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 8. 3. 2022
č. 1/2022

Zastupitelstvo města schvaluje návrh doplněného programu zasedání.

č. 2/2022

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
Mgr. Terezu Mildorfovou a p. Jaroslavu Šavlíkovou.

č. 3/2022

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 43/2021 přijaté na zasedání
zastupitelstva města dne 14. 12. 2021, z důvodu chybné formulace
usnesení.

č. 4/2022

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 44/2021 přijaté na zasedání
zastupitelstva města dne 14. 12. 2021, z důvodu chybné formulace
usnesení.

č. 5/2022

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 45/2021 přijaté na zasedání
zastupitelstva města dne 14. 12. 2021, z důvodu chybné formulace
usnesení.

č. 6/2022

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úplatného 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. 520/14 - zahrada o výměře 47 m2 a parc. č. 1767/43 - ostatní plocha
o výměře 12 m2 v k. ú. Horní Bříza za úplatu ve výši 40 000 Kč (slovy čtyřicet
tisíc korun českých). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
převádí úplatně městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemky
parc. č. 520/14 - zahrada o výměře 47 m2 a parc. č. 1767/43 - ostatní plocha
o výměře 12 m2 s veškerými zákonnými příslušenstvími a součástmi a dále
se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými. Ukládá
starostovi města Horní Bříza následně předloženou kupní smlouvu jménem
města podepsat.

č. 7/2022

Zastupitelstvo města dle § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanovuje na nové volební
období 2022 - 2026 počet členů zastupitelstva města na počet 17.

č. 8/2022

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1694/60 o výměře
5 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického
plánu č. 1886-103/2021 ze dne 16. 7. 2021 z pozemku parc. č. 1694/51
ve vlastnictví města Horní Bříza 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 panu Milanu Kuthanovi,
nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní Monice
Kuthanové, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za cenu 3 725 Kč. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít
a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva

podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Záměr o prodeji pozemku byl
zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů na úřední desce od 20. 1. 2022 do 5. 2. 2022.
č. 9/2022

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků parc. č. 1760/82 o výměře
970 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1760/83 o výměře 88 m2 druh
pozemku ostatní plocha, parc. č. 1760/84 o výměře 284 m2 druh pozemku
ostatní plocha, parc. č. 1760/274 o výměře 28 m2 druh pozemku ostatní plocha,
parc. č. 1760/275 o výměře 90 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č.
1760/74 o výměře 13 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1760/237
o výměře 272 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1755/42 o výměře
42 m2 druh pozemku lesní pozemek a parc. č. 1760/278 o výměře 113 m2 druh
pozemku ostatní plocha, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového
geometrického plánu č. 1894-158/2021 ze dne 13. 10. 2021 z pozemku parc. č.
1760/78 ve vlastnictví společností LB IMMO, s. r. o. Plzeň, pozemky
jsou ve vlastnictví společností LB IMMO, s. r. o. se sídlem Adelova 2549/1,
320 00 Plzeň, IČO: 27994970 nacházející se v katastrálním území Horní Bříza,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1584 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever do vlastnictví města Horní
Bříza za cenu ve výši 93 289 Kč. Ukládá starostovi následně předloženou kupní
smlouvu jménem města podepsat a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 10/2022

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Horní Bříza,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2000 ze dne 27. 9. 2000
o ochraně zeleně na území města Horní Bříza.

č. 11/2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
0 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 731 000 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci
je ve výši 20 325 870 Kč.

č. 12/2022

Zastupitelstvo města schvaluje postoupení finanční částky ve výši 50 000 Kč
spolku Českému červenému kříži, se sídlem Rozdělovská 2467/63, Břevnov,
169 00 Praha 6, IČO: 00426547 v rámci veřejné sbírky na pomoc Červenému
kříži Ukrajiny a zastupitelstvo města schvaluje postoupení finanční částky
ve výši 50 000 Kč pro velvyslanectví Ukrajiny se sídlem Charlese de Gaulla
916/29, 160 00 Praha, Bubeneč. Ukládá starostovi odeslání uvedených částek
spolku Českému červenému kříži a velvyslanectví Ukrajiny na základě
potvrzení o převzetí nebo podepsání předložené smlouvy o přijetí uvedené
částky.

David Kapr
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 3. 2022
Sejmuto z úřední desky dne:

Mgr. Petr Koza
místostarosta města

