Město HORNÍ BŘÍZA
Zastupitelstvo města Horní Bříza
Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza, IČ: 00257770, tel.: 377 955 198, e-mail: hornibriza@hornibriza.cz

Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 21. 9. 2021
č. 27/2021

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 28/2021

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
Ing. Petra Hadingera a p. Vladimíra Kargeradova.

č. 29/2021

Zastupitelstvo města schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 488/6, byt v budově
čp. 487, 488, 489 bytový dům v Horní Bříze na pozemku parc. č. st. 857/1,
st. 857/2, st. 857/3 o velikosti 3+1 o výměře 84,82 m2, nacházející
se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1593
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever.
Prodej bytové jednotky byl proveden formou dražby dle dražební vyhlášky
prostřednictvím dražební kanceláře Dražbyprost, s. r. o. se sídlem Mírové
náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552 za vydraženou částku
ve výši 2 677 677 Kč vydražiteli panu Vladimíru Benešovi, bytem xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který zabezpečí podání vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Dražební vyhláška o provedení dražby byla zveřejněna
na úřední desce od 14. 5. 2021 do 23. 6.2021.

č. 30/2021

Zastupitelstvo města schvaluje vyjmutí pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada
o výměře 1 065 m2 nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň-sever. Prodej pozemku byl proveden formou
dražby dle dražební vyhlášky prostřednictvím dražební kanceláře Dražbyprost,
s. r. o. se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552
za vydraženou částku ve výši 2 380 000 Kč vydražiteli společnosti UNNI
Trading, s. r. o. se sídlem Na Letné 476/57, 779 00 Olomouc, IČO: 27802221,
která zabezpečí podání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Dražební vyhláška o provedení dražby byla zveřejněna na úřední desce
od 14. 5. 2021 do 14. 7. 2021.

č. 31/2021

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků parc. č. 316/176 - ostatní
plocha o výměře 150 m2 a parc. č. 316/177 - lesní pozemek o výměře 199 m2
v k. ú. Horní Bříza ve vlastnictví Mgr. Ing. Roberta Bochníčka nar. xxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nacházející se v katastrálním území Horní Bříza,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1295 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever do vlastnictví města Horní
Bříza za cenu 56 287 Kč. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít
a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva
podle této smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 32/2021

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
78 710 869 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 94 702 491 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 16 870 622 Kč.

č. 33/2021

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.

č. 34/2021

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.

č. 35/2021

Zastupitelstvo města vydává Směrnici pro tvorbu a používání sociálního fondu
č. 2/2021.

č. 36/2021

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí bezúplatného převodu mezi Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111 a městem Horní Bříza
pozemků parc. č. 207/43 o výměře 17 m2 a parc. č. 1775/14 o výměře 20 m2
v k. ú. Horní Bříza. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí
bezúplatně městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemky parc. č.
207/43 o výměře 17 m2 a parc. č. 1775/14 o výměře 20 m2 v k. ú. Horní Bříza
s veškerými zákonnými příslušenstvími a součástmi a dále se všemi právy
a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými. Ukládá starostovi města Horní
Bříza následně předloženou darovací smlouvu jménem města podepsat.

David Kapr
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 10. 2021
Sejmuto z úřední desky dne:

Mgr. Petr Koza
místostarosta města

