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

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza,
konaného dne 5. listopadu 2018, od 17:00 hodin
v tělocvičně sokolovny, Třída 1. máje 133, Horní Bříza
Přítomní: p. Ladislav Čech, Ing. Petr Hadinger, Bc. Václav Jícha, p. David Kapr (do bodu 5),
p. Stanislav Kapr, p. Vladimír Kargeradov, Mgr. Petr Koza, sl. Jessica Kuttová,
Bc. Luboš Marek, DiS., Mgr. Tereza Mildorfová, Ing. Lubomír Navrátil, Bc. Zdeněk
Procházka, p. Jan Seko, pí. Jaroslava Šavlíková, Ing. Vojtěch Šedivec, Mgr. Alena
Šůmová, Mgr. Viktor Vanžura, pí. Halina Vetenglová, p. Marek Vondrák,
pí. Renata Walterová, Ing. Radek Želízko.
Omluven: p. David Kapr opustil zasedání ze zdravotních důvodů před projednáváním bodu
6.
Přehled hlasování (příloha č. 1).
Bod 1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17:00 hodin dosavadním starostou města Horní Bříza Ing. Vojtěchem Šedivcem
(dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města (při prezenci) předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s
§ 91odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
dále jen zákon o obcích, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018 v 16:00 hodin, žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Městského úřadu Horní Bříza zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 27. 10. 2018 do 5. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatoval, že přítomno je 21 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona o
obcích).
a) Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Horní Bříza
Předsedající předložil zprávu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Horní Bříza
na volební období 2018 – 2022. Kandidovaly 4 subjekty z toho 3 sdružení a 1 strana, jedná
se o SNK Hornobřízští občané, SNK Kultura v Horní Bříze, Komunistická strana Čech a
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Moravy a SNK Město lidem, z nichž každý předložil kandidátní listinu s počtem 21 kandidátů.
Celkem se na funkci člena Zastupitelstva města Horní Bříza ucházelo 84 kandidátů.
Bylo zvoleno 21 členů zastupitelstva.
Volební strana č. 1 – SNK Hornobřízští občané – získala 8 mandátů
1. Ing. Vojtěch Šedivec, 584 hlasů
2. Mgr. Viktor Vanžura, 554 hlasů
3. Stanislav Kapr, 548 hlasů
4. Ing. Petr Hadinger, 530 hlasů
5. Marek Vondrák, 520 hlasů
6. Ing. Lubomír Navrátil, 505 hlasů
7. Jaroslava Šavlíková, 503 hlasů
8. Vladimír Kargeradov, 490 hlasů
Volební strana č. 2 – SNK KULTURA V HORNÍ BŘÍZE – získala 7 mandátů
1. Mgr. Petr Koza, 659 hlasů
2. Ladislav Čech, 614 hlasů
3. Bc. Luboš Marek, DiS., 560 hlasů
4. Halina Vetenglová, 535 hlasů
5. Bc. Václav Jícha, 514 hlasů
6. Renata Walterová, 476 hlasů
7. Jessica Kuttová, 472 hlasů
Volební strana č. 3 - Komunistická strana Čech a Moravy – získala 1 mandát
1. Jan Seko, 182 hlasů
Volební strana č. 4 – SNK MĚSTO LIDEM – získala 5 mandátů
1. David Kapr, 482 hlasů
2. Bc. Zdeněk Procházka, 456 hlasů
3. Mgr. Alena Šůmová, 439 hlasů
4. Mgr. Tereza Mildorfová, 418 hlasů
5. Ing. Tomáš Mildorf, Ph.D., 389 hlasů - vzdal se mandátu
1. náhradník Ing. Radek Želízko, 370 hlasů
b) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (podle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města Horní Bříza a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3).
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Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Ing. Navrátil seznámil veřejnost s některými informacemi týkající se průběhu voleb. Voleb se
zúčastnily celkem 4 subjekty a tyto získaly následující počet mandátů:
1. SNK Hornobřízští občané - 8 mandátů
2. SNK KULTURA V HORNÍ BŘÍZE – 7 mandátů
3. SNK MĚSTO LIDEM – 5 mandátů
4. KSČM – 1 mandát
Žádný subjekt nezískal nadpoloviční většinu mandátů pro následující volební období 2018 –
2022. Vítězem voleb se stalo sdružení nezávislých kandidátů Hornobřízští občané, které
začalo jednání ze SNK MĚSTO LIDEM. Jako vítězové voleb předložili návrh na zvolení Ing.
Šedivce starostou nebo místostarostou. Toto jednání skončilo neúspěchem. Svým
způsobem volby byly o odstranění Ing. Šedivce z jakékoli pozice vedení města. Z toho
důvodu SNK Hornobřízští občané nebude předkládat na tomto ustavujícím zasedání
zastupitelstva města žádného dalšího kandidáta jak na starostu tak ani do jiných orgánů
města. Uvedl, že měl možnost za své čtyřleté působení seznámit se s práci starosty města
Ing. Šedivce a tato práce se stala pro dosavadního starostu jeho srdeční záležitosti. Uvedl,
že bude obtížné takového člověka nahradit. Poděkoval za práci dosavadního starosty města
Ing. Šedivce.
p. Čech uvedl, že je přesvědčen, že volební období 2018 – 2022 bude volebním obdobím
všech 21 zastupitelů a ne pouze jednoho zastupitele.
Bod 2) Program zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, a to:
1. Zahájení
2. Program zasedání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Volba volební komise
5. Volba starosty a místostarosty města
a) určení počtu místostarostů, způsob výkonu funkce
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
6. Stanovení počtu členů rady města
7. Volba členů rady města
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
9. Diskuse
10. Rekapitulace přijatých usnesení
11. Závěr
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Předsedající se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu.
Člen zastupitelstva p. Čech přednesl návrh na doplnění jednání, kterým bude doplněn
program o chybějící body ve svolání. Svůj protinávrh současně přednesl a již před zahájením
předal všem členům zastupitelstva města.
1) Zahájení
a) Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Horní Bříza
b) Složení slibu členy zastupitelstva
2) Program zasedání
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Určení způsobu volby starosty, místostarostů, předsedů a členů výborů
5) Volba starosty a místostarostů
a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
b) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
c) Určení počtu místostarostů a jejich výkonu funkce
d) Navrhování kandidátů na funkci místostarostů a volba místostarostů
6) Zřízení rady města
a) Určení počtu členů rady
b) Navrhování kandidátů na funkci členů rady a volba členů rady
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba členů finančního výboru
d) Volba předsedy kontrolního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
Dále uvedl, že zákon mj. nepožaduje, aby byla volena mandátová, volební či návrhová
komise (jedná se o fakultativní ad hoc vytvářené pomocné orgány zastupitelstva obce dle
metodického doporučení činnosti územních samosprávných celků s označením 6. 2. ze dne
1. 5. 2018).
K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat nejprve o
protinávrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Horní Bříza schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1) Zahájení
a) Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Horní Bříza
b) Složení slibu členy zastupitelstva
2) Program zasedání
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Určení způsobu volby starosty, místostarostů, předsedů a členů výborů
5) Volba starosty a místostarostů
a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění

4

b) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
c) Určení počtu místostarostů a jejich výkonu funkce
d) Navrhování kandidátů na funkci místostarostů a volba místostarostů
6) Zřízení rady města
a) Určení počtu členů rady
b) Navrhování kandidátů na funkci členů rady a volba členů rady
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba členů finančního výboru
d) Volba předsedy kontrolního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr

-

hlasování č. 1, usnesení č. 39/2018
pro 21
proti 0
zdržel se 0
zastupitelů
návrh programu byl zastupiteli schválen.

Předsedající konstatoval, že body 1) a 2) programu zasedání byly již projednány a naplněny
a přešel tedy k projednání v pořadí dalšího bodu programu.

Bod 3) - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Alenu Šůmovou a Bc. Zdeňka
Procházku a zapisovatelem tajemníka Mgr. Zdeňka Kojdu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Zastupitelé určili ověřovatele zápisu:
-

hlasování č. 2, usnesení č. 40/2018

Mgr. Alenu Šůmovou

pro 21

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů

návrh byl zastupiteli schválen.
-

hlasování č. 3, usnesení č. 40/2018

Bc. Zdeňka Procházku

pro 21

proti 0

zdržel se 0

návrh byl zastupiteli schválen.
Zastupitelé určili zapisovatele zápisu:
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zastupitelů

-

hlasování č. 4, usnesení č. 40/2018

Mgr. Zdeňka Kojdu

pro 21

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů

návrh byl zastupiteli schválen.

Bod 4) - Určení způsobu volby starosty, místostarostů, předsedů a členů výborů
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty,
místostarostů, předsedů a členů výboru veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování
musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím
spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající navrhl volbu starosty, místostarostů, předsedů a členů výborů veřejným
hlasováním.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu.

Zastupitelstvo města Horní Bříza schvaluje volbu starosty, místostarostů, předsedů a
členů výborů města veřejným hlasováním.
-

hlasování č. 5, usnesení č. 41/2018
pro 21

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

Dále předsedající navrhl, aby o jednotlivých kandidátech bylo hlasováno v pořadí, v jakém
byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu.
Zastupitelstvo města Horní Bříza schvaluje volbu jednotlivých kandidátů na pozici
starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
-

hlasování č. 6, usnesení č. 42/2018
pro 21

proti 0
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zdržel se 0

zastupitelů.

Bod 5) - Volba starosty a místostarosty
a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat, jako dlouhodobě
uvolnění
Předsedající navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu.
Zastupitelstvo města Horní Bříza schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
-

hlasování č. 7, usnesení č. 43/2018
pro 21

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

b) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán následující návrh:
člen zastupitelstva Bc. Procházka navrhl zvolit do funkce starosty pana Davida Kapra.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí starostu města pana Davida Kapra.

-

hlasování č. 8, usnesení č. 44/2018
pro 13 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka, p. Kapr David)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0
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zastupitelů.

Po zvolení starostou města předal předsedající vedení zasedání zvolenému
starostovi (dále jako „předsedající“).
Nově zvolený starosta pan David Kapr přednesl proslov k občanům i zastupitelům.
Poděkoval bývalému starostovi Ing. Šedivcovi za práci pro město. Uvedl, že nadále věří ve
spolupráci všech zastupitelů. Dále uvedl, že by mělo všem záležet na rozvoji města.
p. Kapr David požádal bývalého starostu Ing. Šedivce o předání funkce starosty a veškeré
agendy úřadu, navrhnul termín 8. 11. 2018 po dohodě určité hodiny.
Dále uvedl, že z důvodu jeho zdravotní indispozice předá po zvolení místostarostů jednomu
z nich vedení zasedání.

c) Určení počtu místostarostů a jejich výkonu funkce
Předsedající p. David Kapr navrhl, aby zastupitelstvo provedlo volbu tří místostarostů,
kteří budou pro výkon své funkce dlouhodobě neuvolněni.
Ing. Šedivec uvedl, že za dobu 12 let co zde působí, vždy postačilo, když byl jeden starosta
a jeden místostarosta ať již uvolněný nebo neuvolněný. Podal protinávrh na volbu jednoho
místostarosty.
Předsedající nechal hlasovat o protinávrhu.
Zastupitelstvo
neuvolněného.
-

města

Horní

Bříza

schvaluje

volbu

jednoho

místostarostu

hlasování č. 9
pro 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
proti 13 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka, p. Kapr David)
zdržel se 0

zastupitelů.

Protinávrh nebyl přijat.

Předsedající nechal hlasovat o návrhu.
Zastupitelstvo města Horní Bříza schvaluje zvolení tří dlouhodobě neuvolněných
místostarostů.
-

hlasování č. 10, usnesení č. 45/2018
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pro 13 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka, p. Kapr David)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

d) Navrhování kandidátů na funkci místostarostů a volba místostarostů
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci neuvolněného
místostarosty. Jeho náplní práce bude kultura, sport a cestovní ruch.
Byl podán následující návrh:
- členka zastupitelstva slečna Kuttová navrhla zvolit do funkce neuvolněného místostarosty
Mgr. Petra Kozu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí neuvolněného místostarostu města Mgr. Petra
Kozu, kterému svěřuje oblast kultury, sportu a cestovního ruchu.
-

hlasování č. 11, usnesení č. 46/2018
pro 13 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka, p. Kapr David)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci neuvolněného
místostarosty. Jeho náplní práce bude bezpečnost a veřejný pořádek.
Byl podán následující návrh:
- členka zastupitelstva Mgr. Šůmova navrhla zvolit do funkce neuvolněného místostarosty
Bc. Zdeňka Procházku.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí neuvolněného místostarostu města Bc. Zdeňka
Procházku, kterému svěřuje oblast bezpečnosti a veřejného pořádku.
-

hlasování č. 12, usnesení č. 47/2018
pro 13 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka, p. Kapr David)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci neuvolněného
místostarosty. Jeho náplní práce bude zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti,
vztahy s veřejnosti, infrastruktura a životní prostředí.
Byl podán následující návrh:
- členka zastupitelstva pí. Vetenglová navrhla zvolit do funkce neuvolněného místostarosty
pana Ladislava Čecha.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí neuvolněného místostarostu města pana
Ladislava Čecha, kterého určuje k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a svěřuje
mu oblast vztahy s veřejnosti, infrastruktura a životní prostředí.
-

hlasování č. 13, usnesení č. 48/2018
pro 13 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka, p. Kapr David)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0
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zastupitelů.

Starosta pan David Kapr se omluvil ze zdravotních důvodů z dalšího jednání zastupitelstva a
předal vedení zasedání zvolenému místostarostovi panu Ladislavu Čechovi.
Tímto bylo na zasedání zastupitelstva přítomno 20 zastupitelů.
Bod 6) - Zřízení rady města
a) Určení počtu členů rady
Předsedající místostarosta pan Ladislav Čech konstatoval, že podle § 99 zákona o
obcích je rada města v počtu nejméně 5 a nejvíce 11 členná. Maximální počet členů rady
města je 1/3 počtu členů zastupitelstva města. Pro Horní Břízu to znamená, že počet členů
rady města může být min. 5 a max. 7.
Předsedající předložil návrh, aby Rada města Horní Bříza byla sedmičlenná.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu.
Zastupitelstvo města Horní Bříza určuje v souladu s § 84 odst. 2 a § 99 zákona o
obcích, počet členů Rady města na 7.
-

hlasování č. 14, usnesení č. 49/2018
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

b) Navrhování kandidátů na funkci členů rady a volba členů rady
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci sedmi členů
rady města. Konstatoval, že členy rady jsou automaticky zvolení místostarostové a starosta,
proto se volí tři členi rady a upozornil, že volba končí zvolením právě třetího člena rady.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Bc. Jícha navrhl zvolit do funkce člena rady obce paní Renatu
Walterovou.
Člen zastupitelstva Ing. Želízko navrhl zvolit do funkce člena rady obce pana Jana Seka a
Mgr. Alenu Šůmovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
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Žádné stanovisko sděleno nebylo.
K hlasování o jednotlivých návrzích bylo přistoupeno v pořadí tak, jak byly návrhy podány.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí členku rady města paní Renatu Walterovou.
-

hlasování č. 15, usnesení č. 50/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena rady města pana Jana Seka.
-

hlasování č. 16, usnesení č. 51/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí členku rady města Mgr. Alenu Šůmovou.
-

hlasování č. 17, usnesení č. 52/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0
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zastupitelů.

Předsedající uvedl složení rady města:
- starosta města pan David Kapr
- místostarosta pan Ladislav Čech
- místostarosta Mgr. Petr Koza
- místostarosta Bc. Zdeněk Procházka
- členka paní Renata Walterová
- člen pan Jan Seko
- členka Mgr. Alena Šůmová

Bod 7) - Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (dle § 118 odst. 2 zákona o
obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (dle § 119 odst. 1
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (dle § 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu (dle § 119 odst. 1 zákona o
obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít pět členů.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu.
Zastupitelstvo města Horní Bříza zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou pětičlenné.
-

hlasování č. 18, usnesení č. 53/2018
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru.
Byly podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Bc. Procházka navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Mgr.
Terezu Mildorfovou.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí předsedu finančního výboru Mgr. Terezu
Mildorfovou.
-

hlasování č. 19, usnesení č. 54/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

c) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Konstatoval, že po zvolení předsedy se volí další 4 členové.
Byl podán následující návrh:
Členka zastupitelstva Mgr. Mildorfová navrhla zvolit členem finančního výboru paní Renatu
Walterovou, paní Valerií Kvašovou, JUDr. Romana Kočího, MBA, MSc., a Ing. Jaroslava
Peroutku.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí členku finančního výboru paní Renatu
Walterovou.
-

hlasování č. 20, usnesení č. 55/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0
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zastupitelů.

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí členku finančního výboru paní Valerií
Kvašovou.
-

hlasování č. 21, usnesení č. 56/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena finančního výboru JUDr. Romana Kočího,
MBA, MSc.
-

hlasování č. 22, usnesení č. 57/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena finančního výboru Ing. Jaroslava
Peroutku.
-

hlasování č. 23, usnesení č. 58/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

Předsedající zrekapituloval složení finančního výboru:
- předseda Mgr. Tereza Mildorfová
- členové: - paní Renata Walterová, paní Valerie Kvašová, JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc., a
Ing. Jaroslav Peroutka
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d) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru.
Předsedající vyzval předsedu SNK Hornobřízští občané Ing. Šedivce, aby se vyjádřil
k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru. Uvedl, že je nepsaným pravidlem
k obsazení této funkce z řad opozice.
Ing. Šedivec, poděkoval za uvedenou nabídku, ale nemá zájem na obsazení této funkce.
Byl podán následující návrh:
Členka zastupitelstva paní Renata Walterová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru Bc. Luboše Marka, DiS.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí předsedu kontrolního výboru Bc. Luboše
Marka, DiS.
-

hlasování č. 24, usnesení č. 59/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Konstatoval, že po zvolení předsedy se volí další 4 členové.
Byly podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Bc. Luboš Marek, DiS., navrhl zvolit členem kontrolního výboru Ing.
Radku Sieberovou a PhDr. Lukáše Molcara.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí členku kontrolního výboru Ing. Radku
Sieberovou.
-

hlasování č. 25, usnesení č. 60/2018
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pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena kontrolního výboru PhDr. Lukáše
Molcara.
-

hlasování č. 26, usnesení č. 61/2018
pro 12 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Marek, DiS., Bc. Procházka)
proti 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
zdržel se 0

zastupitelů.

Předsedající zrekapituloval složení kontrolního výboru:
- předseda Bc. Luboš Marek, DiS.
- členové: - Ing. Radka Sieberová, PhDr. Lukáš Molcar

Předsedající uvedl, že byli zvolení pouze tři členové kontrolního výboru, a zbývající dva
členové budou dovolení na příštím zasedání zastupitelstva v prosinci.
Dále uvedl, že tímto obec neporušila povinnost danou v § 117 odst. 2 zákona o obcích, tím,
že nezvolila všechny členy kontrolního výboru, neboť nikdo nemůže být nucen k účasti ve
výboru a z hlediska obce je neochota členů zastupitelstva obce i ostatních občanů podílet se
na činnosti kontrolního výboru objektivní skutečností, kterou nelze přičítat k tíží obce.

Bod 8) - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly v souladu s § 72 a
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů byly odměny stanoveny jedním souhrnným usnesením. Odměny neuvolněným
členům zastupitelstva lze stanovit jedním souhrnným usnesením, které vzejde jako
výsledný návrh na základě úplného projednání daného bodu programu.
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Předsedající podal návrh usnesení:
Zastupitelstvo město Horní Bříza k bodu 8 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva schvaluje přijetí jednoho souhrnného usnesení.
-

hlasování č. 27, usnesení č. 62/2018
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

Předsedající uvedl výše finančních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva:
V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů se jedná o tyto částky:
- u místostarostů je to v rozmezí 0 – 30 412 Kč
Návrh je pro jednotlivé místostarosty:
- místostarostovi, který je určen k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a je mu
svěřena oblast vztahů s veřejnosti, infrastruktury a životního prostředí odměna ve výši
24 900 Kč
- místostarostovi, kterému je svěřena oblast kultury, sportu a cestovního ruchu odměna ve
výši 16 900 Kč
- místostarostovi, kterému je svěřena oblast bezpečnosti a veřejného pořádku odměna ve
výši 16 900 Kč
- u členů rady města je to v rozmezí 0 – 6 758 Kč
Návrh pro jednotlivé členy rady města je odměna ve výši 3 500 Kč

- u předsedů výborů a komisí je to v rozmezí 0 – 3 379 Kč
Návrh pro předsedy výborů a komisí je odměna ve výši 1 900 Kč

- u členů výborů a komisí je to v rozmezí 0 – 2 816 Kč
Návrh pro členy výborů a komisí je odměna ve výši 900 Kč

- u členů zastupitelstva je to v rozmezí 0 – 1 690 Kč
Návrh pro členy zastupitelstva je odměna ve výši 600 Kč
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Občan vznesl dotaz, jaké byly odměny u dosavadního zastupitelstva.
Předsedající uvedl, že v minulém volebním období byly schváleny následující odměny:
- člen zastupitelstva odměna ve výši 500 Kč
- člen výborů a komise odměna ve výši 500 Kč
- předseda výborů a komise odměna ve výši 1 400 Kč
- člen rady města odměna ve výši 1 700 Kč
- místostarosta odměna ve výši 21 500 Kč

Ing. Navrátil uvedl, že v minulém období vykonával sám funkci místostarosty s odměnou ve
výši 21 500 Kč. Uvedl, že tří místostarostové vzhledem k velikosti obce jsou nesmysl už
vzhledem k tomu, když se sečtou jednotlivé částky navrhovaných odměn. Domníval se, že
toto bude spíše řešeno v rovině prospěšnosti pro obec, ale je to řešeno v rovině finanční.
pí. Horská vznesla dotaz, proč se to diskutuje až teď, kdy je to už schváleno, proč se to
neřešilo podáním protinávrhu.
Předsedající uvedl, že odměny ještě nejsou schváleny a proto se to teď řeší. Dále uvedl, že
při předchozím projevu bylo řečeno, že místostarostou byl jen jeden a řešilo se to pouze
jedním členem zastupitelstva, uvedl, že by se na tom mělo podílet více členů zastupitelstva,
aby agenda byla rozdělena.
Ing. Navrátil uvedl, že když si spočítal navrhované odměny místostarostů, vyšlo mu to na
58 700 Kč za měsíc a dává tímto protinávrh na odměnu pro místostarosty ve výši 10 000 Kč
pro jednoho.
Předsedající uvedl, že doplnění dnešního programu ustavujícího zasedání o bod odměn pro
jednotlivé funkce zastupitelstva byl dán z důvodu toho, aby všichni věděli, kolik budou mít
zastupitelé za výkon těchto funkcí.
Ing. Navrátil uvedl v souvislosti s předchozím dotazem občanky, že jako SNK Hornobřízští
občané nehlasovali pro ustanovení tří místostarostů, byli pro ustanovení jedné pozice
místostarosty, takže ta výtka byla bezpředmětná.
Předsedající požádal zastupitele Ing. Navrátila, zda má protinávrh.
Ing. Navrátil podal protinávrh, a to aby byla odměna ve výši 10 000 Kč pro jednoho
místostarostu.
p. Kargeradov podal doplnění protinávrhu, a to aby byla odměna pro členy rady města
stanovena ve výši 1 500 Kč pro jednoho člena rady.
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Předsedající nechal hlasovat o protinávrhu:
a) Zastupitelstvo města Horní Bříza v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
takto:
 místostarostové - 10 000 Kč pro každého místostarostu
 člen rady - 1 500 Kč
 předseda výboru nebo komise - 1 900 Kč
 člen výboru nebo komise - 900 Kč
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí - 600 Kč
b) Zastupitelstvo města Horní Bříza v souladu s § 77) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů stanoví, že v případě kumulace funkcí budou poskytovány
neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměny do výše souhrnu těchto odměn za
jednotlivé funkce člena zastupitelstva, člena rady, předsedy výboru nebo komise rady a
člena jiného výboru nebo komise rady.
c) Zastupitelstvo města Horní Bříza v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů stanoví, že měsíční odměny za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí
tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, (tj. v případě nového zvolení
do funkce místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise)
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
-

hlasování č. 28
pro 8 (Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov, p.
Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr. Vanžura)
proti 11 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, Bc. Marek,
DiS., Bc. Procházka)
zdržel se 1 (p. Čech) zastupitelů.
Protinávrh nebyl přijat.

Předsedající podal návrh souhrnného usnesení:
a) Zastupitelstvo města Horní Bříza v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů stanoví
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
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místostarosta určený k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a svěřený v
oblasti vztahů s veřejností, infrastruktury a životní prostředí - 24 900 Kč
místostarosta svěřený v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu - 16 900 Kč
místostarosta svěřený v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku - 16 900 Kč
člen rady - 3 500 Kč
předseda výboru nebo komise - 1 900 Kč
člen výboru nebo komise - 900 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí - 600 Kč

b) Zastupitelstvo města Horní Bříza v souladu s § 77) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů stanoví, že v případě kumulace funkcí budou poskytovány
neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměny do výše souhrnu těchto odměn za
jednotlivé funkce člena zastupitelstva, člena rady, předsedy výboru nebo komise rady a
člena jiného výboru nebo komise rady.
c) Zastupitelstvo města Horní Bříza v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů stanoví, že měsíční odměny za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí
tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, (tj. v případě nového zvolení
do funkce místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise)
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

-

hlasování č. 29, usnesení č. 63/2018
pro 11 (Ing. Želízko, Mgr. Mildorfová, Mgr. Šůmová, p.
Seko, pí. Vetenglová, sl. Kuttová, pí. Walterová, Bc. Jícha, Mgr. Koza, p. Čech, Bc.
Procházka)
proti 9 (Bc. Marek, DiS., Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p.
Kargeradov, p. Vondrák, pí. Šavlíková, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Mgr.
Vanžura)
zdržel se 0
zastupitelů.

Ing. Navrátil vznesl připomínku k proběhlému hlasování o odměnám, a to že v programovém
prohlášení SNK KULTURA V HORNÍ BŘÍZE se uvádí, že zlepší financování města Horní
Bříza, uvedl to, že jestli je toto zlepšení financování města Horní Bříza hned ze začátku, tak
se máme na co těšit.
Předsedající uvedl, že účty se budou skládat na konci volebního období. Jako příklad uvedl,
že jenom odchodné pro dosavadního starostu je ve výši 6 platů to je zhruba asi 400 000 Kč
hrubého, což je dáno ze zákona.
Ing. Navrátil uvedl, že na účtech města je 83 miliónů Kč.
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Ing. Růžičková uvedla, že na horním konci města Na Továrně jsou občané bez prodejny, na
to peníze nejsou. Myslí si, že odměny by měly být poměřovány úměrně za práci pro město.
Prodejna by měla být umístěna v prostorách, které patří obci a spravována obci pokud tomu
tak nebude, nebude zde nikdy prodejna. Myslí si, že tato část města má nárok na slušné
jednání od orgánu města Horní Břízy.
p. Seko uvedl otázku KD klubu, a to, že na tento se kašle již spoustu let. Byly zde již
vyčleněny dvakrát 2 milióny Kč na jeho opravu a nic se neděje. Došlo zde k vytržení
rozvaděče, a tak se zde nedají pořádat ani akce pořádně. Obdobně je na tom objekt čp. 434
ubytovna, dále objekt bývalého VÚK, kde jeho nový majitel navrhuje změnu územního plánu
se záměrem zřídit tam ubytovnu. Otázka sanace haldy, kdy se zde zase skladuje odpad.
Prostory nad prodejnou COOP. U stavby v Jámě kde je město v mínusu 4 miliónů Kč. Uvedl,
že za každou z těchto akcí se táhne policejní vyšetřování, položil otázku, zda je to tak
v pořádku.

Bod 9) Různé
K tomuto bodu nebyl žádný příspěvek.

Bod 10) Diskuse
Mgr. Richtr uvedl, že byl zastupitelem dvacet let, ale takovou šaškárnu ještě nezažil.
Ing. Růžičková uvedla, že by navázala na příspěvek pana Seka, a to tím, že stav KD klubu je
vážně dost tristní je potřebné s tím něco dělat. Dát to do nájmu. SNK KULTURA V HORNÍ
BŘÍZE si to dala do programu i vhledem k tomu, že tam jsou tržby dost vysoké, mělo by se
trvat na tom, aby tam vzniklo důstojné prostředí.
Předsedající uvedl, že pro obě sdružení, které jsou v koalici, není výhrou toto ustavující
zasedání, výhrou bude splnění programu těchto sdružení.
p. Kupka uvedl, že levá strana osazení zastupitelstva se zdržela v hlasování všeho a byla tak
proti všemu, nebyl od ní dán žádný protinávrh. Uvedl, že jeho zajímá to, zda program, který
byl sdruženími navržen, bude splněn, v tom případě si navrhované odměny tito zastupitelé
zaslouží.
Předsedající uvedl, že koaličním sdružením bylo jasné, že občané nebudou nadšení ze
schválených odměn, nicméně uvedl, že nechtěl, aby se to skrylo v dalším zasedání, které se
bude konat v měsíci prosinci a tam chodí mnohem méně občanů, než které chodí na
ustavující.
pí. Hrabáková vznesla dotaz, kdo má na starosti školství.
Předsedající uvedl, že toto se bude řešit v rámci rady města a školské rady včetně zřízení
školské komise, které se říká OSPOD.
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p. Babor uvedl, že ta změna, která nastala je dobrá. Uvedl, že fandí zastupitelům. Měl
připomínku k odměnám, a to, že v programu SNK KULTURA V HORNÍ BŘÍZE bylo uvedeno,
že se starosta vzdá jednoho platu, zda je to pravda.
Předsedající uvedl, že nejenom starosta, ale i místostarostové, zejména on a Mgr. Koza se
vzdají jednoho platu ve prospěch dobré věci, tak jak to bylo uvedeno v programu SNK
KULTURA V HORNÍ BŘÍZE. V programu SNK MĚSTO LIDEM toto uvedeno nebylo, ale
záleží to na starostovi z tohoto sdružení.
Mgr. Richtr uvedl, že když si přidali v odměnách za 11 měsíců, tak se snadno vzdají jednoho
platu.
pí. Horská vznesla dotaz, zda si provedli porovnání odměn uvolněného a neuvolněného
starosty za předminulé volební období.
Předsedající uvedl, že toto porovnání nedělali, ale když to tak sečetl tak to vychází ve
stejném poměru na jednoho uvolněného místostarostu.
p. Procházka Vladimír uvedl, že by chtěl poděkovat minulému zastupitelstvu za to, jak
pracovali v minulém volebním období. Zejména minulý starosta technický zdatný člověk
denně řešil problémy Na Továrně. Položil otázku, jak se to bude teď řešit. Poděkoval
minulému zastupitelstvu za to, co udělali pro Horní Břízu.
Předsedající uvedl, že za 11 let za starostování Ing. Šedivce se rozhodně neudělalo všechno
špatně a osobně mu poděkoval za to všechno dobré, co on spolu s jeho týmem pro Horní
Břízu udělal.
p. Zavadil vznesl dotaz, vzhledem k tomu, že současný zvolený starosta je zdravotně
indisponován, kdo tedy bude na úřadě, zda tam bude sedět někdo z místostarostů trvale na
úřadě.
Předsedající uvedl, že si to místostarostové rozdělí, aby tam vždy někdo byl na úřadě
přítomen.

Bod 11) Závěr
Předsedající poděkoval všem zastupitelům i přítomným občanům za důvěru a
pozval je na další zasedání zastupitelstva, jehož konání je plánováno zhruba na polovinu
prosince roku 2018. O termínu budou občané informováni obvyklým způsobem, a to jak na
úřední desce, tak webových stránkách, tak prostřednictvím facebooku.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50 hodin
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Zápis byl vyhotoven dne: 9. 11. 2018

Zapisovatel:

Mgr. Zdeněk Kojda

Ověřovatelé: Mgr. Alena Šůmová

Starosta:

……………………….. ………………..

……………………….. ………………..

Bc. Zdeněk Procházka

……………………………..…………..

David Kapr

………………………..…………………

Místostarosta: Ladislav Čech

……………………….. …………………

Místostarosta: Bc. Zdeněk Procházka

………………………..…………………

Místostarosta: Mgr. Petr Koza

………………………..…………………

Přílohy zápisu:
1) Přehled hlasování
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 91 odst. 1 zákona o obcích
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