Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 06. 06. 2007

60. ZM schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Radek Želízko a p. Radek Vopat
61. ZM schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Jana Šmídlová, Mgr. Petr Hubka
62. ZM schválilo částečnou revokaci svého usnesení číslo 55 ze dne 2. 5. 2007 a původně
schválenou částku 2.500tis. Kč mění na částku ve výši 3.000tis. Kč
63. ZM schválilo prodej pozemku č..par. 1822/1o výměře 136m2, 1822/4 o výměře 55m2,
1822/3 o výměře 60m2 a st. 975 o výměře 16m2 za cenu 30,-Kč/m2 p. Lence Kohoutové,
bytem Horní Bříza, K Trnové 30
64. ZM schválilo prodej pozemku č. par. 1836 o výměře 100m2 za cenu 300,-Kč/m2
p. Borisovi Suchému, bytem Horní Bříza, Na Spořilově 384
65. ZM schválilo prodej pozemku č. par. 1755/75 o výměře 1176m2 za cenu 62,-Kč/m2 dle
uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí manželům Vojtěchu a Jaroslavě Vlachovým,
bytem Zruč-Senec, Stará cesta 334
66. ZM schválilo „ Závěrečný účet města za rok 2006“ bez výhrad
67. ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření města za rok 2006 bez připomínek
68. ZM schválilo „ Rozpočtové opatření města č. 1/2007“
69. ZM schválilo uzavření Dohody o převzetí činnosti Základní školy Krašovice 49 (IČO
70834822) zřizované Plzeňským krajem dle předloženého návrhu
70. ZM schválilo převzetí činnosti Základní školy, Krašovice 49 (IČ 70834822) zřizované
Plzeňským krajem s účinností od 1. září 2007 s tím, že činnost bude vykonávat
Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace.
Současně ke dni převzetí činnosti v rozsahu přebírané činnosti bude na město Horní
Bříza proveden bezúplatný převod movitého majetku Plzeňského kraje užívaného
Základní školou, Krašovice 49.
Bezúplatný převod movitého majetku Plzeňského kraje užívaného Základní školou,
Krašovice 49 do vlastnictví města Horní Bříza ke dni 1. září 2007 bude dle mimořádné
inventarizace provedené k 31.8.2007
71. ZM schválilo dodatek ke „ Zřizovací listině Masarykovy ZŠ“ , který zní: „Hodnota
movitého majetku se zvyšuje o hodnotu movitého majetku Základní školy Krašovice 49
(IČO 70834822) zřizované Plzeňským krajem dle mimořádné inventarizace provedené ke
dni 31. 8. 2007“.
72 – ZM bere na vědomí zprávy předsedů výborů ZM a komisí rady města o činnosti za
I. pololetí roku 2007

73 – ZM schválilo čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných městem
dle návrhu finančního výboru
74 – ZM schválilo přípravu a realizaci výběrového řízení na svoz a likvidaci TDO
75 – ZM schválilo uzavření mandátní smlouvy s firmou Triumfa s.r.o. na realizaci přípravy
a prodeje bytů v majetku města – dle předloženého návrhu. Jedná se o prodej bytů
v bytových domech:
Družstevní 544, 603-604, 605-606, Jedlová 548-549, Komenského 599-600, Sídlištní
476-477, 487, 488, 489, U Vrbky 595-596
76 – ZM schválilo výplatu finančních darů pro členy ZM, členy a aktivisty výborů a komisí
v rámci schváleného rozpočtu města dle předloženého návrhu rady města a finančního
výboru
77 – ZM schválilo prodej bytového domu ( neobyvatelný) včetně zastavěného pozemku
a dvou přilehlých garáží č. par. 202 o výměře 305m2, č.par. 914 o výměře 26m2
a č. par. 915 o výměře 26m2 v Horní Bříze, Na Kaolince 142 firmě Lasselsberger za
cenu celkem 21.800,-Kč dle předloženého návrhu
78 – ZM schválilo prominutí úhrady poplatku a poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
pro dceru p. Mouleové, bytem Horní Bříza
79 – ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro
ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úhradu za každé zřízení věcného břemene 500,-Kč
na pozemky:
- č. par. 271/13 o výměře 97m2
- č. par. PK 271/5 o výměře 4m2
- č. par. PK 278 o výměře 6m2
- č. par. 280/19 o výměře 40m2
- č. par. PK 295/24 o výměře 19m2
80 – ZM schválilo poskytnutí výjimky ze Směrnic o přidělování bytů a schválilo prominutí
úhrady složení kauce za přidělení bytu pro: manž. Dlouhých, bytem Horní Bříza, Na
Kaolince 166, p. Jana Dlouhého ml., bytem Horní Bříza, Na Kaolince 166, maž.
Horvátových, bytem Horní Bříza, Na Kaolince 118 a manž. Pecháčkových, bytem Horní
Bříza, Na Kaolince 118, jelikož by se tito nájemníci měli stěhovat v zájmu města nikoliv
ze své vůle
81 – ZM ukládá firmě Tebyt HB s.r.o. předložení přehledu nedobytných pohledávek za
užívání bytů
82 – ZM ukládá radě města, aby se zabývala ve spolupráci s kontrolním výborem a finančním
výborem do příštího zasedání ZM přípravou podkladů pro hlasování a realizaci usnesení
kontrolního výboru č. 7/2007

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

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

