u Březové od
manželů M.a I.K. za cenu dle znaleckého posudku.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.9/19
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.601/3 o výměře 165 m2 a
p.č.18/1 o výměře 2985 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu dle
znaleckého posudku.
Usnesení č.10/19
ZM po seznámení s návrhem Územního plánu města Březová požaduje
vypuštění „minimální velikost stavebního pozemku“ stanovenou
v kapitole 6.2. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu, Stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití.
Usnesení č.11/19
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu obnovy a rozvoje
venkova pro rok 2019: DT- A Podpora obnovy místních komunikací –
„Březová - rekonstrukce ploch u st.p.č. 282-286, sever“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Usnesení č.12/19
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu obnovy a rozvoje
venkova pro rok 2019: DT- A Podpora obnovy místních komunikací –
„Březová, ul. Hlavní – parkovací místa na p.p.č. 516“.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Usnesení č.13/19
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na stavební akci „Prodloužení
části chodníku v obci Rudolec na p.p.č. 1031/1,1031/4, 36/1,36/12
v k.ú. Rudolec u Sokolova“ v rámci výzvy MAS Sokolovsko IROP – Řešení
dopravní infrastruktury III a zavazuje se podílet na předfinancování
a spolufinancování akce.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Usnesení č.14/19
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy MMR týkající
se projektu „Venkovní workoutové hřiště a fitness vybavení na pozemku
p.č. 15/1, Březová“.
ZM
souhlasí
s případným
přijetím
dotace
a
souhlasí
s předfinancováním projektu i se spoluúčastí.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
Schválili:

Miroslav Bouda, starosta města
Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 26.2.2019
Zapsala: Jana Kašparová

