USNESENÍ
ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo
dne 25.3.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Jabornická Remetová, p.Boukal,
Bc.Kortus
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. Rozpočet města na rok 2019
2.7. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2019
2.8. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022
2.9. Různé:
a) Plán práce finančního výboru na rok 2019
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.88/2 v k.ú.Kamenice
c) Záměr prodeje pozemků p.č.501 a 223/2 v k.ú.Březová
d) Záměr prodeje pozemku p.č.7/5 v k.ú.Lobzy
e) Záměr prodeje pozemku p.č.352/1 v k.ú.Kostelní Bříza
f) Záměr prodeje pozemku p.č.377/1 v k.ú.Březová
g) Prodej pozemku p.č.365/21 v k,ú.Vranov
h) Odkoupení pozemku pč.201/3 v k.ú.Kamenice
i) Prodej pozemku p.č.101/2 v k.ú.Kamenice
j) Odmítnutí příslibu dotace – nákladní elektromobil
k) Měsíční peněžní plnění členům výborů a komisí
l) Petice za region Sokolovsko – Chodovská výzva
3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.15/19
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. Rozpočet města na rok 2019
8. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2019
9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022
10.Různé

Usnesení č.16/19
ZM schvaluje rozpočet města Březová na rok 2019 dle
předloženého návrhu: Příjmy rozpočtu města 90.519,200 tis. Kč,
výdaje rozpočtu města 124.204,750 tis. Kč (v tom běžné výdaje
90.329,750 tis. Kč a investiční–kapitálové výdaje 33.875,000
tis. Kč). Tvorba sociálního fondu – příjem z rozpočtu města
490,000 tis. Kč, čerpání sociálního fondu–výdaje fondu 490,000
tis. Kč. Příjmy vč. Sociálního fondu (před konsolidací) celkem
91.009,200 tis. Kč. Výdaje vč. Sociálního fondu celkem
124.694,750 tis. Kč. Rozpočet se schvaluje schodkový (33.685,550 tis. Kč) s těmito financujícími položkami: Použití
prostředků hospodaření minulých let:(+) 48.500,000 tis. Kč,
čerpání úvěrů (+) 2.185,550, splátky úvěrů: (-) 17.000,000
tis. Kč. Závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2019 se
stanovují dle tabulkové části „Výdaje“ a „Investiční
rozpočet“.
Usnesení č.17/19
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2019 dle
předloženého návrhu.
Usnesení č.18/19
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 dle
předloženého návrhu.
Usnesení č.19/19
ZM schvaluje Plán práce finančního výboru pro rok 2019.
Usnesení č.20/19
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.88/2 o výměře cca
440 m2 v k.ú.Kamenice u Březové za cenu dle znaleckého
posudku.
Usnesení č.21/19
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.501 o výměře 187 m2 a
p.č.223/2 o výměře 160 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za celkovou
kupní cenu 61.593,--Kč.
Usnesení č.22/19
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.7/5 v k.ú.Lobzy u
Březové.
Usnesení č.23/19
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.352/1 o výměře
cca 150 m2 v k.ú.Kostelní Bříza za cenu 120,--Kč/m2.
Usnesení č.24/19
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.
Březová u Sokolova.
Usnesení č.25/19

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.365/21 o výměře 225 m2
v k.ú.Vranov u Rovné p.P.P.S. za cenu 120,--Kč/m2.
Usnesení č.26/19
ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č.201/3 o výměře 232m2
v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 60,--Kč/m2 od p.S.E.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.27/19
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.101/2 o výměře 232 m2
v k.ú.Kamenice u Březové za cenu 60,--Kč/m2 p.S.E..
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.28/19
ZM schvaluje odmítnutí příslibu dotace ve výši 600.000,--Kč na
pořízení
nákladního elektromobilu z operačního programu Ministerstva
životního prostředí.
Usnesení č.29/19
ZM schvaluje v souladu s § 84 odst.2, písm. v) zák.č.128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od
1.1.2019 měsíční peněžní plnění členům výborů ve výši 1.000,-Kč a členům komisí ve výši 500,--Kč.
Usnesení č.30/19
ZM se připojuje k Chodovské výzvě a podporuje požadavky obsažené
v petici
za
záchranu
sociální
a
ekonomické
stability
Karlovarského a Ústeckého kraje „Peníze z emisních povolenek
zpátky do regionů“.
Schválili:

Miroslav Bouda, starosta města
Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 26.3.2019
Zapsala: Jana Kašparová

