Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 25. 06. 2008
Přítomni:
Mgr. Alena Šůmová, Ing. Vojtěch Šedivec, p. Radek Vopat, Ing. Radek Želízko, p. Pavel
Jindra, p. Miloslav Fujan, doc.Mgr. Václav Richtr CSc., p. Jana Šmídlová, p. Jana Součková,
p. Milena Kaprová, p. Hynek Hanza, Ing. Petr Riedl, MUDr. Jana Kohoutová, p. Jiřina
Vorlová, p. Martin Dlouhý, p. Jiří Kříž, p. Bohuslav Zimerhakl, Ing. Karel Hinz, p. Daniel
Rada, Mgr. Petr Hubka
Omluveni:
p. Stanislava Vondráková
Veřejné zasedání zastupitelstva města zahájil starosta města, který konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina všech zvolených členů zastupitelstva a zastupitelstvo města je
tedy usnášení schopné.
Omluvil nepřítomnost p. Stanislavy Vondrákové
Starosta města předložil návrh programu veřejného zasedání ZM..
Program:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Různé:

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Určení návrhové komise
Kontrola usnesení + připomínka k zápisu z veř. zasedání
ZM ze dne 9.4.2008+ připomínka p. Bartáska
z veřejného zasedání ZM ze dne 9.4.2008)
Zpráva o kontrole hospodaření města za rok 2007,
kontrola hospodaření města za rok 2008 – auditorem
(návrh smlouvy)
Schválení Závěrečného účtu města za rok 2007
Projednání převodu fin. prostředků z invest. fondů PO do rozpočtu města
Projednání přijetí finanční dotace pro Masarykovu ZŠ
Projednání změn rozpočtu č. 2/2008
Žádost ZŠ o čerpání prostředků z rezervního fondu
Zpráva z jednání valné hromady spol. Tebyt HB s.r.o.
Projednání uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene
Projednání prodeje pozemků
Projednání smlouvy o zakoupení V3S – SDH
Zprávy předsedů výborů a komisí o činnosti za I.
pololetí roku 2008
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

a) projednání žádosti p. Jiřího Krauze o prominutí úhrady poplatku z prodlení za svoz

a likvidaci TDO
b) projednání žádosti p. Jindřicha Nového o splátkový kalendář
c) projednání žádosti p. Kokoškové o prominutí úhrady poplatku z prodlení za svoz
a likvidaci TDO
d) stanovisko FV k žádosti manž. Teocharisových
e) projednání žádosti TJ ZKZ o finanční příspěvek na přeložku vody a plynu
u hokejbalového hřiště – doporučení FV
f) projednání žádosti TJ ZKZ o finanční příspěvek na rekonstrukci střídaček
a výsledkovou tabuli – doporučení FV
g) projednání návrhu na zpracování jednostupňového projektu – revitalizace hřbitova
h) projednání návrhu na částečnou aktualizaci a dokončení projektu na komunikaci
v části „V Jámě“ a ulici Větrná
i) projednání návrhu na poskytnutí finančních darů pro předsedy, členy a aktivisty
výborů a komisí
K předloženému návrhu programu jednání neměl nikdo z členů ZM připomínku ani doplnění.
ZM schválilo předložený návrh programu jednomyslně. ( 19 pro)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byly předsedajícím navrženi: p. Daniel Rada a Ing. Radek Želízko.
Protinávrh ani připomínka nebyly. ZM schválilo p. Daniela Radu jako ověřovatele zápisu
( 18 pro, 1 se zdržel) ZM schválilo Ing. Radka Želízka jako ověřovatele zápisu ( 18 pro, 1 se
zdržel )
Na jednání zastupitelstva města přišel člen ZM p. Jiří Kříž.
3. Určení návrhové komise
Za členy návrhové komise pro předložení návrhu usnesení z veřejného zasedání byli
navrženi: p. Martin Dlouhý a p. Pavel Jindra. K předloženému návrhu nebyla žádná
připomínka ani protinávrh. ZM schválilo p. Martina Dlouhého jako člena návrhové komise
( 19 pro, 1 se zdržel) ZM schválilo p. Pavla Jindru jako člena návrhové komise ( 19 pro, 1 se
zdržel)
4. Kontrola usnesení + připomínka k zápisu z veř. zasedání ZM ze dne 9.4.2008+
připomínka p. Bartáska z veřejného zasedání ZM ze dne 9.4.2008)
Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 9. 4. 2008 č. 15/2008 – 19/2008, 21/2008 –
33/2008, 35/2008 – splněna.
Usnesení č. 18/2008, 34/2008, 36/2008 a 37/2008 – trvá.
k usn.č. 18/2008 – starosta informoval o jednání pověřených zástupců města v záležitosti
předložení návrhu řešení jednatele nebo dozorčí rady firmy Tebyt HB s.r.o.. Předložil návrh,
aby nebyl ustanoven jednatel společnosti Tebyt HB s.r.o., který by zastupoval město, ale ,
aby byli navrženi 1 – 2 zástupci města pro jednání s firmou Tebyt HB s.r.o. K předloženému
návrhu otevřel diskusi.
doc. Mgr. Richtr – dotazuje se, zda by tito zástupci města fungovali jako dozorčí rada
starosta – ne, kontrolovali by pouze činnost firmy Tebyt HB s.r.o.

Ing. Hinz – konstatuje, že zastupitelstvo města má jako svůj kontrolní orgán ze zákona zřízen
kontrolní výbor, jaký je tedy důvod zřizovat další kontrolní orgán nebo komisi
starosta – nemělo by se jednat o komisi, max. o 2 občany, kteří by na základě určené metodiky kontrolovali stanovené oblasti činnosti firmy Tebyt . Pokud zastupitelé budou souhlasit
s předloženým návrhem, bude na příštím veřejném zasedání ZM předložen jmenovitý návrh
včetně oblastí kontrolovaných činností
Mgr. Šůmová – dotazuje se, co vedlo k návrhu na 2 lidi
starosta – jeden by měl být z úřadu a druhý, který se v dané problematice pohybuje a umí
posoudit technický stav věci a realizace oprav
Starosta žádá členy ZM o hlasování k jím předloženému návrhu. ZM předložený návrh
schválilo. ( 14 pro, 1 proti, 5 se zdrželo)
k usn.č. 20/2008 – finanční výbor projednal dopis zaměstnavatele p. Holuba se žádostí o prodloužení termínu úhrady dluhu za nájemné za byt a služby spojené s užíváním bytu. FV
doporučuje ZM, aby byla žádost zamítnuta a byl potvrzen termín schválený na veřejném
zasedání ZM dne 9. 4. 2008 tj. úhrada do 31. 8. 2008.
Ing. Hinz – dotazuje se na výši dluhu, jestli je více takových dlužníků nebo dlužníků s vyšší
pohledávkou vůči městu a zda se postupuje u všech stejně
starosta – výše dluhu je 79.773,-Kč, jsou i jiní dlužníci a ve spolupráci s FV se řeší, co
s dlužníky dál. Nikdo z dlužníků vůči městu nebyl obeslán nabídkou na odkoupení bytu. Do
poloviny příštího týdne by měli být dlužníci vyřešeni.
Ing. Hinz – dotazuje se Ing. Brady, jednatele firmy Tebyt HB s.r.o., zda se osobou p. Holuba
jedná o ojedinělý případ a v jakém celkovém stavu a rozpětí jsou dluhy za byty a služby
spojené s jejich užíváním
starosta – chce, aby podklady byly správné, protože byly zjištěny nesrovnalosti
ZM schválilo předložený návrh FV a trvá na dodržení usnesení ZM ze dne 9. 4. 2008. ( 18
pro, 1 proti, 1 se zdržel)
Připomínka členky ZM Mgr. Aleny Šůmové ( ověřovatel zápisu ze dne 9. 4. 2008).
Mgr. Alena Šůmová jako ověřovatel zápisu z veřejného zasedání ZM ze dne 9. 4. 2008
odmítla podepsat zápis neboť dle její evidence se jedno sčítání hlasů liší s hlasy uvedenými
v zápisu.
Tajemnice MěÚ předložila na výzvu starosty stanovisko k neověřenému zápisu:
„ Dne 16. 4. 2008 odmítla Mgr. Alena Šůmová – ověřovatelka zápisu z veřejného zasedání
ZM ze dne 9. 4. 2008 podepsat tento zápis z důvodu,že:
V zápise je uvedeno u hlasování o návrhové komisi, že pro p. Stanislavu Vondrákovou
hlasovalo 16 pro , 1 se zdržel.
Mgr. Šůmová dle své evidence tvrdí, že v zápise o výše uvedeném bodu mělo být uvedeno, že
hlasovalo 15 pro, 2 se zdrželi.
Tato námitka členky ZM musí být ve smyslu § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích
v platném znění projednána na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva města.“
Mgr. Šůmová uvedla, že dle jejího názoru je u tohoto bodu chybně uvedeno hlasování tak,
jak bylo výše uvedeno.
doc. Mgr. Richtr CSc. – jedná se o jednoduchou záležitost a při schválení připomínky může
být toto uzavřeno

Starosta žádá členy ZM o hlasování, zda souhlasí s připomínkou k zápisu, kterou vznesla
členka ZM Mgr. Šůmová.
ZM připomínku Mgr. Šůmové neschválilo. ( 5 pro, 8 proti, 7 se zdrželo)
Připomínka p. Bartáska z veřejného zasedání ZM ze dne 9. 4. 2008 – žádost o zveřejnění
dopisu
Pan Bartásek vznesl na veřejném zasedání ZM dne 9. 4. 2008 dotaz, zda mohlo být o ÚP
města hlasováno v loňském roce.
Ing. Želízko – mohlo, ale nebylo
p. Bartásek – dne 11.7.2007 byl z MěÚ zaslán dopis o již schválených změnách ÚP města.
Žádá, aby byl tento dopis předložen a přečten na příštím veřejném zasedání ZM
Starosta města vysvětlil, že byly zmapovány všechny pozemky v okolí komunikace U Husa
a ul. Družstevní v sídlištní zástavbě, které jsou v majetku města, Pozemkového fondu ČR
nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mezi nimi byl i inkriminovaný
pozemek, o jehož převedení bezúplatným převodem město požádalo. Na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, u kterého se o tento pozemek žádá, byl odeslán dne
11. 7. 2007 , který byl následně přečten a ve kterém není uvedeno, že byly v říjnu 2007
schvalovány změny územního plánu.
p. Bartásek – byl účastníkem řízení, již cca 7 let měl podánu žádost o zmíněné pozemky.
Bylo mu řečeno, že město zaslalo dopis, že již v říjnu 2007 byly schváleny změny Územního
plánu města. Nakonec po vyhlášení výběrového řízení se město do tohoto výběrového řízení
nepřihlásilo. Dotazuje se proč.
starosta – město opakovaně žádalo o bezúplatný převod zmíněných pozemků, nikoliv o jejich
prodej. Tato žádost byla opakovaně podána a poté , co úřad vypsal výběrové řízení město
opětovně podalo žádost o bezúplatný převod. Na žádost města bylo odpovězeno, že je nutné
předložit podklady, dle kterých je prokazatelné, že se jedná o záměr ve veřejném
zájmu.V rámci této opětovné žádosti o bezúplatný převod byla zpracována i studie a žádost.
Projekt byl znovu se žádostí předložen Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a
nyní se čeká na rozhodnutí, zda bude uznán veřejný zájem. Na MěÚ Horní Bříza, odbor
výstavby jsou k nahlédnutí veškeré materiály.
p. Bartásek – dotazoval se na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových jak
pokračuje jednání o uvedených pozemcích a bylo mu řečeno, aby se informoval na obci.
starosta – do března 2008 se musela zpracovat nová žádost a podklady. Tento materiál je nyní
k posouzení v Praze.
p. Bartásek – dotazuje se, proč se mění Územní plán města, který je schválený, pozemky jsou
dle něho určeny k určitému účelu ( např. výstavba). Co se chce ze strany města tedy měnit.
starosta – nic se nebude měnit, ale ze strany města je záměr vybudovat parkovací místa
p. Bartásek – dotazuje se, zda pozemky, které byly určeny k zástavbě se nyní Územním
plánem města mění na parkoviště
starosta – ne, jedná se o průjezdnou komunikaci z ulice U Husa do Polní s přilehlými
parkovacími místy, která přísluší ve vazbě na územní plán do tohoto území
Ing. Hinz dotazuje se, jak je tato záležitost řešena technicky. Jedná se o místa, kde je mnoho
inženýrských sítí, vodohospodářská díla, převýšení minimálně 3 metry. Dále se dotazuje, zda
bylo jednáno s vodaři a zda má toto propojení význam. Dle jeho mínění se jedná o neuvážený
krok.

starosta – inženýrské sítě procházeli a na základě jednání s projektantem p. Tejcem se nechal
zpracovat projekt
stavební technik MěÚ – uvedené záležitosti jsou v souladu se stávajícím Územním plánem
města a již dříve se o propojení uvažovalo.
Ing. Hinz – uvažovalo se i s parkovištěm?
stavební technik – ne, jen o propojení
p. Bartásek – přijde se na MěÚ podívat na dokumentaci
5. Zpráva o kontrole hospodaření města za rok 2007, kontrola hospodaření města za rok
2008 – auditorem (návrh smlouvy)
Finanční výbor a rada města doporučují ZM k přijetí na vědomí bez výhrad zprávu o
hospodaření města za rok 2007, která byla zveřejněna na ÚD MěÚ a elektronické ÚD MěÚ
v období od 9. 6. do 24. 6. 2008. Kontrola hospodaření byla provedena pracovníky Krajského
úřadu PK, odbor ekonomický, oddělení kontroly.
ZM bere zprávu na vědomí bez výhrad. ( 20 pro)
Dále je předložen návrh na zajištění kontroly hospodaření města za rok 2008 a to, aby
kontrola byla provedena auditorskou firmou K KREDIT s.r.o. se sídlem Jablonec nad Nisou,
za cenu auditu max. do výše 40tis. Kč.
ZM návrh schválilo jednomyslně. ( 20 pro)
6. Schválení Závěrečného účtu města za rok 2007
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení předložený Závěrečný účet města.
za rok 2007.
Příjmy za rok 2007 činily 59.682.360,- Kč, výdaje 49.920.180,- Kč.
Přebytek hospodaření ve výši 9.762.180,- Kč bude použit k úhradě schodku rozpočtu
v následujících letech.
Finanční výbor a rada města doporučují schválení závěrečného účtu bez výhrad.
Ing. Hinz – dotazuje se, proč se kumulují finanční prostředky na účtech. Doporučuje tyto
prostředky investovat.
starosta - vstoupilo se do různých grantů, nyní jsou podány 2 granty, jsou připraveny
podklady podle energetických auditů l podání pro další grant.Výzva bude zveřejněna ke konci
roku.. Ušetřené prostředky budou následně využity dle úspěšnosti již podaných a dále
připravovaných žádostí o dotace(granty) a příp. zhodnocení stavu věcí k určitému období ve
vazbě na investiční výstavbu či opravy
Ing. Hinz – na stránkách Min. životního prostředí již výzva byla. Zřejmě se nestačila podat
žádost.Jsou zde uvedeny např. školy, které již mají finanční prostředky přiznány.
ZM schválilo závěrečný účet města za rok 2007. ( 20 pro)
7. Projednání převodu fin. prostředků z invest. fondů PO do rozpočtu města
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení, aby v souladu s přiznanou dotací
z programu rekonstrukce tělocvičen pro Masarykovu ZŠ Horní Bříza, uložilo ZM
Masarykově ZŠ převod finančních prostředků ve výši 410tis. Kč z rozpočtu PO do rozpočtu
města.
ZM předložený návrh schválilo. ( 20 pro)

Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení, aby v souladu s přípravou na
rekonstrukci vodovodu v 1. MŠ Horní Bříza, uložilo ZM 1. MŠ Horní Bříza převod
finančních prostředků ve výši 120tis. Kč z rozpočtu PO do rozpočtu města.
ZM předložený návrh schválilo. ( 20 pro)
8. Projednání přijetí finanční dotace pro Masarykovu ZŠ
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení přijetí přidělené dotace
z programu „Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a opravy povrchů těloc. ....“,
která je ve výši 230tis. Kč. pro Masarykovu ZŠ Horní Bříza.
ZM schválilo návrh jednomyslně. ( 20 pro)
9. Projednání změn rozpočtu č. 2/2008
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení předložený návrh změn rozpočtu
města za rok 2008 č.2.
Ing. Hinz – dotazuje se, proč se dělají energetické audity. Od 1. 1. 2009 se bude již
zpracovávat energetický průkaz k budovám
Ing. Šedivec – jedná se o tiskovou chybu, byly zpracovány energetické průkazy
Ing. Brada – upřesňuje, že byly zpracovány energetické audity, jejichž přílohu tvoří
energetický průkaz. Vše je zpracováno v souladu s platnou vyhláškou
Ing. Hinz – děkuje za odpověď
ZM schválilo předložený návrh změn rozpočtu města č. 2/2008 jednomyslně. ( 20 pro)
10. Žádost ZŠ o čerpání prostředků z rezervního fondu
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení žádost Masarykovy ZŠ Horní
Bříza o povolení čerpání finančních prostředků z IF PO ve výši 150tis. Kč a to na dokončení
rekonstrukce a dovybavení školní družiny v pavilonu A4.
ZM předloženou žádost schválilo jednomyslně. ( 20 pro)
11. Zpráva z jednání valné hromady společ. Tebyt HB s.r.o.
Starosta města informoval členy ZM o jednání valné hromady společnosti Tebyt HB s.r.o.
Předložil návrh, aby zisk ve výši 412.650,-Kč zůstal na účtu a nebyl rozdělen mezi společníky
firmy.
ZM předložený návrh schválilo. ( 19 pro, 1 se zdržel)
Ing. Hinz – dotazuje se, zda se nadále platí městu pronájem kotelen a pokud ano, dává na
zváženou, aby se nájemné za kotelny snížilo, což by znamenalo vstřícný krok pro občany,
kterým by se mohla snížit cena tepla. Žádá členy ZM, aby si tento návrh promysleli do
příštího veřejného zasedání ZM.
12. Projednání uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem a společ. Telefonica O2. Jedná se o

pokládku telefonních kabelů v lokalitě V Jámě na pozemcích: 92/3, 92/5, 96/1, 96/14, 96/15,
96/16, 96/22, 97/7, 97/8, 97/9, 97/21, 97/22, 97/23, 97/38 a to za jednorázovou úplatu ve výši
1.505,-Kč.
ZM schválilo předložený návrh jednomyslně.( 20 pro)
ZM projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene Povodím Vltavy ve prospěch města Horní Bříza a to ohledně umístění výtlačného
kanalizačního řadu s příslušenstvím na pozemku č.p. 1825/3ZE o výměře 7.300m2 za
jednorázovou finanční úplatu ve výši 10.000,-Kč.
ZM schválilo předložený návrh jednomyslně. ( 20 pro)
13. Projednání prodeje pozemků
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení prodej pozemku manž.
Jančíkovým, bytem Horní Bříza. Jedná se o část pozemku č.p. 720/15 dle zpracovaného GP č.
1186-17/2008 o výměře 297m2 za cenu 62,-Kč/m2.
Ing. Želízko doplňuje předložený návrh. Již při zakoupení RD byli manž. Jančíkovi uvedeni
v omyl, že se jedná o pozemek soukromý. Tento byl již při zakoupení oplocen. Až v době,
kdy jmenovaní chtěli měnit oplocení pozemku, zjistili, že se jedná o pozemek v majetku
města.
ZM schválilo prodej pozemku dle předloženého návrhu. ( 19 pro, 1 se zdržel)
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení prodej pozemku p. Milanovi
Juhovi, bytem Horní Bříza. Jedná se o prodej části pozemku č.p. 1754/24 dle zpracovaného
GP č. 1190-157/2008 o výměře 145m2 za doporučenou cenu 300,-Kč/m2.
Ing. Hinz – dotazuje se, zda se v obou výše uvedených případech nejedná o prodeje pozemků,
které byly v minulém volebním období zamítnuty z důvodu možnosti jejich směny za
pozemky firmy Lasselsberger a.s.
stavební technik – potvrdil, že prodej pozemků byl zamítnut v minulém volebním období
radou města, nikoliv zastupitelstvem města
tajemnice MěÚ – bude prověřeno, zda se nejednalo o zamítnutí prodeje ZM
ZM schválilo předložený návrh prodeje pozemku. ( 19 pro, 1 se zdržel)
14. Projednání smlouvy o zakoupení V3S – SDH
Starosta předložil návrh na zakoupení polní kuchyně, vozu V3S pro SDH Horní Bříza za
cenu 30tis. Kč včetně DPH. Uvedl, že stav je velice dobrý a toto zařízení bude možno
používat i při konání akcí města.
Ing. Hinz – je pro zakoupení tohoto vozu, ale dotazuje se, zda je pro něj zajištěno parkování
starosta – parkování bude vyřešeno ve stavebním dvoře
Ing. Hinz – upozorňuje na nebezpečí pronikání ropných látek do spodních vod
ZM schválilo předložený návrh zakoupení V3S pro SDH Horní Bříza jednomyslně. ( 20 pro)
15. Zprávy předsedů výborů a komisí o činnosti za I. pololetí roku 2008

Předsedové výborů ZM a komisí RM předložili zprávy o činnosti výborů a komisí za I.
pololetí roku 2008.
Ing. Hinz – dotazuje se předsedy komise výstavby Ing. Želízka, proč komise výstavby
neřešila jeho podnět ohledně chybného znaku na cedulích umístěných při vjezdu do města
Ing. Želízko – firma, která zpracovávala znak měla zřejmě z dřívější doby znak chybný. Znak
se bude následně znovu zpracovávat tak, aby byl správně
Ing. Hinz – upozorňuje, že je na znaku více než jedna chyba a existuje zákon o používání
symbolů
starosta – nějakou dobu se ponechaly i chybné cedule, aby se zjistilo, zda budou počmárané
nebo jinak poškozené . Až bude p. Vejvoda zpracovávat znak nový, už bude v pořádku
16. Různé
a) projednání žádosti p. Jiřího Krauze o prominutí úhrady poplatku z prodlení za svoz a
likvidaci TDO
Finanční výbor nedoporučil ZM žádost ke schválení. ZM žádost zamítlo.(19 proti, 1 se zdržel)
b) projednání žádosti p. Jindřicha Nového o splátkový kalendář
Finanční výbor nedoporučil ZM žádost ke schválení. ZM žádost zamítlo.(19 proti, 1 pro)
c) projednání žádosti p. Kokoškové o prominutí úhrady poplatku z prodlení za svoz a
likvidaci TDO
Finanční výbor nedoporučil ZM žádost ke schválení. ZM žádost zamítlo.(19 proti, 1 se zdržel)
d) stanovisko k žádosti manž. Teocharisových o prominutí úhrady poplatku z prodlení za
svoz a likvidaci TDO
Finanční výbor pouze zatím informuje členy ZM o této žádosti, ale jelikož jsou v žádosti
uvedeny některé nesrovnalosti, rozhodl finanční výbor, že před samotným doporučením ZM
k žádosti, budou žadatelé přizváni na jednání finančního výboru
e) projednání žádosti TJ ZKZ o finanční příspěvek na přeložku vody a plynu u
hokejbalového hřiště
Finanční výbor projednal žádost TJ ZKZ Horní Bříza o finanční příspěvek na přeložku vody
a plynu u hokejbalového hřiště a doporučuje ZM žádosti zamítnout s tím, že v dubnu 2008
byly rozděleny a zaslány finanční příspěvky neziskovým organizacím na k.ú. města. U TJ
ZKZ byl požadavek krácen stejně jako u ostatních žadatelů. Bylo žádáno o 300tis. Kč,
přiznáno 250tis. Kč. FV doporučuje zabývat se žádostmi ve II, pololetí roku 2008
v souvislosti s dalšími případnými žádostmi ostatních organizací.
doc. Mgr. Richtr CSc. – souhlasí, ale dotazuje se, zda toto rozhodnutí neohrozí existenci hřiště
starosta – myslí si, že ne . Toto je zázemí. Je sice nutné sehnat finanční prostředky, ale pokud
je návrh řešit žádosti ve II. pololetí roku 2008 domnívá se, že je tento termín dostačující
p. Vopat – nesouhlasí s tím, že toto rozhodnutí neohrozí hřiště, neboť v létě mají probíhat
krajské soutěže a licence končí o prázdninách
starosta – musí být návaznost. Nejprve je nutné dokončit kabiny a zázemí
ZM žádost neschválilo. ( 5 pro, 14 proti, 1 se zdržel)

f) projednání žádosti TJ ZKZ o finanční příspěvek na rekonstrukci střídaček a
výsledkovou tabuli
Finanční výbor projednal žádost TJ ZKZ Horní Bříza o finanční příspěvek na rekonstrukci
střídaček a výsledkové tabule. Finanční výbor doporučuje ZM žádost zamítnout s tím, že
v dubnu 2008 byly rozděleny a zaslány finanční příspěvky neziskovým organizacím na k.ů.
města. U TJ ZKZ byl požadavek krácen stejně jako u ostatních žadatelů. Bylo žádáno o
300tis. Kč, přiznáno 250tis. Kč. FV doporučuje zabývat se žádostmi ve II, pololetí roku 2008
v souvislosti s dalšími případnými žádostmi ostatních organizací
ZM žádost neschválilo. ( 14 pro, 3 proti, 3 se zdrželi)
g) projednání návrhu na zpracování jednostupňového projektu – revitalizace hřbitova
Starosta předložil ZM návrh na zadání zpracování jednostupňového projektu – revitalizace
hřbitova. Zpracování projektu a podání žádosti o dotaci by město hradilo max. částkou 100tis.
Kč.
ZM předložený návrh schválilo. ( 20 pro)
h) projednání návrhu na částečnou aktualizaci a dokončení projektu na komunikaci
V Jámě a ulici Větrná
Starosta předložil návrh na zadání částečné aktualizace a dokončení projektu na komunikaci
V Jámě a ulici Větrnou. Toto zpracování by město hradilo max. částkou 150tis. Kč.
ZM předložený návrh schválilo. ( 20 pro)
h) projednání návrhu na poskytnutí finančních darů pro předsedy, členy a aktivisty
výborů a komisí
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení přiznání finančních darů pro
předsedy, členy a aktivisty výborů a komisí za jejich práci pro město v I. pololetí roku 2008
ve smyslu nařízení vlády.
ZM předložený návrh schválilo. ( 19 pro, 1 se zdržel)
17. Diskuse
starosta – informuje přítomné o přípravě studie na křižovatku u Balvínů, kterou řeší a hradí
KÚ PK. Předpokládaný datum realizace je přelom roku 2008 – 2009, dále informuje o záměru
zpracování studie proveditelnosti spojovací cesty, který by zamezila průjezdu kamionů ve
městě
p. Royová – dotazuje se, zda pozemek u Černého mostu nebude spojnicí narušen
starosta – nebude a pokud by se tato spojovací komunikace řešila, budou občané vyzváni
k diskusi a požádáni o stanovisko
p. Rott – navrhuje za občany horní části města několik bodů:
a) aby bylo nařízeno majiteli herny u potravin Krauz zajištění průchodnosti pozemku za
zaparkovanými auty návštěvníků baru
b) žádá, zda by mohla městská policie z pátku na sobotu kontrolovat v nočních hodinách

nádraží
c) žádá o zvýšení kontroly rychlosti vozidel
d) doporučuje v Lesní ulici, kde město usadilo lavičky na panelce zřídit cestu pro pěší
e) žádá o řešení chodníku před domem č.p. 348, 349, 350 v ul. Tovární. Starosta jim
nabídl jeho odkoupení za 5,-Kč/m2 s tím, že později by byla cena určitě vyšší
Ing. Pešek – doporučuje zvýšit kontrolu mládeže při diskotékách
a) nezletilým se nalévá alkohol na diskotékách
b) městská policie kontrolovat mládež do 18 let, zejména alkohol
c) posoudit v radě města, která komise si zaslouží ocenění
d) dotazuje se, proč není v otázce auditu dobrá spolupráce s KÚ PK. Uvádí, že auditorská
firma je zadavateli zavázaná a kontrola není tak správná
e) ve zpravodaji bylo uvedeno, že na továrně budou zřízena parkovací místa, dotazuje se
kde
f) dotazuje se, co se bude dělat s požární nádrží na továrně
g) upozorňuje, že není ve všech částech města na továrně slyšet dobře rozhlas. Zejména
mezi bytovkami v sídlišti
starosta – v otázce diskoték se snaží spolupracovat s Policí ČR ve Třemošné, ale spolupráce
není dobrá. Policie ČR není ochotna udělat kontrolu ve spolupráci s Městskou policií v Horní
Bříze. Setkal se s ředitelem dopravní policie p. Bártíkem, a na základě jednání již s dopravní
policií Plzeň-sever spolupracujeme. Požární nádrž na továrně – je domluveno s firmou
Lasselsberger a.s. a firmou S+H její zavezení. Předpoklad realizace je červenec, srpen 2008).
Rozhlas se bude řešit a září by měla být situace lepší.
Ing. Pešek – dotazuje se, zda se kontrolují řidiči aut, která odjíždějí po skončení diskoték
velitel MP – řidiči jsou kontrolováni a již několika byl odebrán ŘP
MUDr. Kepková – dotazuje se, zda je pravda, že na továrně bude další výroba, zřejmě
recyklace plastů, odpadů apod.
starosta – s tímto dotazem se na něho obrátilo již několik občanů. Řekl, že slíbil občanům
Horní Břízy, že bude na základě ujednání s ředitelem firmy Lasselsberger a.s. Ing. Blažíčkem
mít možnost posuzovat záměry firem, které projeví vážný zájem o dokup pozemků v areálu
„Keramiky“ s tím, aby investiční záměry neměly negativní dopad na ekologii a ovzduší
města. Ve vazbě na problematiku ve firmě CerTec jednal s p. Pellmanem a p. Starým z firmy
Cer Tec. Nevnímali to, že u lepidla, které se používá, dochází k jeho vyhořívání a tvoří se
spektrum uhlovodíků, zejména aromatických. Na základě jednání a dalších konzultací se
firma Cer Tec rozhodla instalovat dospalovací jednotku, která bude likvidovat aromatické
uhlovodíky. Nyní se uvažuje o zřízení linky na recyklaci PET lahví. Jelikož se jedná o vážný
záměr, byla již uskutečněna první a následně bude uskutečněna další prohlídka již realizované
linky s tím, aby se posoudila tato technologie ve vazbě na životní prostředí
MUDr. Kepková – dotazuje se na předpokládaný rozsah této činnosti, aby v souvislosti s ní
nedocházelo ještě k navýšení zejména kamionové dopravy na továrně
starosta – předpoklad je cca 3,5t vrcholný technologický výkon t.j. v jednom dni jeden
kamion příjezd a jeden kamion odjezd
Ing. Hinz – doporučuje, aby se rada města zabývala řešením staré ekologické zátěže
starosta – byl s Ing. Blažíčkem u MUDr. Zimmermanna, firmou Lasselsberger a.s. je
zpracována žádost na likvidaci ekologických zátěží v rámci PŽP, byly provedeny sondáže.
V září by měla být zpracována studie rizik. Lasselsberger a.s. se k tomuto problému hlásí a
snaží se ho řešit
p. Šik – proslýchá se, že na továrně bude další výroba, úplně jiná technologie než keramika

starosta – Územní plán města zde počítá s průmyslovou zástavbou. On sám nechce, aby se
budovaly provozy , které by negativně ovlivňovaly ekologii a ovzduší ve městě, ale nechce
zavrhovat nic, o čem zatím neví.
p. Šik – údajně by se zde měly drtit pneumatiky
starosta – neví o tom nic, nebude nic skrývat. Všichni výrobci a podobné firmy mají tzv.
malou a velkou EIA, což je svým způsobem záruka
p. Hanza – kdo má v kompetenci rozhodování ( velká, malá EIA) a při povolování zahájení
příp. výroby. Kdo bude příp. záměr schvalovat?
starosta – podmínky budou takové, jaké si město řekne
p. Hanza – navrhuje, aby vše okolo životního prostředí ve městě schvalovalo ZM
Ing. Pešek – Cer Tec musí přidávat organiku, nemělo by se jednat o velkou investici na
odstranění problémů. V dřívější době byly také problémy s výrobou keramiky
p. Bartásek – konstatuje, že ve zpravodaji se píší pouze pozitiva, ale není zatím nikde
uvedeno, jak jsou plněny předvolební sliby. Mělo by se občanům vysvětlit, aby se netěšili.
Ing. Želízko – všichni občané mají možnost zpětné reakce na informace uvedené ve
zpravodaji, mají i možnost zaslat dotazy k neuvedeným informacím, příp. připomínky,
náměty nebo kritiku. Tato zpětná reakce je však téměř nevyužívaná. Jedná se o zpravodaj
města a současné vedení města nechce, aby byl tento zneužíván jednou stranou tak, jak tomu
bylo dříve.
starosta – shrnutí realizovaných akcí bude na konci roku. něco se povedlo, něco ne
p. Bartásek – v loňském roce se slibovalo, že budou zveřejněny náklady na sekání trávy ve
městě. Tráva ve městě je přerostlá.
tajemnice MěÚ – sekají 4 – 5 pracovníků úřadu a to každý den od dubna dosud. Seká se tráva
v celém městě, včetně živých plotů. Náklady na sekání budou po dohodě na finančním výboru
posouzeny na konci roku 2008, neboť v roce 2007 se jednalo zejména o náklady na zakoupení
techniky pro tuto činnost.
Ing. Hinz – vyzval Ing. Želízka, pokud uvádí, že minulý zpravodaj byl zneužíván jednou
stranou , aby toto doložil. Při tomto tvrzení musí doložit kým, kdy a kde došlo ke zneužívání
zpravodaje.
Ing. Želízko – uvedl, že zpravodaj města v minulém volebním období zneužil tehdejší starosta
města k obhajobě své osoby
Ing. Hinz – toto tvrzení není pravdivé. Pokud on psal do zpravodaje v době, kdy byl ve funkci
starosty, tak také psal jako starosta nikoliv jako fyzická osoba nebo zástupce jakékoliv strany
nebo sdružení
Ing. Hinz – informuje členy ZM, že zaslal e-mailovou poštou dotaz všem členům rady města
ve věci jejich stanoviska k nezákonnosti vydávání periodika Informační zpravodaj SNK
„Hornobřízští občané“ v období od 3.9.2006 do 18.10.2006. Svůj dotaz opírá o stanovisko
ministra kultury Mgr. Jehličky. Ve stanovisku je konstatováno, že byl porušen zákon
Krajským úřadem PK i sdružením vydávajícím toto periodikum. Dopis byl přečten na
veřejném zasedání ZM dne 25. 6. 2008 a tvoří přílohu tohoto zápisu. Závěrem dopisu je na
členy rady města vznesen dotaz, jak se nyní zachovají a jak napraví porušení zákona.
V souladu se zákonem o obcích očekává písemnou odpověď od všech členů rady města.
Z jednání ZM se omluvila p. Jana Šmídlová.
p. Hanza – žádá, aby bylo přijato usnesení, že veškeré záležitosti ohledně životního prostředí
v Horní Bříze byly řešeny v ZM
Ing. Hinz – doporučuje, aby o tomto bodě nebylo na dnešním jednání hlasováno, protože
nebyl schválen v programu jednání a domnívá se, že by došlo k porušení Jednacího řádu ZM.
Doporučuje, aby se touto problematikou zabývalo ZM na příštím veřejném zasedání.

Nikdo z přítomných neměl žádnou připomínku do diskuse, a proto starosta města diskusi
ukončil.
Starosta města požádal členy návrhové komise, aby předložili návrh usnesení z veřejného
zasedání ZM ze dne 25. 06. 2008. Pan Martin Dlouhý přečetl návrh usnesení. Nikdo z přítomných neměl k předloženému návrhu připomínku ani doplnění.
ZM schválilo předložený návrh usnesení. ( 18 pro, 1 se zdržel)
zapsala: Ivana Horská

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Radek Želízko
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Ing. Petr Riedl
místostarosta města

Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města

