USNESENÍ
ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo
dne 29.4.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Členové zastupitelstva
1.Volí :
Návrhovou komisi ve složení:
p.Drenková, Mgr.Staňková, Mgr.Hrušková
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 2019
2.7. Rozbor hospodaření a účetní závěrka města za rok 2018
2.8. Závěrečný účet města za rok 2018
2.9. Různé:
a) Dotace FK Olympie, TJ Olympie, Pionýr, z.s. a Trial Team
b) Výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
c) Změna hranic obcí mezi Městem Březová a obcí Dolní Rychnov
d) Zrušení usnesení č.21/19
e) Záměr prodeje pozemků p.č.501 a 223/2 v k.ú.Březová
f) Přijetí poskytnuté dotace z rozpočtu GŘ HZS ČR na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Březová
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.31/19
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM (29.4.2019):
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 2019
8. Rozbor hospodaření a účetní závěrka města za rok 2018
9. Závěrečný účet města za rok 2018
10.Různé
Usnesení č.32/19
ZM schvaluje 1. Rozpočtové opaření v roce 2019.
Usnesení č.33/19
ZM schvaluje Rozbor hospodaření a účetní závěrku města Březová
za rok 2018.
Usnesení č.34/19
ZM projednalo závěrečný účet města Březová za rok 2018 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok
2018, a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradami,

na základě nichž přijalo město k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků tato nápravná opatření:
1.
Město
bude
vyplácet
odměnu
neuvolněnému
členovi
zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise výstavby ve
správné výši 2.000,- Kč a dorovná tuto odměnu za období od 13.
11. 2018.
2. ZM stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
za měsíc částkou v celých korunách.
3. ZM rozhodne o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce
členů výborů a komisí.
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána Krajskému
úřadu Karlovarského kraje (dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č.
420/2004 Sb.) ve lhůtě do 30. 6. 2019.
Usnesení č.35/19
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 785.000,-Kč z rozpočtu města Březová v roce 2019 FK Olympie Březová na
celoroční činnost klubu a jeho družstev, na účast družstva mužů
A v Divizi, na vybavení a na údržbu hřiště a fotbalového areálu.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace s FK Olympie Březová a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
Usnesení č.36/19
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 259.400,-Kč z rozpočtu města Březová v roce 2019 TJ Olympie Březová na
vybavení a činnost oddílů TJ Olympie Březová, údržbu sportovišť
a další náklady související s činností TJ Olympie v roce 2019
(startovné, cestovné, pořádání turnajů a soutěží, pronájmy
sportovišť apod.).
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace s TJ Olympie Březová a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
Usnesení č.37/19
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000,-- Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2019 Pionýru, z.s. – PS Březová
na činnost oddílů, zajištění akcí pro děti, údržbu PTZ Bystřina
a úhradu energií v roce 2019.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace s Pionýrem, z.s. – PS Březová a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č.38/19
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000,-- Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2019 Trial Teamu Březová v AČR
na pořádání a zajištění Mezinárodního mistrovství ČR v trialu Březovské šlapačky a ME v trialu Březová v roce 2019.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace s Trial Teamem Březová v AČR a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
Paní Šafnerová požádala dle zákona o vyloučení z hlasování.

Usnesení č.39/19
V souladu s usn.ZM č.90/18 ZM schvaluje výše měsíčních odměn
neuvolněným členům ZM:
místostarosta
11.400,--Kč
člen rady města
2.900,--Kč
předseda výboru a komise
2.400,--Kč
člen ZM
1.400,--Kč
Usnesení č.40/19
ZM schvaluje změnu hranic obcí mezi Městem Březová
(k.ú.Březová u Sokolova) a obcí Dolní Rychnov (k.ú.Dolní
Rychnov) a souhlasí s uzavřením dohody o změně hranice obcí.
Změnou hranice obcí dojde k převodu pozemků p.č.420/1,
2366/27, 2366/41, 2366/26, 2366/28 z k.ú.Březová u Sokolova do
k.ú. Dolní Rychnova pozemků p.č.885/1, 1085/13, 1085/21,
1085/22, 1085/23, 1085/24, 893/1, 893/2, 893/3, 893/11,
893/13, 893/14, 894, 895 z k.ú. Dolní Rychnov do k.ú.Březová u
Sokolova.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č.41/19
ZM ruší své usnesení č.21/19 - 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.42/19
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 kupní
cenu 160,--Kč/m2.
Usnesení č.43/19
ZM schvaluje přijetí poskytnuté dotace z rozpočtu GŘ HZS ČR na
pořízení dopravního automobilu pro JSDH Březová a souhlasí
s předfinancováním i dofinancováním uvedeného projektu.
ZM pověřuje starostu podpisem příslušných dokumentů.

V Březové dne 30.4.2019

Schválili:

_____________________________
Jaroslav Bělíček
místostarosta města

____________________________
Miroslav Bouda
starosta města

