Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 02. 2008

1/2008 - ZM schválilo ověřovatele zápisu: Mgr. Petr Hubka a p. Jana Šmídlová
2/2008 - ZM schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Jiřina Vorlová a MUDr. Jana Kohoutová
3/2008 – ZM schválilo provedení kontroly usnesení na veřejném zasedání ZM v březnu 2008
4/2008 – ZM bere na vědomí rezignaci p. Ladislava Bečváře z funkce člena ZM a velitele
městské policie
5/2008 – ZM schválilo podání žádosti v rámci MŽP ze zdrojů EU. na dokončení
a rekonstrukce kanalizace s napojením na ČOV. Předpokládané náklady jsou
41mil.Kč s tím. že spoluúčast města se pohybuje okolo 14%.. Za zpracování
a podání žádosti je požadována fi. EUcentrum částka 30 tis.Kč.V případě přiznání
dotace bude náležet této firmě odměna ve výši 1,7% z přiznané finanční částky
dotace. Termín podání žádosti je od 3.3.2008 do 30.4.2008
6/2008 – ZM schválilo podání žádosti na rekonstrukce částí komunikací Nad Sokolovnou
a Dlouhá a to v rámci Regionálního programu Jihozápad ze zdrojů EU.
Předpokládané náklady jsou 7 mil.Kč s tím, že spoluúčast města se pohybuje okolo
14%. Za zpracování žádosti je požadována fi. EUcentrum částka 30 tis. Kč.
V případě přiznání dotace bude náležet této firmě odměna ve výši 3,2% z přiznané
finanční částky dotace. Termín podání žádosti je do 14.3.2008.
7/2008 – ZM schválilo podání žádosti v rámci MŽP ze zdrojů EU na snížení energetické
náročnosti domů. Tento program je určen pro objekty, které jsou v majetku města
a neslouží k obývání. Předpokládané náklady jsou 64 mil.Kč s tím, že spoluúčast
města se pohybuje okolo 14%. Za zpracování a podání žádosti je požadována fi.
Inel částka 69 tis. Kč. V případě přiznání dotace náleží této firmě částka do 0,3%
z přiznané finanční dotace. Vypsání výzvy k podání žádostí se předpokládá v druhé
polovině měsíce března 2008
8/2008 – ZM schválilo návrh výběrové komise na zajištění svozu a likvidace odpadů v Horní
Bříze firmou Becker Bohemia s.r.o.
9/2008 – ZM neschválilo žádost o prominutí úhrady poplatku za svoz a likvidaci TDO
p. Soustružníkové
10/2008 - ZM neschválilo žádost o prominutí úhrady poplatku za svoz a likvidaci TDO
p. Kroftové
11/2008 – ZM schválilo doplnění Směrnic o přidělování bytů z majetku města a to v ustanovení o kaucích. Směrnice budou doplněny o ustanovení, že za byty, které zůstanou
v majetku města a nejsou určeny k prodeji se nadále bude skládat kauce ve výši
trojnásobku nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

12/2008 – ZM schválilo prodejní cenu za prodej bytů v panelových domech v ulici Jedlová
č.p. 548, 549 s ohledem na realizované investice ve výši 2.445,- Kč/m2
13/2008 – ZM schválilo změnu tříd u místních komunikací Dlouhá a Nad Sokolovnou ze II.
do III.třídy a to dle §6 odst.4 zákona č. 104/1997Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění
14/2008 – ZM schválilo na návrh finančního výboru splátkový kalendář pro p. Záhrobského –
dle zápisu
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Ing. Petr Riedl
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