Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 02. 05. 2007

51. ZM schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Radek Želízko a p. Radek Vopat
52. ZM schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Jana Šmídlová, Mgr. Petr
Hubka
53. ZM schválilo podání žádosti o dotaci na investiční akci „Rekonstrukce ulice Nad
Sokolovnou“
54. ZM schválilo bezúplatné přijetí pozemků č.par. 207/9 o výměře 594m2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace a pozemek č. par. EN 1807/3 díl 2 o výměře 196m2 – ostatní plocha
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
55 ZM schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování hřiště s umělým travnatým
povrchem na pozemcích v majetku města . Příp. realizace akce je plánována na
rok 2008. Zastupitelstvo města souhlasí se zapracováním finanční spoluúčasti města Horní
Bříza na této akci v rozpočtu města na rok 2008 ve výši do 2.500tis. Kč. Pokud bude akce
realizována, provozovatelem tohoto hřiště bude město a hřiště bude využíváno nejen TJ
ZKZ, ale též Masarykovo základní školou, oběma mateřskými školami a širokou veřejností
56. ZM schválilo zřízení podrozvahového účtu firmou Tebyt HB s.r.o., na který budou
převedeny finanční prostředky z hospodaření firmy Tebyt HB s.r.o. za rok 2006 a další
jednotlivá účetní období (zisk). Tyto prostředky budou následně čerpány na havárie
a mimořádné opravy zařízení města a pouze po předchozím projednání a odsouhlasení
zastupitelstvem města
57. ZM schválilo podání žádosti o rozšíření hlavní činnosti Masarykovy ZŠ Horní Bříza
o „Dům dětí a mládeže“ pro mimoškolní aktivity dětí
58. ZM schválilo odložení záměru zakoupení cisterny pro SDH Horní Bříza a to z důvodu
značné finanční náročnosti pro rozpočet města. Žádost bude opakovaně projednána
v dalším rozpočtovém období
59. ZM schválilo zamítnutí všech žádostí o prominutí úhrady poplatků a poplatků z prodlení
za svoz a likvidaci TDO

...............................
Ing. Petr Riedl
místostarosta města

...........................................
Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města

