Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 29. 09. 2008
Přítomni:
Mgr. Alena Šůmová, Ing. Vojtěch Šedivec, p. Radek Vopat, Ing. Radek Želízko, 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. Daniel Rada, Mgr. Petr Hubka
Omluveni:
p. Pavel Jindra, p. Miloslav Fujan, Ing. Karel Hinz, p. Bohuslav Zimerhakl
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. Pavla Jindry, p. Miloslava Fujana, Ing. Karla Hinze, p. Bohuslava
Zimerhakla

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.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Určení návrhové komise
Kontrola usnesení
Žádosti TJ ZKZ o finanční příspěvky
Projednání změn rozpočtu města č. 3/2008
Projednání úhrady příspěvku na dopravu
Projednání přijetí věcného daru od firmy LASSELSBERGER a.s.
Projednání přijetí finanční dotace od KÚ PK pro Masarykovu ZŠ Horní Bříza
Čerpání finančních prostředků z fondu odměn Masarykovy ZŠ Horní Bříza
Projednání žádostí o prominutí úhrady poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
Koupě, prodeje a směny pozemků, věcná břemena
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

Různé:
a) projednání návrhu na poskytnutí finančních darů pro předsedy, členy a aktivisty
výborů a komisí, uvolněné členy ZM a to v rámci schváleného rozpočtu města
b) informace o záměru pokácení stromů (lip)
K předloženému návrhu programu jednání neměl nikdo z členů ZM připomínku ani doplnění.
ZM schválilo předložený návrh programu jednomyslně. ( 17 pro)

2. Určení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byly předsedajícím navrženi: p. Martin Dlouhý a Ing. Petr Riedl.
Protinávrh ani připomínka nebyly.
ZM schválilo p. Martina Dlouhého jako ověřovatele zápisu ( 16 pro, 1 se zdržel)
ZM schválilo Ing. Petra Riedla jako ověřovatele zápisu ( 16 pro, 1 se zdržel )
3. Určení návrhové komise
Za členy návrhové komise pro předložení návrhu usnesení z veřejného zasedání byli
navrženi: p. Milena Kaprová a p. Jiří Kříž. . K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka
ani protinávrh.
ZM schválilo p. Milenu Kaprovou jako členku návrhové komise ( 16 pro, 1 se zdržel)
ZM schválilo p. Jiřího Kříže jako člena návrhové komise ( 16 pro, 1 se zdržel)
4. Kontrola usnesení
Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 9. 4. 2008
č. 18/2008, 34/2008, 36/2008 a 37/2008 – trvá
.
Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 25. 6. 2008
č. 40/2008 – trvá
č. 38/2008, 39/2008, 41/2008 – 64/2008 - splněna
5. Žádosti TJ ZKZ o finanční příspěvky
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení žádost TJ ZKZ Horní Bříza o po
skytnutí finančního příspěvek na přeložku vody, plynu a vybudování odpadové kanalizace
u hokejbalového hřiště ve výši 400tis. Kč z rozpočtu města, formou investiční dotace.
Finanční výbor dále při projednávání žádostí o finanční příspěvky rozhodl, že při příštím
rozdělování finančních dotací organizacím, budou tyto specifikovat jednotlivé oddíly a bude
věnována zvýšená pozornost nákladům na provoz , které tyto organizace vykazují.
ZM žádost schválilo. ( 17 pro)
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení žádost TJ ZKZ Horní Bříza o finanční příspěvek na rekonstrukci střídaček a výsledkové tabule. ve výši 40tis. Kč.
Finanční výbor dále při projednávání žádostí o finanční příspěvky rozhodl, že při příštím
rozdělování finančních dotací organizacím, budou tyto specifikovat jednotlivé oddíly a bude
věnována zvýšená pozornost nákladům na provoz , které tyto organizace vykazují.
ZM žádost schválilo. ( 17 pro)
MUDr. Jana Kohoutová odešla z jednání ZM.
6. Projednání změn rozpočtu města č. 3/2008
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení předložený návrh změn rozpočtu
města č. 3/2008.

Navýšení příjmů: + 270tis. Kč
Navýšení výdajů: + 1.767tis. Kč
V návrhu změn je mimo jiné počítáno též s finančním příspěvkem a investiční dotací pro TJ
ZKZ Horní Bříza, opravou střechy na hasičské zbrojnici, zapracovaná oprava rozvodů vody
v 1. MŠ, rekonstrukce povrchů tělocvičen v Masarykově ZŠ a další úpravy nižšího finančního
rozpětí.
ZM schválilo předložený návrh změn rozpočtu . ( 16pro)
7. Úhrada příspěvku na dopravu
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení, aby byl v souladu s již
schváleným rozpočtem města uhrazen příspěvek na dopravní obslužnost a to KÚ PK. Výše
příspěvku je vypočtena podle počtu obyvatel a Horní Bříza by měla uhradit příspěvek ve výši
271.740,-Kč a to na rok 2008.
ZM předložený návrh schválilo. ( 16 pro)
8. Projednání přijetí věcného daru od firmy LASSELSBERGER a.s.
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení přijetí věcného daru od firmy
LASSELSBERGER a.s. ve výši 82.927,-Kč, který byl poskytnut formou keramických
obkladů a dlažeb pro 1. MŠ Horní Bříza pro rekonstrukci soc. zařízení..
ZM schválilo návrh jednomyslně. ( 16 pro)
9. Projednání přijetí finanční dotace od KÚ PK pro Masarykovo ZŠ Horní Bříza
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení přijetí finanční dotace od KÚ PK
pro Masarykovo ZŠ Horní Bříza ve výši 20tis. Kč na akci „Mezinárodní tábor Bavaria.
ZM schválilo přijetí finanční dotace. ( 16 pro)
10. Čerpání finančních prostředků z fondu odměn Masarykovy ZŠ Horní Bříza
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení žádost ředitele Masarykovy ZŠ
Horní Bříza o povolení čerpání finančních prostředků z fondu odměn a to ve výši 13tis. Kč,
která bude rozdělena mezi pracovníky školy, kteří zpracovávali v době prázdnin a čerpání ŘD
podklady pro podání žádostí o dotace pro Masarykovu ZŠ Horní Bříza.
ZM předložený návrh schválilo. ( 16 pro)
11. Projednání žádostí o prominutí úhrady poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO

a) finanční výbor nedoporučuje ZM ke schválení žádost p. Ženíškové o prominutí úhrady
poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
ZM žádost neschválilo. ( 16 proti)

b) finanční výbor nedoporučuje ZM ke schválení žádost p. Sivákové o prominutí úhrady
poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
ZM žádost neschválilo. ( 16 proti)
c) finanční výbor nedoporučuje ZM ke schválení žádost manž. Teocharisových o prominutí úhrady poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO. Starosta města informoval
členy ZM o jednání s právním zástupcem města. Žadatelé neuhradili poplatek včas a
v řádné výši, a proto podporuje doporučení finančního výboru.
ZM žádost neschválilo. ( 16 proti)
d) finanční výbor doporučuje ZM ke schválení prominutí úhrady poplatku i poplatku
z prodlení manž. Procházkových, kteří prokazatelně doložili, že v roce 2008 již
v Horní Bříze neprodukovali žádný odpad a dále doložili potvrzení, že poplatek za
svoz a likvidaci TDO uhradili v místě nového bydliště na celý rok 2008.
ZM schválilo prominutí úhrady poplatku i poplatku z prodlení. ( 16 pro)
e) finanční výbor nedoporučuje ZM kle schválení žádost Ing. Baborovského o prominutí
úhrady poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
ZM žádost neschválilo. ( 16 proti)
f) finanční výbor nedoporučuje ZM ke schválení žádost p. Kunešové o prominutí úhrady
poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
ZM žádost neschválilo. ( 16 proti)
g) finanční výbor nedoporučuje ZM ke schválení žádost Ing. Kozy o prominutí úhrady
poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
ZM žádost neschválilo. ( 16 proti)
h) finanční výbor nedoporučuje ZM ke schválení žádost manž. Ničmanových o prominu
tí úhrady poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
ZM žádost neschválilo. ( 16 proti)
ch) finanční výbor nedoporučuje ZM ke schválení žádost manž. Horvátových o prominutí
úhrady poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
ZM žádost neschválilo. ( 16 proti)

12. Koupě, prodeje a směny pozemků, věcná břemena
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení prodej pozemku č. par. 1694/39
o výměře 257m2, č. par. 1823/11 o výměře 36m2, č. par. 1692/6 o výměře 15m2 za cenu 50,Kč/m2 manž. Kuthanovým. Jedná se o pozemky – zahrádky, kde z důvodu nevyjasněných
majetkoprávních vztahů byla realizace prodeje opakovaně odkládána.
ZM prodej pozemků schválilo. ( 16 pro)
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení prodej pozemku č. par. 1694/42
o výměře 191m2, č. par. 1823/12 o výměře 48m2, č. par. 1692/7 o výměře 37m2 a č. par.
1694/40 o výměře 1m2 za cenu 50,-Kč/m2 manž. Zábranským Jedná se o pozemky –
zahrádky, kde z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů byla realizace prodeje
opakovaně odkládána.
ZM prodej pozemků schválilo. ( 16 pro)
Na jednání ZM se vrátila MUDr. Jana Kohoutová.
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení prodej pozemku č. par. 1694/43
o výměře 5m2, č. par. 1694/44 o výměře 3m2, č. par. 1694/46 o výměře 168m2, č. par.

1823/13 o výměře 65m2 a č. par 1692/8 o výměře 35m2 za cenu 50,-Kč/m2 manž. Mouleovým Jedná se o pozemky – zahrádky, kde z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů
byla realizace prodeje opakovaně odkládána.
ZM odprodej pozemků schválilo. ( 17 pro)
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi městem Horní Bříza a společností ČEZ Distribuce a.s. dle GP č.
1182-131/2008 ze dne 10.4.2008. Věcné břemeno se týká pozemků č.par. 207/9, 207/10,
207/21, 207/45 na k.ú. Horní Bříza za jednorázovou úplatu 1.500,-Kč. Důvodem zřízení
věcného břemene je vedení kabelu NN Družstevní ulicí.
ZM uzavření smlouvy dle předloženého návrhu schválilo. ( 17 pro)
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení prodej pozemku č. par. 107/2 o
výměře 246m2, za cenu 65,-Kč/m2 p. Jaroslavě Kyzlíkové. Žadatelka užívá zmíněný
pozemek od roku cca 1953 a až nyní při řešení nového oplocení pozemku zjistila, že tento
není v jejím vlastnictví.
ZM schválilo odprodej pozemku dle předloženého návrhu. ( 17 pro)
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení prodej pozemku č. par. 486/11
o výměře 154m2, za cenu 120,-Kč/m2 p. Renátě Michálkové . Jedná se pás pozemku,
sousedícího s pozemkem žadatelky a jeho prodejem dojde k zarovnání sousedních pozemků a
tím vznikne jeden celek.
ZM schválilo odprodej pozemku dle předloženého návrhu. ( 17 pro)
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení prodej pozemku č. par.
434/26díl H a 414/34 díl G o celkové výměře 7m2, za cenu 120,-Kč/m2 manž. Zímovým .
Jedná se o začištění pozemku v lokalitě pod hřištěm.
ZM schválilo odprodej pozemku dle předloženého návrhu. ( 17 pro)
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení prodej pozemku č. par. 268/20
o výměře 76m2, za cenu 120,-Kč/m2 p. Haně Handrejchové. Město nemá na pozemek
přístupovou cestu, nepotřebuje pozemek ke své činnosti.
ZM schválilo odprodej pozemku dle předloženého návrhu. ( 17 pro)
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení vykoupení níže uvedených
pozemků a to v souvislosti s rekonstrukcí komunikace v úseku od čerpací stanice PETRA
k výjezdu z obce ve směru ke komunikaci I/27.
Pozemku č. par. 1760/23 o výměře 46m2 od p. Heleny Pilné za celkovou cenu dle
znaleckého posudku 290,-Kč, vykoupení pozemku č. par. 443/3 o výměře 33m2 od p.
Veroniky Dobré za celkovou cenu dle znaleckého posudku 2.300,-Kč, vykoupení pozemku č.
par. 1755/45 o výměře 73m2 od MUDr. Yvony Ševčíkové za celkovou cenu dle znaleckého
posudku 3.140,-Kč, vykoupení pozemku č. par. 1760/70 a 1760/71 o výměře 7m2 a 14m2 od
firmy Vysokoteplotní keramika s.r.o. za celkovou cenu dle znaleckého posudku 730,-Kč,
vykoupení pozemku č. par. 317/10 o výměře 38m2 od firmy LASSELSBERGER a.s. za
celkovou cenu dle znaleckého posudku 1.320,-Kč, vykoupení pozemku č. par. 317/33,
1755/77, 1760/74, 1760/77, 1760/78, 1760/82, 1760/84, 1760/85 o výměře 20m2, 94m2,
5m2, 254m2, 178m2, 402m2, 129m2, 64m2 od firmy LB IMMO a.s. za celkovou cenu dle
znaleckého posudku 39.940,-Kč, vykoupení pozemku č. par. 1760/79 a 1760/80 o výměře
850m2 a 33m2 od firmy FEST HF s.r.o. za celkovou cenu dle znaleckého posudku 30.770,Kč, vykoupení pozemku č. par. 317/24 o výměře 62m2 od firmy HOB Cer Tec s.r.o. za

celkovou cenu dle znaleckého posudku 2.670,-Kč, vykoupení pozemku č. par. 407/1 o
výměře 275m2 od Správy železniční dopravní cesty s.r.o. za celkovou cenu dle znaleckého
posudku 11.830,-Kč, vykoupení pozemku č. par. 407/14 a 407/15 o výměře 13 m2 a 46m2
od Českých drah a.s. za celkovou cenu dle znaleckého posudku 2.540 ,-Kč, vykoupení
pozemku č. par. 1755/78 o výměře 836m2 od LB MINERALS a.s. za celkovou cenu dle
znaleckého posudku 29.140,-Kč
ZM schválilo výkup pozemků dle předloženého návrhu. ( 17 pro)
Komise výstavby a rada města doporučují ZM ke schválení bezúplatný převod pozemku č.
par. PK 238/3 o výměře 586m2 z majetku ČR do majetku města a schvalují , že na tomto
pozemku bude realizována stavba parkoviště a komunikačního napojení dle předložené studie.
ZM předložený návrh schválilo. ( 12 pro, 5 se zdržel)
13. Různé
Finanční výbor a rada města doporučují ZM ke schválení přiznání finančních darů pro
uvolněné členy ZM a neuvolněné členy ZM, předsedy, členy a aktivisty výborů a komisí za
jejich práci pro město v II.. pololetí roku 2008 v rámci schváleného rozpočtu města na rok
2008. V případě schválení by došlo k vyplacení v prosinci 2008.
ZM předložený návrh schválilo. ( 16 pro, 1 se zdržel)
Starosta informoval přítomné členy ZM a občany o záměru pokácení vzrostlých stromů –
lip v zatáčce u Balvínů. Dvě lípy jsou na pozemku města a dvě lípy jsou na pozemku SÚS
Kralovice. Jejich stav je špatný, hrozí jejich popadání, a tím nebezpečí úrazu nebo škody na
majetku.
Starosta informoval v jakém stavu se nachází plánovaná rekonstrukce křižovatky na návsi.
Dopravní inženýr podmínil tuto akci realizací kruhového objezdu. V součastné době se
dokončují podklady pro územní řízení, které proběhne do konce tohoto roku. Realizace je
plánována na r.2009.
V této souvislosti uvedl, že výše uvedené lípy se nacházejí v prostoru budoucích
autobusových zastávek, ale že pokácení uvedených stromů není podmíněno touto akcí, ale
skutečným stavem stromů.
14. Diskuse
p. Čása – ředitel Masarykovy ZŠ Horní Bříza poděkoval za schválení a projednání žádostí
školy a za pomoc zřizovatele při realizaci adaptací, oprav a údržby ve škole. Informoval o
činnosti školy
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 29. 09. 2008. Paní Milena Kaprová přečetla
návrh usnesení. Nikdo
z přítomných neměl k předloženému návrhu připomínku ani doplnění.
ZM schválilo předložený návrh usnesení. ( 17 pro)
zapsala: Ivana Horská

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Riedl
p. Martin Dlouhý

Ing. Petr Riedl
místostarosta města

......................................
......................................

Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města

