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
ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza,
konaného dne 17. prosince 2018, od 18:00 hodin
v KD Klub, U Klubu 365, Horní Bříza
Přítomní: p. Ladislav Čech, Ing. Petr Hadinger, Bc. Václav Jícha, p. David Kapr,
p. Stanislav Kapr, p. Vladimír Kargeradov, Mgr. Petr Koza, sl. Jessica Kuttová,
Mgr. Tereza Mildorfová, Bc. Zdeněk Procházka, p. Jan Seko,
pí. Jaroslava Šavlíková, Mgr. Alena Šůmová, pí. Halina Vetenglová,
pí. Renata Walterová, Ing. Radek Želízko.
Omluveni: Ing. Lubomír Navrátil, Ing. Vojtěch Šedivec, Mgr. Viktor Vanžura, p. Marek Vondrák
Bc. Luboš Marek, DiS. - dostavil se v průběhu zasedání.
Přehled hlasování viz. příloha č. 1.

1. Zahájení
Na úvod přivítal přítomné zastupitele a veřejnost starosta města p. David Kapr.
Bylo konstatováno dle prezenční listiny, že na zasedání je přítomno 16 zastupitelů z 21,
4 zastupitelé jsou omluveni a 1 zastupitel se dostaví v průběhu zasedání.
Zastupitelstvo, jelikož je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.
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2. Program zasedání
Starosta seznámil zastupitele s Programem zasedání.
1. Zahájení
2. Program zasedání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
6. Pověření řízení Městské policie Horní Bříza
7. Odvolání a určení zastupitele k jednání ve věci územního plánu města Horní Bříza
8. Volba členů kontrolního výboru - doplnění
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Rekonstrukce fotbalového hřiště SK Horní Bříza
11. Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018
12. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2019
13. Rozpočet na rok 2019
14. Různé
15. Diskuse
16. Rekapitulace přijatých usnesení
17. Závěr

Na zasedání zastupitelstva se dostavil zastupitel Bc. Luboš Marek, DiS., tím bylo na zasedání
zastupitelstva přítomno 17 zastupitelů.
Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu.

Starosta nechal hlasovat o návrhu programu.

-

hlasování č. 1, usnesení č. 64/2018

pro 17
proti 0
zdržel se 0
návrh programu byl zastupiteli schválen.

zastupitelů
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3. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi zastupitelé pí. Jaroslava Šavlíková a
p. Jan Seko. Žádný protinávrh nebyl vznesen. Zastupitelé schválili jako ověřovatele zápisu:

-

hlasování č. 2, usnesení č. 65/2018

pí. Jaroslava Šavlíková

-

pro 16
proti 0
zdržel se 1 (pí. Šavlíková)
zastupitelů
návrh byl zastupiteli schválen.

hlasování č. 3, usnesení č. 65/2018
pro 17
proti 0
zdržel se 0
návrh byl zastupiteli schválen.

p. Jan Seko

zastupitelů

4. Kontrola usnesení
Nesplněná usnesení zastupitelstva:
Ze zastupitelstva dne 16. 12. 2015:
č. 77/2015

Zastupitelstvo města schvaluje financování rekonstrukce a modernizace
atletické dráhy a víceúčelového hřiště v rámci dotačního programu státní
podpory sportu pro rok 2016.

Ze zastupitelstva dne 9. 5. 2016:
č. 25/2016

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytových jednotek v domě č. p. 207 na
pozemku parc. č. st. 260 nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň, za cenu 5 330 Kč/m2 stanovenou podle
znaleckého posudku, bytové jednotky budou přednostně nabídnuty stávajícím
nájemníkům, kteří nemají vůči městu závazky a pohledávky. V případě,
nezájmu stávajících nájemníků o koupi bytu, mohou být byty po předchozím
projednání v zastupitelstvu nabídnuty ke koupi třetí osobě.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi vypracovat návrh smlouvy, tuto zaslat
nájemníkům, smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
Záměr o prodeji nemovitosti byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na úřední
desce od 21. 4. 2016 do 7. 5. 2016.
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č. 26/2016

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytových jednotek v domě č. p. 58 na
pozemku parc. č. st. 60 nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň, za cenu 5 330 Kč/m2 stanovenou podle
znaleckého posudku, bytové jednotky budou přednostně nabídnuty stávajícím
nájemníkům, kteří nemají vůči městu závazky a pohledávky. V případě,
nezájmu stávajících nájemníků o koupi bytu, mohou být byty po předchozím
projednání v zastupitelstvu nabídnuty ke koupi třetí osobě.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi vypracovat návrh smlouvy, tuto zaslat
nájemníkům, smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
Záměr o prodeji nemovitosti byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na úřední
desce od 21. 4. 2016 do 7. 5. 2016.

Splněná usnesení zastupitelstva:
Ze zastupitelstva dne 11. 6. 2018:
č. 27/2018

Zastupitelstvo města pověřilo zastupitele pana Ladislava Čecha svoláním
pracovní schůzky ohledně revitalizace zeleně před Masarykovou základní
školou a Městským úřadem.

Ze zastupitelstva dne 24. 9. 2018:
č. 28/2018

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 29/2018

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu:
pí. Emilií Hrabákovou a Ing. Petra Hadingera.

č. 30/2018

Zastupitelstvo města schvaluje zápis z posledního jednání s tím, že bude
doplněn počet zastupitelů z 15 na 16.

č. 31/2018

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku parc. č. 212/43 o výměře
147m2 ve vlastnictví pana Jiřího Meinera nacházející se v katastrálním území
Horní Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 891 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever do vlastnictví města Horní
Bříza za cenu 110 250 Kč.
Ukládá starostovi zajistit vypracování smlouvy, tuto smlouvu jménem města
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
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č. 32/2018

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku parc. č. 207/71 o výměře
1 281 m2 ve vlastnictví pana Josefa Brožíka nacházející se v katastrálním
území Horní Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 892 u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever do vlastnictví
města Horní Bříza za cenu 281 820 Kč.
Ukládá starostovi zajistit vypracování smlouvy, tuto smlouvu jménem města
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 33/2018

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku parc. č. 317/9 o výměře
974 m2 a částí pozemku parc. č. 317/1 o výměře 2 770 m2 ve vlastnictví
LB IMMO, s.r.o. nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 1584 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň – sever do vlastnictví města Horní Bříza za cenu
280 800 Kč.
Ukládá starostovi zajistit vypracování smlouvy, tuto smlouvu jménem města
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 34/2018

Zastupitelstvo města schvaluje nákup herního prvku houpačky pro lanové
centrum v Horní Bříze ve výši do 100 000 Kč.

č. 35/2018

Zastupitelstvo města schvaluje instalaci domácích čistíren odpadních vod
kanalizace v ulici Pod Horami v Horní Bříze ve výši do 2 600 000 Kč.

č. 36/2018

Zastupitelstvo města schvaluje výstavbu přístřešku pro parkování služebního
vozidla MZŠ Horní Bříza ve výši do 200 000 Kč.

č. 37/2018

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 za rok 2018 v
předloženém znění.

č. 38/2018

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
smlouvě mezi městem Horní Bříza a panem Jiřím Kratochvílem, bytem Na
Návsi 759, 330 12 Horní Bříza na prodej částí pozemku parc. č. 1767/12 –
ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Horní Bříza, který je ve vlastnictví města,
nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec Horní Bříza u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.

Ze zastupitelstva dne 5. 11. 2018:
č. 39/2018

Zastupitelstvo města Horní Bříza schvaluje návrh programu zasedání.

č. 40/2018

Zastupitelstvo
města
Horní
Bříza
určuje
ověřovatele
zápisu
Mgr. Alenu Šůmovou, Bc. Zdeňka Procházku a zapisovatele zápisu
Mgr. Zdeňka Kojdu.

č. 41/2018

Zastupitelstvo města Horní Bříza schvaluje volbu starosty, místostarostů,
předsedů a členů výborů města veřejným hlasováním.
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č. 42/2018

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.

č. 43/2018

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.

č. 44/2018

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí starostu města pana Davida Kapra.

č. 45/2018

Zastupitelstvo města Horní
neuvolněných místostarostů.

č. 46/2018

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí neuvolněného místostarostu města
Mgr. Petra Kozu, kterému svěřuje oblast kultury, sportu a cestovního ruchu.

č. 47/2018

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí neuvolněného místostarostu města
Bc. Zdeňka Procházku, kterému svěřuje oblast bezpečnosti a veřejného
pořádku.

č. 48/2018

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.
Zastupitelstvo města Horní Bříza určuje v souladu s § 84 odst. 2 a § 99 zákona
o obcích, počet členů Rady města na 7.

č. 49/2018
č. 50/2018
č. 51/2018

Bříza

schvaluje

zvolení

tří

dlouhodobě

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí členku rady města paní
Renatu Walterovou.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena rady města pana Jana Seka.

č. 52/2018

Zastupitelstvo
města
Mgr. Alenu Šůmovou.

Horní

Bříza

č. 53/2018

Zastupitelstvo města Horní Bříza zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou pětičlenné.

č. 54/2018

Zastupitelstvo města Horní
Mgr. Terezu Mildorfovou.

č. 55/2018

Zastupitelstvo města Horní
paní Renatu Walterovou.

Bříza

č. 56/2018

Zastupitelstvo města
paní Valerií Kvašovou.

rady

města

finančního

výboru

volí

členku

finančního

výboru

Bříza

volí

členku

finančního

výboru

č. 57/2018

Zastupitelstvo města Horní Bříza
JUDr. Romana Kočího, MBA, MSc.

volí

člena

finančního

výboru

č. 58/2018

Zastupitelstvo města Horní
Ing. Jaroslava Peroutku.

volí

člena

finančního

výboru

Bříza

volí

členku

předsedu

Horní

Bříza

volí
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č. 59/2018

Zastupitelstvo města Horní
Bc. Luboše Marka, DiS.

č. 60/2018

Zastupitelstvo města Horní
Ing. Radku Sieberovou.

Bříza

č. 61/2018

Zastupitelstvo města
PhDr. Lukáše Molcara.

Bříza

č. 62/2018

Zastupitelstvo město Horní Bříza k bodu 8 - Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva schvaluje přijetí jednoho souhrnného
usnesení.

č. 63/2018

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:

Horní

Bříza

volí

předsedu

kontrolního

výboru

volí

členku

kontrolního

výboru

volí

člena

kontrolního

výboru

• 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.
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5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

6. Pověření řízení Městské policie Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh pověřit místostarostu Bc. Zdeňka Procházku
řízením Městské policie Horní Bříza z titulu jím spravované oblasti bezpečnosti a veřejného
pořádku.
Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit místostarostu Bc. Zdeňka Procházku
řízením Městské policie Horní Bříza.
Starosta nechal hlasovat o návrhu pověřit místostarostu Bc. Zdeňka Procházku řízením
Městské policie Horní Bříza.
Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu Bc. Zdeňka Procházku řízením Městské
policie Horní Bříza.

-

hlasování č. 4, usnesení č. 66/2018
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

7. Odvolání a určení zastupitele k jednání ve věci územního plánu města Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh odvolání určeného zastupitele Ing. Lubomíra
Navrátila k jednání ve věci územního plánu města Horní Bříza ustanoveného usnesením
zastupitelstva č. 21/2015 ze dne 16. 3. 2015.
Starosta nechal hlasovat o návrhu odvolání určeného zastupitele Ing. Lubomíra
Navrátila k jednání ve věci územního plánu města Horní Bříza.
Zastupitelstvo města odvolává určeného zastupitele Ing. Lubomíra Navrátila k jednání
ve věci územního plánu města Horní Bříza.

-

hlasování č. 5, usnesení č. 67/2018
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.
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Starosta přednesl zastupitelstvu návrh určit zastupitele Ing. Radka Želízka k jednání ve
věci územního plánu města Horní Bříza v souladu s § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Rada města doporučila zastupitelstvu města určit zastupitele Ing. Radka Želízka
k jednání ve věci územního plánu města Horní Bříza.
Starosta nechal hlasovat o návrhu určit zastupitele Ing. Radka Želízka k jednání ve věci
územního plánu města Horní Bříza.
Zastupitelstvo města určuje zastupitele Ing. Radka Želízka k jednání ve věci územního
plánu města Horní Bříza.

-

hlasování č. 6, usnesení č. 68/2018
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

8. Volba členů kontrolního výboru - doplnění
Byl podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Bc. Luboš Marek, DiS., navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana
Jana Seka a pana Vladimíra Lopatu.
Starosta se zeptal, zda má někdo jiný návrh. Jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena kontrolního výboru p. Jana Seka.
-

hlasování č. 7, usnesení č. 69/2018

pro 12 (Bc. Marek, sl. Kuttová, Bc. Jícha, Bc. Procházka,
p. Kapr David, p. Čech, Mgr. Koza, pí. Walterová, pí. Vetenglová, Mgr. Mildorfová,
Mgr. Šůmová, Ing. Želízko)
proti 4 (pí. Šavlíková, p. Kapr Stanislav, p. Kargeradov,
Ing. Hadinger)
zdržel se 1 (p. Seko) zastupitelů.

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena kontrolního výboru p. Vladimíra Lopatu.

-

hlasování č. 8, usnesení č. 70/2018
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pro 13 (Bc. Marek, sl. Kuttová, Bc. Jícha, Bc. Procházka,
p. Kapr David, p. Čech, Mgr. Koza, pí. Walterová, pí. Vetenglová, Mgr. Mildorfová,
Mgr. Šůmová, Ing. Želízko, p. Seko)
proti 4 (pí. Šavlíková, p. Kapr Stanislav, p. Kargeradov,
Ing. Hadinger)
zdržel se 0
zastupitelů.

9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta předal slovo místostarostovi p. Čechovi.
Místostarosta p. Čech přednesl návrh k vydání Obecně závazné vyhlášky Města Horní
Bříza č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Návrh Obecně závazné vyhlášky byl
projednán radou města, která jí doporučila zastupitelstvu k schválení.
Bylo uvedeno provedení výpočtu poplatku.
Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
2 829 703,10 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 2 829 703,10 Kč děleno 4 334 (počet osob s pobytem na území města se
započtením 127 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 653 Kč. Z této částky je stanovena
sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 500 Kč.
Dále uvedl, že na posledním jednání rady města bylo schváleno zbavit děti do 1 roku
povinnosti platit poplatek za odpad, s tím, aby od 1. 1. 2019 rodiče všech dětí dostávali na akci
Vítání občánků jako dárek poukázku Sodexo Pass v hodnotě odpovídající poplatku za odpad
v daném roce.
p. Kupka vznesl dotaz, jak je vysoká částka, kterou město obdrží za to, že občané města třídí
odpady, požádal, aby mu bylo odpovězeno.
pí. Valošková uvedla, že se jedná o částku ve výši 500 000 až 600 000 Kč ročně a tato se
dává do údržby hřišť, veřejných prostranství a ploch na separované odpady. Výše částky se
projevuje každý rok v rozpočtu města.
Ing. Pešek uvedl, že poplatek ve výši 500 Kč je málo, mělo by se jednat o vyšší částku. Navrhl
dvojnásobek této částky.
p. Čech uvedl, že skutečné náklady se počítaly z roku 2017, zastupitelé navrhují částku ve
výši 500 Kč.
p. Kupka vznesl dotaz, zda někdo kontroluje třídění a jakým způsobem to vrátit občanům.
p. Čech uvedl, že částka za odpad bude v roce 2020 vyšší, neboť náklady v roce 2018 jsou
vyšší.
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pí. Valošková uvedla, že vybrané částky za odpad nelze vrátit zpět.
p. Čech uvedl, že se do ceny promítne i využívání sběrného dvora, kde můžou občané Horní
Břízy vyvážet odpad zdarma.

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 1/2018
Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
-

hlasování č. 9, usnesení č. 71/2018
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

Místostarosta předal slovo starostovi.

10. Rekonstrukce fotbalového hřiště SK Horní Bříza
Starosta přednesl návrh na schválení rekonstrukce fotbalového hřiště SK Horní Bříza.
SK Horní Bříza předkládá zastupitelstvu návrh ke schválení rekonstrukce fotbalového hřiště a
s profinancováním podílu 2 100 000 Kč. Na základě akceptace žádosti MŠMT poskytne na
rekonstrukci hřiště požadované způsobilé výdaje. Výše dotačních prostředků je 70%, tj. cca
5 000 000 Kč. Celkové výdaje by byly ve výši 7 080 567 Kč z toho dotace ve výši
4 956 396 Kč (70%). Pro případné schválení žádosti se musí na MŠMT předložit
do 31. 12. 2018 dokument, že žadatel má zajištěno krytí svého podílu celkových nákladů, tj.
2 100 000 Kč. Schválený rozpočet se zapracovanou částkou je tím potřebným dokumentem,
který je potřeba doložit na MŠMT do 31. 12. 2018.
pí. Thomasová vznesla dotaz, čeho se to konkrétně týká.
p. Kapr Stanislav vysvětlil důvody, proč je potřebné uskutečnit uvedenou rekonstrukci. Uvedl,
že dobrou údržbou se dařilo udržet hřiště v regulérním stavu. Nežádoucí rostlinou v trávníku
hřiště je Lipnice roční.
Uvedl, že jsou dvě možnosti řešení daného stavu:
1) z povrchu hřiště odstranit vrstvu o výšce cca 25 cm a navést kvalitní zeminu s tím že do
vrchní vrstvy bude vyseta požadovaná travní směs. Tato rekonstrukce by si vyžádala cca
1,7 - 1,8 mil. Kč. Na tento způsob rekonstrukce není vypsaný žádný dotační titul.
2) z povrchu hřiště odstranit vrstvu cca 40 cm. Vybudovat nový drenážní a zavlažovací systém.
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Celý podklad zavést požadovaným materiálem a na vrchní vrstvu navést kvalitní zeminu
s tím, že do vrchní vrstvy bude vyseta požadovaná travní směs. Tato rekonstrukce by si
vyžádala celkové náklady cca 7,1 mil. Kč. Při tomto způsobu rekonstrukce lze požádat o
poskytnutí dotačních prostředků od MŠMT.
p. Čech uvedl, že pokud dotace nebude poskytnuta, zůstane částka ve výši 2,1 mil. Kč
v rozpočtu města. Je chvályhodné, že SK Horní Bříza se pokusil o získání dotace a je pro to,
pokusit se o její získání.
pí. Thomasová vznesla dotaz, co bude město dělat, pokud dotaci nedostane, zda půjde na
druhou variantu.
p. Kapr Stanislav uvedl, že je to otázka dalšího jednání.
p. Kupka uvedl, že Horní Bříza má kvalitní trávník a tento je docela v kvalitním stavu. Co je
nekvalitní tak to jsou komunikace. Pro občany jsou jiné priority. Toto je určeno pro 300 lidí.
Chybí mu tady širší vyžití pro veřejnost.
p. Kapr Stanislav uvedl, že kvalita trávníku není tak dobrá. Jedná žádost je na vybavení a
v případě, že Sk nedostane dotaci, tak tyto peníze nelze využít na jiný účel.
p. Kupka uvedl, že peníze by měly jít jinam především na komunikace.
p. Špaček poukázal na situaci v Třemošenské ulici.
p. Zavadil uvedl, že SK Horní Bříza si zažádala o dotaci, poukázal na využití hřiště zejména
dětmi.

Starosta dal hlasovat o návrhu schválení zapracování finančních prostředků ve výši
2 100 000 Kč na spolufinancování investiční akce s názvem "Fotbalové hřiště SK Horní Bříza",
na kterou SK Horní Bříza z.s. podal žádost o dotaci v rámci dotačního titulu MŠMT "V3 Státní
podpora sportu pro rok 2019" pod číslem V3-502019-531-00095 ze dne 13. 10. 2018.

Zastupitelstvo města schvaluje zapracování finančních prostředků ve výši
2 100 000 Kč na spolufinancování investiční akce s názvem "Fotbalové hřiště SK Horní Bříza",
na kterou SK Horní Bříza z.s. podal žádost o dotaci v rámci dotačního titulu MŠMT "V3 Státní
podpora sportu pro rok 2019" pod číslem V3-502019-531-00095 ze dne 13. 10. 2018.

-

hlasování č. 10, usnesení č. 72/2018
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.
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11. Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018
Starosta města seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4 za rok 2018 v
předloženém znění. Po rozpočtovém opatření č. 4 budou příjmy rozpočtu ve výši
5 616 511 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 1 866 348 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve
výši 38 442 466 Kč.
K 30. 11. 2018 bylo na běžných účtech města 62 147 907,53 Kč a na fondech města
4 965 626,53 Kč. Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018 je součástí zápisu jako příloha č. 2.
pí. Valošková upřesnila výše příjmů a výdajů za rok 2018.
p. Kargeradov vznesl dotaz, ohledně nákupu kopírovacího stroje pro úřad a následného
snížení počtu tiskáren. Požádal o provedení a doložení analýzy současného vybavení.
Tajemník MěÚ uvedl, že kopírovací stroj je nutný pro činnost úřadu, kde víceméně narůstá
dokumentační činnost ať už pro potřeby úřadu, rady města, zastupitelstva, dále je tady
možnost pro pomoc spolkům při tištění materiálů pro jejich potřebu. Pro úřad byl nákup
potřebný. Současné vybavení je nedostačující.
pí. Růžičková položila dotaz, co znamená metropolitní položka.
Starosta uvedl, že se jedná o rozvody optických kabelů, které jsou nutné jak na internet, tak
pro kompletní propojení jednotlivých budov v majetku města.
p. Kupka vznesl dotaz, že v říjnu bylo na účtu města 83 mil. Kč a nyní tam je 62 mil. Kč z čehož
rozdíl činí 20 mil. Kč, kde se poděly tyto peníze.
p. Čech uvedl, že v Rozpočtovém opatření č. 3 bylo k 31. 7. 2018 - 82 530 000 Kč. Z toho bylo
hodně užito hlavně kvůli Tovární ulici, kde se město spolupodílí na financování výstavby
chodníku a kanalizace ve výši cca 30 mil. Kč.
pí. Royová položila otázku, kolik bude stát město Tovární ulice.
p. Čech uvedl, že Tovární ulice bude stát celkem 66 mil, z toho město zaplatí 24 mil. Kč a
Plzeňský kraj 42 mil. Kč.
Starosta uvedl, že teď se platila část za provedené úseky, za vícepráce a příští rok se bude
platit za práce podle předložených výkazů a výměr. Město se podílí na kanalizaci, vodovodu,
chodníků, osvětlení autobusové zastávky. Komunikace jde za Plzeňským krajem.
Ing. Želízko uvedl, že podíl města je na chodnících – ve výši 5 – 6 mil. Kč. Podmínkou
Plzeňského kraje bylo to, že se při těchto pracích bude provádět oprava kanalizace, vodovodu.
Fa. Lasselsberger uvedla, že žádnou rekonstrukci provádět nebude a nabídla městu
odkoupení této kanalizace za symbolickou částku. Náklady tedy šly za městem. Rekonstrukce
Tovární ulice se schvalovala asi před rokem a půl zde na tomto místě. Zastupitelé se vše
dozvěděli až na poslední chvíli. Pro město nezbylo nic jiného než přistoupit na podmínky
provádění rekonstrukce, neboť by k ní jinak nedošlo.
Občan uvedl, že je v Tovární ulici umístěno asi 300 000 ks dlažebních kostek o rozměru
10 x 10 cm to je zhruba 600 000 EURO. Vznesl dotaz, jestli se o tom projekt zmiňuje, co se
stane s vytěženými kostkami, jestli se to nějak zhodnotí v hodnotě díla, který financuje krajský
úřad.
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Starosta uvedl, že silnice je Plzeňského kraje a ten to také bude řešit. Uvedl, že se pokusí na
tuto otázku odpovědět.
Občanka vznesla dotaz, zda zasypanou haldu odklidí také kraj.
Starosta uvedl, že odkládací plochu na haldě má pronajatá firma bezplatně je na to smlouva a
ta také navezenou skládku uklidí.
p. Trnka vznesl dotaz, zda je ve smlouvě stanoveno kolik si můžou firmy naúčtovat za
vícepráce.
Starosta uvedl, že se o díle vede stavební deník, vícepráce jsou vedeny, jsou prováděný
kontrolní dny za účastí zastupitelů obce, SÚS, a po odsouhlasení se práce budou účtovat.
Občanka poukázala na zaneřádění chodníků.
pí. Royová uvedla, že po chodnících se nedá chodit, osvětlení rovněž není a za tmy se tam
nedá chodit. Uvedla, že podá podněty různým institucím na řešení této situace.
Ing. Želízko požádal občany o zasílání podnětů na úřad, ať se o věci jedná. Pokud se obrátí
na jiné instituce, může se stát, že se termín pro dokončení stavby prodlouží.
pí. Royová uvedla, že není možné, aby tam byly rozkopané ulice, a nebylo tam osvětlení.
Požádala o zajištění osvětlení ulice.
p. Kupka uvedl, že ho nadzvedla reakce zastupitele. Poukázal na to, co by se stalo, kdyby tam
měl někdo úraz. Zeptal se, proč tam není nouzové osvětlení.
Ing. Pešek uvedl, že se jedná o státní silnici a je povinnosti státu zajistit bezpečnost občanů.
Poukázal na stav KD Klubu, kterému je potřebné se věnovat.

Starosta dal hlasovat o tomto návrhu
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018 v předloženém
znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši 5 616 511 Kč, výdaje rozpočtu
ve výši 1 866 348 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 38 442 466 Kč a současně
zastupitelstvo pověřuje radu města ke schválení rozpočtového opatření č. 5 za rok 2018, které
se bude týkat v případě neočekávaných finančních operací uskutečněných v termínu od
rozpočtového opatření č. 4 za rok 2018 do 31. 12. 2018.

-

hlasování č. 11, usnesení č. 73/2018
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.
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12. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury,
sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových
aktivit v roce 2019
Starosta přednesl návrh Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní
Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a
volnočasových aktivit v roce 2019.
Programová dotace je poskytována z rozpočtu města Horní Bříza (dále jen
„Poskytovatel“) za účelem podpory zájmových spolků (dále jen „Žadatel“ nebo „Příjemce
dotace“), které působí v oblasti kultury, vzdělávání a organizování volnočasových aktivit pro
děti, mládež a dospělé, celoročně zabezpečují sportovní, tělovýchovnou nebo preventivní
výchovnou činnost dětí, mládeže a dospělých, organizují volnočasové aktivity se zaměřením
na kulturu, sport, tělovýchovu, vzdělávání nebo preventivně výchovnou činnost, pořádají různé
kulturní, vzdělávací a sportovní akce, soutěže, tábory a soustředění, reprezentují město Horní
Bříza v oblasti sportu a tělovýchovy, preventivní výchovné činnosti, kultury, vzdělávání nebo
volnočasových aktivit na úrovni krajské, republikové či mezinárodní.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města je ve výši
1 400 000 Kč. Dotace může být jednomu Žadateli poskytnuta v maximální výši 500 000 Kč.
Návrh Programu pro poskytování dotací byl projednán radou města, která ho
doporučila zastupitelstvu k schválení.
Starosta dal hlasovat o návrhu Programu.
Zastupitelstvo města schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města
Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné
činnosti a volnočasových aktivit v roce 2019.

-

hlasování č. 12, usnesení č. 74/2018
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

13. Rozpočet na rok 2019
Starosta přednesl přítomným a zastupitelstvu města návrh rozpočtu pro rok 2019 a
rozvedl jeho jednotlivé položky.
Návrh rozpočtu:
Příjmy: 77 782 020 Kč
Výdaje: 97 380 670 Kč
Splátka úvěrů: město splácí úvěr na sanaci skládky ve výši 703 000 Kč ročně + cca 60 000 Kč
úrok, dle aktuálního výpočtu.
Schodek rozpočtu:

19 598 650 Kč.
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Schodek rozpočtu bude pokryt finančními prostředky na účtech města.
Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města
k 23. 11. 2018:
63 229 603,36 Kč
Zůstatek na fondech města k 23. 11. 2018:
Fond oprav a investic:
3 543 929,85 Kč
Fond na obnovu kanalizací:
1 421 711,87 Kč
Rozpočet je sestaven jako provozní, s položkami zabezpečujícími běžný chod města, dále s
položkami na základní údržbu majetku a se zapracováním stavebních akcí, započatých v roce
2018.
Hlavní položku rozpočtu tvoří částky na dokončení akce Tovární ulice, kde se přesunuje část
nákladů na kanalizaci z r. 2018, náklady na osvětlení, chodníky a opravu vodovodu. Na této
akci navíc vzniknou vícepráce, jejichž výše bude městu sdělena až v r. 2019 a bude nově
zasmluvněna. Je tedy třeba počítat s jejím zapracováním do rozpočtových opatření, čímž se
schodek rozpočtu ještě zvýší a projeví se dalším úbytkem finančních prostředků na účtech
města.
Rozpočet dále obsahuje některé stavební akce, které nebyly v roce 2018 zrealizovány a jsou
přesunuty do roku 2019.
Přehled investičních akcí tvoří samostatnou přílohu.
Do rozpočtu byly ještě dodatečně zapracovány finanční prostředky na chodník Pod horami.
V případě, že by dotační prostředky město obdrželo až na začátku roku, byly by faktury
uznatelných nákladů uhrazeny až po obdržení těchto prostředků, a proto je třeba mít krytí v
rozpočtu na výdajové straně.
Pokud dotační prostředky město obdrží ještě v roce 2018, budou faktury zaplaceny z tohoto
rozpočtu a položka na straně výdajů se v rozpočtovém opatření č. 1/2019 vyjme.
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě není možné schválit vyrovnaný rozpočet z důvodu, že město
na příjmové části disponuje téměř výhradně s prostředky ze sdílených daní, které pokryjí
pouze běžný chod města a jeho organizací, je třeba další plánované stavební akce pečlivě
posoudit a finančně zvážit, aby nedošlo k rapidnímu poklesu finančních prostředků na účtech
města.
Každoročně je potřeba počítat s pokrytím rozpočtového schodku z prokázaných zůstatků na
účtech města, tak aby město nemuselo krytí schodku doložit uzavřenou smlouvou o úvěru.
Bez prokázaného pokrytí schodku není možné rozpočet schválit a je tím ohrožen další chod
města.
Dále je třeba počítat s finanční rezervou na opravy stávajícího majetku a s následnou údržbou
nově vybudovaného.
Přílohou materiálu je též zpracovaný výpočet daňových příjmů pro rok 2019, které jsou
zapracovány do příjmové části rozpočtu.
Návrh rozpočtu je pro větší přehlednost k projednávání v orgánech města předložen jako
položkový, na úřední desce byl zveřejněn a následně bude schvalován v paragrafovém znění.
Přílohou materiálu je též zpracovaný výpočet daňových příjmu pro rok 2019, které jsou
zapracovány do příjmové části rozpočtu. Rozpočet pro rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce
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a rovněž zaslán zastupitelům města. Rada města doporučila zastupitelstvu města rozpočet
pro rok 2019 k schválení.
p. Kargeradov vznesl dotaz na paragraf 6112 zastupitelstvo obce, kde došlo k navýšení o
1 mil. Kč mezi léty 2018 - 2019.
pí. Valošková uvedla, že se jedná o zaúčtování nových platových tarifu, odchodné pro starostu
a místostarostu a nové zastupitelstvo.
p. Kargeradov konstatoval, že jinými slovy nás nové zastupitelstvo stojí o 1 mil. Kč víc jak
minulé zastupitelstvo.
pí. Royová vznesla dotaz ohledně položky 700 000 Kč úvěr na sanaci, o co jde.
pí. Valošková uvedla, že město má od SFŽP úvěr na 7 - 8 mil. Kč. Fa. Lasselsberger zaplatila
náklady na sanaci skládky a úvěr. Město doteď splácí splátky za úvěr, které jsou rozložené na
10 let.
pí. Royová se zeptala, zda se tedy jedná o 10 x 700 000 Kč.
pí. Valošková uvedla, že město obdrželo 8 mil. Kč a město splácí splátky za úvěr, které byly
rozvrženy na 10 let.
p. Kupka vznesl dotaz, jaké celkové náklady šly na sanaci skládky.
pí. Valošková uvedla, že celkové náklady na sanaci skládky byly ve výši 320 mil. Kč. Město se
podílelo ve výši 10 mil. Kč. Město od fy. Lasselsberger koupilo skládku za 1 mil. Kč. Úrok ze
splátek úvěru se bude splácet ještě 5 let. Uvedla, že doloží, kolik to město stálo.
pí. Royová vznesla dotaz, zda firmy, které na skládce bezplatně skladují odpad ze stavby,
uvedou místo do původního stavu.
Starosta uvedl, že firmy to uvedou do původního stavu.

Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu pro rok 2019
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2019.
-

hlasování č. 13, usnesení č. 75/2018
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

Rozpočet na rok 2019 je součástí zápisu jako příloha č. 3.
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14. Různé
p. Kargeradov vznesl dotaz ohledně ulice Pod Horami, a to opravy oplocení p. Dobrého, není
mu jasné, zda pro město z toho plynou nějaké finanční závazky.
p. Čech uvedl, že bude p. Kargeradovi odpovězeno písemně.
p. Kargeradov ohledně zápisu z rady města, kde byly uvedeny dohody o provedení práce a o
pracovní činnosti a to uzavření smluv na foto a grafiku, zda proběhlo nějaké výběrové řízení
na osoby, které to budou provádět. V zápisu kulturní a sportovní komise jsou již uvedené
konkrétní osoby.
p. Čech odpověděl, že žádné smlouvy nejsou uzavřeny ani podepsány.
p. Kargeradov uvedl, že je tam oceněna sazba zpravodaje 105 Kč.
p. Čech uvedl, že to tam zůstalo asi historicky z předchozího volebního období.
p. Kargeradov vznesl dotaz, zda bude město žádat o dotaci na chodníky v ulici Tovární, bavili
jsme se, že to bude stát kolem 7 mil. Kč, dále se zeptal, kolik město stálo pokládání věnců a
jestli to bylo schváleno radou města.
pí. Valošková uvedla, že věnce se kladou každoročně a je na to vyčleněna finanční položka.
p. Kargeradov uvedl ohledně ozvučení na rozsvícení vánočního stromu, které stálo 4 000 Kč
a přišlo mu, že to bylo oproti minulým létům stejné.
p. Čech uvedl, že osobně byl zklamán s ozvučením. Zvukař se snažil, ale bylo z toho tohle i
vzhledem k počasí. Uvedl, že na dotazy na které nebylo odpovězeno, odpoví město písemně.
p. Kapr Stanislav vznesl dotaz na výstup z Kulturní komise, kde je uvedena celková částka ve
výši 692 000 Kč z toho na sport je vyčleněno 18 000 Kč, zdá se mu, že je tam velký nepoměr
mezi kulturou a sportem.
Mgr. Koza uvedl, že minulá sportovní a kulturní komise nedělala žádné sportovní akce. Uvedl,
že za kulturu chtěli navrhnout ještě několik dalších akcí jako např. přespolní běh nebo
triatlonový závod, ale to plánují až za rok. Uvedl akce, jako „predátor“ rozhodně na sport
nezapomenou.
pí. Růžičková připomenula, že by se mohl zveřejnit zpravodaj s jízdními řády, a to co nejdřív.
Dále uvedla možnost prodejny Na Továrně. Na objektu bylo na plakátu oznámeno, že bude
brzo otevřeno. Uvedla, že si myslí, že osoba, která chce prodejnu otevřít má pořád nějaké
náklady a jestli by bylo v možnostech města mu nějak pomoct.
Starosta uvedl, že mu bylo přislíbeno, že prodejna bude otevřena.
Bc. Skala uvedl, že pán, který chce prodejnu otevřít je osobou v pátrání na útěku.
pí. Růžičková uvedla možnost otevřít prodejnu v objektu, jak jsou chovatelské potřeby, uvedla,
že od 1. května 2018 zde v této lokalitě Na Továrně není vůbec nic.
Starosta uvedl, že vejde do dalších jednání s obchodníky o možnosti otevřít zde prodejnu
potravin.
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p. Kupka uvedl návrh ohledně kostek. Dodavatel stavby ty kostky vyváží, aby město
přehodnotilo pronájem plochy skládky a ten by měl být zpoplatněn. Ukládaná zemina na této
skládce se bude muset odvézt, a jak to tam asi bude vypadat. Dále vznesl dotaz, zda město
bude zveřejňovat rozklikavací rozpočet na webových stránkách města. Dále uvedl, že Horní
Bříza má jeden z nejdražších poplatků za vodu v širokém okolí. V tomto si myslí, že by si město
mohlo připravit energetický plán města a v něm zohlednit jak ulehčit občanům města. V tomto
by město mělo vstoupit do jednání s Vodárnou Plzeň a Západočeskou kanalizací. Město má
dividendu jako akcionář. Žádá město, aby mu bylo písemně zodpovězeno na uvedené otázky.
Starosta uvedl, že na dotazy město odpoví písemně.

15. Diskuse
p. Moláček vznesl dotaz na člena rady města pana Čecha, kdy rada města proběhla dne
15. 11. 2018, jak mohl vědět, že již 14. 11. 2018 před rozhodnutím rady města dal informaci
paní Svobodové, že slavnosti města proběhnou v jiném termínu.
p. Čech uvedl, že na radu města šel s tímto návrhem.
Občan uvedl, že mluvil v minulosti s panem Úlovcem a ten mu řekl, že by mohl zřídit prodejnu
zde v klubu. Dále uvedl, že Horní Bříza má nejdražší vodu i Plzeň jí má levnější.
pí. Royová vznesla dotaz, zda ten předražený vodovod věnuje město kanalizacím a pak bude
sledovat, jak tečou zisky jinam.
Starosta uvedl, že nic takového není v plánu.
pí. Valošková uvedla, že město nemá žádnou licenci, aby provozovalo vodovody a kanalizaci.
Uvedla, že v minulém období viděla smlouvu o pronájmu. Uvedla, že město vlastní akcie ve
výši 19 mil. Kč jedná se o listinné akcie. Uvedla, že náklady na provozování vodovodu a
kanalizací by byly hodně vysoké.
p. Kupka uvedl, že nemůže souhlasit s tím, co paní Valošková řekla. Město by mělo tomu
věnovat velkou pozornost, vytvořit si k tomu nějakou pracovní skupinu. Horní Bříza je územní
celek, který si disponuje s vlastním zdrojem vody a celková cena je někde jinde tuto stanovuje
Vodárna Plzeň. Voda se bude zdražovat pořád, co ale s tím majetkem. Uvedl, že nemáme
zastoupení v dozorčí radě. Město se dostalo na částku ve výši 105 Kč.
Starosta uvedl, že rekonstrukci kanalizace zaplatí město.
p. Kupka vznesl dotaz, proč to neudělala Vodárna Plzeň a Západočeská kanalizace.
Starosta poděkoval za podnět.
pí. Valošková uvedla, že Vodárna platí 1,6 mil. Kč za pronájem stávajících úseku, které jdou
do rozpočtu města
pí. Royová uvedla, že ohledně pronájmu plochy ke skladování bezplatně dochází tímto
k obcházení zákona.
Starosta uvedl, že smlouva již platí půl roku.
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Ing. Pešek uvedl, že základní problém města je jeho rozdělení na dvě částí. Vzdálenost těchto
dvou částí činí zhruba 2 km. Problémem částí města Na Továrně je prodejna potravin, je tady
zajištěná doprava a základní služby a tím to končí, co tady chybí je jmenovaná prodejna, která
tady chybí a bylo by třeba ji tady zajistit i vzhledem k tomu, že zde žije kolem 1 tisíce obyvatel.
p. Seko uvedl, že se byl podívat ve sklepních prostorech v KD Klub, byly tam proinvestované
peníze ve výši 600 000 Kč na práce na sanacích. Přitom 1 mil. Kč se převádí do příštího roku,
navrhnul, aby se s tím klubem hnulo.
p. Zavadil vznesl dotaz, zda by bylo možné na stránkách města zveřejnit pracovní dobu
místostarostů, kdy a jak budou přítomní na Městském úřadu. Zejména mu jde o to, aby se
s nimi mohl v tomto čase spojit. Jde mu také o to, aby občané města věděli, kolik tam jednotliví
místostarostové stráví času, aby se to vyúčtovalo.
Mgr. Koza uvedl, že místostarostové pracovní dobu nemají, neboť jsou neuvolnění, na
webových stránkách města jsou uvedené kontakty. Na Městský úřad docházejí podle potřeby
on sám osobně je přítomen ve středu dopoledne. Na doplnění toho, že zde bylo řečeno, že
současné zastupitelstvo je oproti minulému o 1 mil. Kč dražší uvedl, že tam nejsou jenom
místostarostové, ale jsou zřízeny komise, které zde také v minulosti zřízeny nebyly.
p. Čech uvedl svou konkrétní přítomnost na Městském úřadu v tomto týdnu:
Po - 7:30 - 12:00 hod
Středa - 7:30 - 12:00 hod
Čtvrtek - 6:30 - 14:30 hod
Pátek - 6:30 - 14:00 hod
Dále uvedl, že starosta, který je uvolněný, je na úřadě přítomen celou pracovní dobu po celý
pracovní týden.
Bc. Procházka uvedl, že zaměstnanci Městského úřadu jsou na úřadu přítomní ve vymezené
pracovní době, která je zveřejněná na webových stránkách města. Místostarostové a starosta
jsou volenými orgány obce. Pracovní doba místostarostů není zákonem o obcích stanovena.
Starosta je na úřadu přítomen každý den. Všichni tito mají uvedeno číslo telefonů a e-mailovou
adresu na webových stránkách města.
Mgr. Koza uvedl, že klidně může nastat situace, kdy budou tito všichni na Městském úřadu
přítomni.
Občan vznesl dotaz, zda bude obnoveno diskusní fórum.
p. Čech uvedl, že tuto věc bude řešit rada města.
Ing. Pešek uvedl, že problematiky je tolik, že by měl být někdo ze zastupitelů pověřen nebo
určen z části Továrny, aby sledoval problematiku tohoto sídliště, podle něj tady chybí člověk,
který by byl o tomto více informován.
p. Čech uvedl, že v současném zastupitelstvu a i v radě města je zastoupení Továrny
zastupitelkou paní Renatou Walterovou.
p. Špaček vznesl dotaz, máme již radu Hornobřízského zpravodaje, kdy bude Zpravodaj
konečně vycházet.
p. Čech uvedl, že je přesně 1 měsíc a 12 dnů po zvolení nového vedení města a tato doba je
velmi krátká.
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Bc. Jícha uvedl, že příští rok se plánuje 5 vydání Hornobřízského zpravodaje, půjde
s tematickým zaměřením na 25 výročí města. Jednotlivá čísla se plánují vydat v těchto
měsících: leden, březen, červen, září a prosinec. Vydání čísel se bude vázat na zasedání
zastupitelstva města.
p. Špaček vznesl dotaz, jak to bude s cenzurou zpravodaje.
Bc. Jícha uvedl, že obsahovou náplň bude řešit rada zpravodaje. Číslo zpravodaje bude mít
určitý rozsah, nelze tedy zařadit úplně všechno. Budou v něm uvedené zprávy z radnice,
usnesení z rady zpravodaje apod. Tematika jako např. halda by neměla být problémem.
p. Špaček vznesl dotaz, v posledních deseti letech se problémy životního prostředí zabývali
dva potížisté, teď je v komisi 5 členů, zeptal se, co tam budou dělat.
p. Kolek odpověděl, že se teď probírají dokumenty ohledně haldy, oprámy ty jsou stále
otevřené, to všechno by mělo město zavčas řešit. Dohodli kontroly, aby se o to více zajímali.
Bc. Jícha uvedl, že vyjde 5 čísel Hornobřízského zpravodaje, byť tematicky zaměřených na
oslavy výročí města, to ale neznamená, že tam nebudou články o problémech, které řeší
město. Uvedl, že bude zveřejněná jeho elektronická verze.
p. Čech představil přítomným na zasedání zastupitelstva předsedu komise životního prostředí
pana Zdeňka Kolka, kontakt na něj je uveden na webových stránkách města v sekci komise
rady.
Ing. Pešek uvedl, že by měl být někdo určen koordinátorem, který to bude sledovat.

16. Rekapitulace přijatých usnesení
Místostarosta provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání zastupitelstva města
Horní Bříza ze dne 17. 12. 2018:
č. 64/2018

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 65/2018

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu:
pí. Jaroslavu Šavlíkovou a p. Jana Seka.

č. 66/2018

Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu Bc. Zdeňka Procházku řízením
Městské policie Horní Bříza.

č. 67/2018

Zastupitelstvo města odvolává určeného zastupitele Ing. Lubomíra Navrátila
k jednání ve věci územního plánu města Horní Bříza.

č. 68/2018

Zastupitelstvo města určuje zastupitele Ing. Radka Želízka k jednání ve věci
územního plánu města Horní Bříza.

č. 69/2018

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena kontrolního výboru p. Jana Seka.

č. 70/2018

Zastupitelstvo města
p. Vladimíra Lopatu.

Horní

Bříza

volí

člena

kontrolního

výboru
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č. 71/2018

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

č. 72/2018

Zastupitelstvo města schvaluje zapracování finančních prostředků ve výši
2 100 000 Kč na spolufinancování investiční akce s názvem "Fotbalové hřiště
SK Horní Bříza", na kterou SK Horní Bříza z.s. podal žádost o dotaci v
rámci dotačního titulu MŠMT "V3 Státní podpora sportu pro rok 2019" pod
číslem V3-502019-531-00095 ze dne 13. 10. 2018.

č. 73/2018

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
5 616 511 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 1 866 348 Kč a schodek rozpočtu po
konsolidaci je ve výši 38 442 466 Kč a současně zastupitelstvo pověřuje radu
města ke schválení rozpočtového opatření č. 5 za rok 2018, které se bude týkat
v případě neočekávaných finančních operací uskutečněných v termínu od
rozpočtového opatření č. 4 za rok 2018 do 31. 12. 2018.

č. 74/2018

Zastupitelstvo města schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání,
preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce 2019.

č. 75/2018

Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2019.

17. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast na zasedání
zastupitelstva města. Popřál všem krásné, klidné a pohodové Vánoce a do nového roku popřál
všem hlavně hodně, hodně zdraví a pevných nervů.

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2018

Zapisovatel:

Mgr. Zdeněk Kojda

Ověřovatelé: pí. Jaroslava Šavlíková

p. Jan Seko

……………………….. ………………..

……………………….. ………………..

……………………………..…………..
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Starosta:

David Kapr

………………………..…………………

Místostarosta: Ladislav Čech

……………………….. …………………

Místostarosta: Bc. Zdeněk Procházka

………………………..…………………

Místostarosta: Mgr. Petr Koza

………………………..…………………
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