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 13. května 2019, 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,
Bc. Luboš Marek, DiS., Mgr. Tereza Mildorfová, Ing. Lubomír Navrátil,
Bc. Zdeněk Procházka, p. Jan Seko, p. Jaroslava Šavlíková,
Ing. Vojtěch Šedivec, Mgr. Viktor Vanžura, p. Halina Vetenglová,
p. Marek Vondrák, p. Renata Walterová, Ing. Radek Želízko.
Omluveni: 1 - Mgr. Alena Šůmová
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 20 zastupitelů z 21,
1 zastupitelka je omluvena.
Zastupitelstvo, jelikož je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.
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2. Program zasedání
Starosta seznámil zastupitelé s Programem zasedání.
1. Zahájení
2. Program zasedání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
6. Vyúčtování dotací spolků za rok 2018
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.
8. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2019
9. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019
10. Směna pozemků ve vlastnictví města Horní Bříza parc. č. 1916 díl „c“ o výměře 14 m2,
parc. č. 1916 díl „g“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl „d1“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011
díl „f“ o výměře 1 m2, parc. č. 2011 díl „v1“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl „y1“ o výměře
3 m2 a parc. č. 2011 díl „h2“ o výměře 7 m2 za pozemky ve vlastnictví pana Michala Kerna
parc. č. 1918/1 díl „b“ o výměře 13 m2, parc. č. 1918/2 díl „x“ o výměře 2 m2, parc. č. 1918/2
díl „y“ o výměře 1 m2 a parc. č. st. 571/4 díl „w“ o výměře 6 m2
11. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku ve vlastnictví města Horní
Bříza parc. č. 317/9 - ostatní plocha o výměře 25 m2
12. Smlouva o prodeji pozemku ve vlastnictví města Horní Bříza parc. č. 1994 - ostatní plocha
o výměře 99 m2
13. Volba přísedící u Okresního soudu Plzeň - sever
14. Zpráva z řádné valné hromady firmy TEBYT-HB s.r.o.
15. Různé
16. Diskuse
17. Rekapitulace přijatých usnesení
18. Závěr
Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu.

Starosta nechal hlasovat o návrhu programu.

-

hlasování č. 1, usnesení č. 8/2019

pro 20
proti 0
zdržel se 0
zastupitelů
návrh programu byl zastupiteli schválen.
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3. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi zastupitelé Ing. Lubomír Navrátil
a Mgr. Petr Koza. Žádný protinávrh nebyl vznesen. Zastupitelé určili jako ověřovatele zápisu:

-

hlasování č. 2, usnesení č. 9/2019

Ing. Lubomír Navrátil

-

pro 20
proti 0
zdržel se 0
návrh byl zastupiteli schválen.

zastupitelů

hlasování č. 3, usnesení č. 9/2019

Mgr. Petr Koza

pro 20
proti 0
zdržel se 0
návrh byl zastupiteli schválen.

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 13. 3. 2019:
č. 1/2019

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 2/2019

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
pana Vladimíra Kargeradova a Bc. Luboše Marka, DiS.

č. 3/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy na úplatný převod mezi
ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem
Horní Bříza pozemku parc. č. 207/67 - orná půda v k. ú. Horní Bříza. ČR - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí za úplatu, a to za kupní
cenu ve výši 14 000 Kč (slovy čtrnáct tisíc korun českých) městu Horní Bříza
tímto ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 207/67 - orná půda v k. ú.
Horní Bříza s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi a dále se všemi
právy a povinnostmi s touto nemovitostí spojenými. Ukládá starostovi města
Horní Bříza tuto smlouvu jménem města podepsat.

č. 4/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy na úplatný převod mezi
ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem
Horní Bříza pozemku parc. č. 475/4 - ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza.
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí za úplatu,
a to za kupní cenu ve výši 22 000 Kč (slovy dvacetdva tisíc korun českých)
městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 475/4 - ostatní
plocha v k. ú. Horní Bříza s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi
a dále se všemi právy a povinnostmi s touto nemovitostí spojenými. Ukládá
starostovi města Horní Bříza tuto smlouvu jménem města podepsat.

č. 5/2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019
ve výši 279 642 Kč.
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č. 6/2019

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
77 907 959 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 97 972 944 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 20 767 985 Kč.

č. 7/2019

Zastupitelstvo města deleguje podle § 84 odst. 2 písmena f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana
Davida Kapra a jako náhradníka pana Ladislava Čecha na valnou hromadu
společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. na volební období 2019 - 2022
včetně případných neplánovaných zasedání valné hromady.

5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
p. Svobodová uvedla, že v diskuzi bylo uvedeno, že vyjádření T.J. Sokol Horní Bříza ve věci
vyúčtování dotací přišlo pozdě, toto je uvedeno v zápisu Finančního výboru, což podle ní není
pravda.
p. Kupka vznesl dotaz, zda se může vysvětlit důvod nesplnění usnesení.
Starosta odpověděl ohledně usnesení 77/2015 - jedná se o lokalitu Na Rypličce bude zde
nutné vyřešit odkup pozemků, aby se mohlo hřiště zrealizovat.
p. Kupka vznesl dotaz, zda je vytčen cíl harmonogramu pro dokončení.
Starosta uvedl, že se jedná o složitá jednání a podle toho se vyvine harmonogram.
Ing. Šedivec uvedl, že se jedná o směnné smlouvy, jde o dvě věci, dělá se územní rozhodnutí,
jakmile bude toto vydáno, může se provést směna pozemků.
Starosta uvedl, že u usnesení č. 25/2016 a 26/2016 se jedná o vily v majetku města, byla
nabídnutá možnost odkupu stávajícím nájemníkům, ale tito neprojevili zájem o odkup bytů.

6. Vyúčtování dotací spolků za rok 2018
Starosta uvedl, že na základě žádostí byly schváleny jednotlivým spolkům v roce 2018
dotace na činnost, které byly v termínu řádně vyúčtovány. V rámci kontroly vyúčtování těchto
dotací byla zjištěna pochybení spočívající v použití dotací (jejich částí) v rozporu s uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou a v rozporu s účelem poskytnuté dotace. Jednalo se tedy o
neoprávněně použité prostředky z dotací. Konkrétně se jednalo o tyto spolky:
 SK Horní Bříza, z.s.
 Tělovýchovná jednota Sokol Horní Bříza, z.s.
 Folklorní soubor Úsměv Horní Bříza
 Český kynologický svaz ZKO Horní Bříza - 575
 Kruh přátel hudby při Masarykově ZŠ a ZUŠ v Horní Bříze, z.s.
 Český svaz chovatelů, z.s.
 Spolek partnerství mezi městy Horní Bříza - Villneuve sur Yonne.
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Uvedeným spolkům byly zaslány Městským úřadem Horní Bříza výzvy, kde byly o zjištěném
neoprávněném použití dotací spolky vyrozuměny a byla jim dána lhůta na podání vyjádření
k těmto zjištěným skutečnostem.
Všechny uvedené spolky na výzvu reagovaly a zaslaly písemné vyjádření k podání vysvětlení
ke skutečnostem, zjištěným v rámci kontroly vyúčtování dotace, poskytnuté městem Horní
Bříza v roce 2018. Tímto byly veškeré nesrovnalosti vysvětleny a opraveny.
Mgr. Mildorfová, předsedkyně Finančního výboru, uvedla, že Finanční výbor trvá na tom, že
vyúčtování spolků za rok 2018 nebylo provedeno zákonným způsobem. Finanční výbor
doporučil zastupitelstvu projednat a vydat platební výměry spolkům, které měly nesrovnalosti.
Uvedla, že zákonnou povinností Finančního výboru je provádět kontrolní činnost hospodaření
s majetkem. V pravomoci příslušných orgánů města je provádět vyúčtování dotací. Se spolky,
příjemci dotací komunikovalo město, tedy Městský úřad. Finanční výbor trvá na vydání
platebních výměrů výše zmíněným spolkům, kromě Kruhu přátel hudby, který měl
nesrovnalosti ve vyúčtování dotace ve výši do 1 000 Kč, což se ze zákona promíjí.
Starosta uvedl, že by se mělo hlasovat o spolcích, které žádají dotaci nad 50 000 Kč. Jednalo
by se o SK Horní Bříza, T.J. Sokol a Folklorní soubor Úsměv.
Mgr. Mildorfová uvedla, že by se mělo hlasovat o vydání platebních výměrů u těchto spolků:
- SK Horní Bříza, z.s. na částku ve výši 154 354 Kč
- T.J. Sokol Horní Bříza, z.s. na částku ve výši 276 932 Kč
- Folklorní soubor Úsměv Horní Bříza, z.s. na částku ve výši 16 409 Kč.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu vydání platebního výměru pro
SK Horní Bříza z.s. na částku ve výši 154 354 Kč.

-

hlasování č. 4

pro 4 (Bc. Marek, p. Seko, Mgr. Mildorfová, p. Walterová)
proti 14 (p. Vetenglová, sl. Kuttová, Mgr. Koza, p. Kapr David, p. Čech,
Ing. Želízko, Mgr. Vanžura, p. Vondrák, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, p. Šavlíková,
Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov)
zdržel se 2 (Bc. Jícha, Bc. Procházka)
zastupitelů.
Návrh nebyl přijat.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu vydání platebního výměru pro
T.J. Sokol Horní Bříza z.s. na částku ve výši 276 932 Kč.

-

hlasování č. 5

pro 4 (Bc. Marek, p. Seko, Mgr. Mildorfová, p. Walterová)
proti 10 (p. Čech, Ing. Želízko, Mgr. Vanžura, p. Vondrák, Ing. Hadinger,
p. Kapr Stanislav, p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov)
zdržel se 6 (p. Vetenglová, Bc. Jícha, sl. Kuttová, Mgr. Koza, Bc. Procházka,
p. Kapr David)
zastupitelů.
Návrh nebyl přijat.
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Bc. Marek uvedl své vyjádření, proč hlasoval pro vydání platebního výměru pro TJ. Sokol Horní
Bříza z.s., a to zejména z důvodu porušení Veřejnoprávní smlouvy čl. 3 odst. 10 „Majetek
pořízený, zhodnocený nebo opravený z dotace nesmí být bez písemného souhlasu
Poskytovatele po dobu 5 let od poskytnutí dotace, ze které byl majetek pořízený, zhodnocený
nebo opravený, převeden na třetí osobu, pronajat, propachtován ani jinak dán k dispozici třetí
osobě. V případě porušení této povinnosti uloží Poskytovatel Příjemci odvod ve výši 100 %
dotace.“
Ing. Šedivec uvedl, že jde o to, že když se dvě strany baví, tak by taky měly chápat. Uvedený
článek 3 odst. 10 se tam dal hlavně proto, aby T.J. Sokol mohl žádat o dotace i jinde například
na kraji atd., proto se tam ten čl. 3 odst. 10 do Veřejnoprávní smlouvy dostal. Uvedl, že to bylo
učiněno hlavně proto, aby T.J. Sokol nemohl budovu sokolovny pronajmout dlouhodobě.
Uvedl, že pronájem T.J. Sokol byl jenom za minimální částky.
Bc. Marek uvedl jen to, co bylo ve Veřejnoprávní smlouvě, je proto, aby vše proběhlo podle
zákona, korektně a legitimně.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu vydání platebního výměru pro
Foklorní soubor Úsměv Horní Bříza z.s. na částku ve výši 16 409 Kč.

-

hlasování č. 6

pro 4 (Bc. Marek, p. Seko, p. Walterová, p. Vetenglová)
proti 13 (sl. Kuttová, Mgr. Koza, p. Kapr David, p. Čech,
Ing. Želízko, Mgr. Vanžura, p. Vondrák, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, p. Šavlíková,
Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov)
zdržel se 3 (Mgr. Mildorfová, Bc. Jícha, Bc. Procházka) zastupitelů.
Návrh nebyl přijat.

p. Kargeradov vznesl dotaz, zda tím, že se neschválil platební výměr, je ukončeno vyúčtování
dotací spolků za rok 2018.
Starosta odpověděl, že ano.
Místostarosta p. Čech, uvedl, že vzhledem k porušení veřejnoprávní smlouvy u T.J. Sokol, měl
být návrh Finančního výboru na vrácení 100% přidělené dotace, a to ve výši 409 000Kč.
Ing. Želízko uvedl technickou připomínku, a to co měla předsedkyně Finančního výboru, byly
protinávrhy, které byly k předloženému návrhu, které vypracoval Finanční odbor, domnívá
se, že by tento původní návrh mělo zastupitelstvo schválit.
p. Seko uvedl, že když protinávrh nebyl přijat, mělo by se hlasovat o původním návrhu.
p. Čech uvedl, že se jednalo o návrhy vydání platebních výměrů a ne o protinávrhy, vyjádření
Finančního odboru by se mělo vzít pouze na vědomí.
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p. Kupka vznesl připomínku, že předpokládal, že Finanční výbor je kompetentní a erudovaný
k tomu, aby vydal doporučení zastupitelstvu s návrhem řešení daného stavu, uvedl, že kdyby
byl na místě zastupitelů, tak tam už není.
JUDr. Kočí uvedl, že je členem Finančního výboru, uvedl, že je šokován hlasováním
zastupitelstva, respektuje rozhodnutí zastupitelů, ze zákona na to mají právo. Svým
rozhodnutím podle něj zastupitelé poškodili město a jeho občany.
p. Moláček uvedl, že názor je tendenční. Uvedl, že na pracovní schůzce byl přítomen právník
města, který měl na uvedenou věc opačný názor, jde tedy podle něj o různé právní pohledy.
Uvedl, že stanovisko, které uvádí Finanční výbor, nemusí být úplně pravdivé.
Ing. Želízko uvedl v reakci na vystoupení pana Moláčka, že skutečně těch názoru bylo víc.
Podle názoru právníka města nebylo vydání platebních výměrů nutné. Uvedl, že zastupitelé
měli k dispozici stanovisko auditora, který se k této problematice rovněž vyjadřuje. Přitom
uvádí, že podle daňového řádu včetně vypořádání jsou v komentáři upraveny několika
právními předpisy, aniž by bylo jasné, který z nich má přednost. Za něj osobně uvedl, že bylo
zmíněno, že v případě platebních výměrů by mohly spolky požádat o odpuštění, prominutí,
ale myslí si, že spolky by se mohly odvolat k soudu, tím jak je to sporné, tak by spolky se svým
odvoláním uspěly a výsledek by byl stejný. Nechce tím ale tvrdit, že by Finanční výbor udělal
kontrolu špatně.
p. Seko uvedl, že se rozhodlo, jak se rozhodlo. Uvedl, že kdyby došlo k vydáním platebních
výměrů ani jeden spolek by se neodvolal. Dotace není nároková. Soud by se táhl určitou dobu,
uvedl, že zastupitelstvo rozhodlo v neprospěch obce.
Bc. Marek uvedl, že ve stanovisku auditora je podle něj stanovisko všeobecné, je zde
proveden výčet zákonů bez konkrétního návrhu pro město Horní Bříza.
p. Svobodová vznesla dotaz, co tím pan Marek chtěl vlastně říct.
p. Čech poděkoval Finančnímu výboru za práci, kterou odvedl ohledně tohoto bodu
a doufá, že příští rok proběhne vyúčtování dotací řádným způsobem.

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyúčtování dotací spolků za rok 2018.

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.
Místostarosta pan Ladislav Čech přednesl zastupitelstvu návrh znění Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Místostarosta pan Ladislav Čech se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů jiný návrh.
Bc. Marek podal protinávrh na změny obsahu znění Veřejnoprávní smlouvy:
- v čl. 3 v odst. 6 doplnění věty, že dotaci dál nelze použít na opravy a rekonstrukci nemovitého
majetku.
- čl. 3 odst. 10 opravit znění na: „Majetek pořízený, zhodnocený nebo opravený z dotace nesmí

8

být bez písemného souhlasu Poskytovatele po dobu 5 let od poskytnutí dotace, ze které
byl majetek pořízený, zhodnocený nebo opravený, převeden na třetí osobu
a propachtován. V případě porušení této povinnosti uloží Poskytovatel Příjemci odvod ve výši
100 % dotace.“
p. Svobodová uvedla, že toto je opět namířeno proti T.J. Sokol, položila otázku zda by nebylo
lepší sokolovnu zavřít a pronajmout si tělocvičnu ve škole na cvičení. Uvedla, že Sokol
je trestán za to, že má ve vlastnictví budovu sokolovny. Uvedla, že sokolovna se pronajímá
Úsměvu, Úsměváčku za 47 Kč za hodinu, což je podle ní malá částka a neví, kde by za takovou
cenu sehnali pronájem.
p. Kargeradov uvedl, že to povede k tomu, že T.J. Sokol bude dávat pronájem sokolovny
za komerční cenu, aby si tento opravil budovu sokolovny. Uvedl, že budova není v soukromém
majetku, ale je v majetku T.J. Sokol, uvedl, že čl. 3 bod 10 byl do veřejnoprávní smlouvy vložen
s tím, že se to nedalo jinak upravit, neboť by to omezilo tento spolek, při ziskávání dotace
i jiným způsobem a od jiných subjektů jako např. od MŠMT, kraje, evropských dotací, ROPU
apod. než jen od města, spolek ovšem musí dokázat toto profinancovat.
Ing. Šedivec uvedl ohledně pojmu činnost, například pokud se opraví podlaha sokolovny,
tak je to pro činnost, aby se tam mohlo cvičit. Mrzí ho, že bylo domluveno v prosinci na pracovní
schůzce, že se k tomu sejdeme a budeme to řešit a hlavně vytyčit si nějaký postup. Bude
potřebné na dnešním zasedání schválit dotace pro jednotlivé spolky, hlavně kvůli tomu,
aby tyto měly finance na zajištění své činnosti.
Ing. Želízko uvedl v reakci na vystoupení zástupců T.J. Sokola, že se mu nezdá, že by tento
spolek někdo trestal. Uvedl, že dotace jde do soukromého majetku, toto je mimo jiné ošetřeno
čl. 3 bod 10 veřejnoprávní smlouvy, nic lepšího zatím nebylo navrženo. Jednání by mělo
k tomu proběhnout na pracovních schůzích. V roce 2012 se zvedla výše dotace pro T.J. Sokol,
který od této doby dostal přes 1,5 mil. Kč, což není malá částka.
p. Kargeradov uvedl, že první návrh pana Marka byl, že se nebude poskytovat dotace
na investice a opravy. Uvedl, že žádná dotace odjinud není nikdy stoprocentní. Uvedl,
že v loňském roce dostal spolek T.J. Sokol dotaci ve výši 409 000 Kč, ale spolek hospodařil
s rozpočtem ve výši 1 milionu Kč, to znamená že spolek získal 600 000 Kč jiným způsobem.
Kdyby se budova hypoteticky převedla na město, mohlo by to dopadnout tak, že by se o to
nikdo nestaral. Uvedl příklad přidělení dotace ve výši 500 000 Kč na hokejbalové hřiště, které
je rovněž v soukromém majetku.
Ing. Želízko uvedl, aby se upustilo od emocí, aby se nevytvářely nějaké příkopy. Uvedl,
že zastupitelé by měli program schválit, tak jak to uvedl Ing. Šedivec. Uvedl, že by se měl
návrh Veřejnoprávní smlouvy schválit, neboť tato vychází z programu, který byl vloni schválen.
Je pro to, aby se z návrhu Veřejnoprávní smlouvy vypustily složitosti, do budoucna tuto
zjednodušit, je pro to dnes předložený návrh schválit.
Starosta uvedl, že Veřejnoprávní smlouva byla připravována již hodně dlouho předtím
a podle něj by bylo lepší ji upravit až v příštím roce.

Místostarosta pan Ladislav Čech předložil zastupitelstvu hlasování o protinávrhu
zastupitele Bc. Marka ve znění:
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Zastupitelstvo města schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů se zapracovanými změnami.

-

hlasování č. 7

pro 2 (Bc. Marek, p. Seko)
proti 16 (p. Vetenglová, Bc. Jícha, sl. Kuttová, Mgr. Koza, Bc. Procházka,
p. Kapr David, p. Čech, Ing. Želízko, Mgr. Vanžura, p. Vondrák, Ing. Hadinger,
p. Kapr Stanislav, p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov)
zdržel se 2 (p. Walterová, Mgr. Mildorfová)
zastupitelů.
Návrh nebyl přijat.
Místostarosta pan Ladislav Čech nechal hlasovat o návrhu znění Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo města schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
-

hlasování č. 8, usnesení č. 10/2019

pro 16
(Bc. Marek, Mgr. Mildorfová, p. Walterová)

proti 1 (p. Seko)
zastupitelů.

zdržel se 3

8. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury,
sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových
aktivit v roce 2019
Starosta uvedl jednotlivé žádosti nad 50 000 Kč:
Žadatel
Folklórní soubor Úsměv
Spolek Betula viridis při MZŠ v Horní Bříze
Divadelní spolek Osada
Pionýrská skupina Horní Bříza
SK Horní Bříza
ZKO Horní Bříza
T.J. Sokol Horní Bříza
Celkem

Žádost pro rok
2019
140 000 Kč
55 000 Kč
72 000 Kč
77 000 Kč
500 000 Kč
119 000 Kč
500 000 Kč
1 463 000 Kč

Návrh ke schválení
125 000 Kč
55 000 Kč
65 000 Kč
72 000 Kč
500 000 Kč
60 000 Kč
263 000 Kč
1 140 000 Kč

Folklórní soubor Úsměv
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Folklórnímu
souboru Úsměv. Žádost pro rok 2019 byla ve výši 140 000 Kč, v loňském roce byla přidělená
dotace ve výši 100 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 125 000 Kč.
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Mgr. Mildorfová uvedla, že je členem Folklórního souboru Úsměv.
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací Folklórní soubor Úsměv ve výši 125 000 Kč.
- hlasování č. 9, usnesení č. 11/2019
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

Starosta na základě žádosti zastupitelů přerušil jednání v 19:20 hod.

Starosta po přerušení otevřel jednání v 19:28 hod.
Spolek Betula viridis při MZŠ v Horní Bříze
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Spolku Betula
viridis při MZŠ v Horní Bříze. Žádost pro rok 2019 byla ve výši 55 000 Kč, v loňském roce byla
přidělená dotace ve výši 55 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 55 000 Kč.
p. Seko uvedl, že je členem Spolku Betula viridis při MZŠ v Horní Bříze.
p. Čech uvedl, že je členem Spolku Betula viridis při MZŠ v Horní Bříze a nebude hlasovat
žádným způsobem.
p. Kargeradov předložil protinávrh, a to ubrat částku spolku Vandrovníci a tuto přidělit Betule
viridis.
Místostarosta p. Čech upozornil, že Spolek Betula viridis žádal o 55 000 Kč a nelze tak přidělit
vice.
p. Kargeradov svůj protinávrh zrušil.

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací Spolku Betula viridis při MZŠ v Horní Bříze ve
výši 55 000 Kč.
-

hlasování č. 10, usnesení č. 12/2019
pro 18

proti 0

zastupitelů.

11

zdržel

se

1

(p.Seko)

Divadelní spolek Osada
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Divadelnímu
spolku Osada. Žádost pro rok 2019 byla ve výši 72 000 Kč, v loňském roce byla přidělená
dotace ve výši 37 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 65 000 Kč.
Bc. Marek podal protinávrh na schválení částky ve výši 72 000 Kč.
Mgr. Koza uvedl, že je členem Divadelního spolku Osada.
Bc. Procházka upřesnil, že oznámení o členství ve spolcích před hlasováním se oznamuje
v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o protinávrhu na schválení dotace
Divadelnímu spolku Osada ve výši 72 000 Kč.

-

hlasování č. 11
pro 5 (Bc. Marek, p. Seko, p. Vetenglová, Bc. Jícha,

Mgr. Koza)
proti 14 (Mgr. Mildorfová, p. Walterová, sl. Kuttová, Bc. Procházka,
p. Kapr David, Ing. Želízko, Mgr. Vanžura, p. Vondrák, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav,
p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov)
zdržel se 1 (p. Čech)
zastupitelů.
Protinávrh nebyl přijat.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Divadelnímu
spolku Osada ve výši 65 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací Divadelnímu spolku Osada ve výši 65 000 Kč.
-

hlasování č. 12, usnesení č. 13/2019
pro 19

proti 0

zdržel se 1 (Mgr. Koza)

zastupitelů.
Pionýrská skupina Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Pionýrské
skupině Horní Bříza. Žádost pro rok 2019 byla ve výši 77 000 Kč, v loňském roce byla
přidělená dotace ve výši 70 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 72 000 Kč.
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p. Seko podal protinávrh na schválení částky ve výši 77 000 Kč, a to hlavně z důvodu toho,
že vyúčtování přidělené dotace z roku 2018 měl tento spolek v pořádku.
Starosta uvedl, že je členem Pionýrské skupiny Horní Bříza.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o protinávrhu na schválení dotace Pionýrské
skupině Horní Bříza ve výši 77 000 Kč.

-

hlasování č. 13

pro 9 (Bc. Marek, p. Seko, p. Walterová, p. Vetenglová,
Bc. Jícha, sl. Kuttová, Mgr. Koza, Bc. Procházka, p. Čech)
proti 9 (Ing. Želízko, Mgr. Vanžura, p. Vondrák, Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav,
p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov)
zdržel se 2 (Mgr. Mildorfová, p. Kapr David)
zastupitelů.
Protinávrh nebyl přijat.

p. Čech požádal zastupitele, pokud budou předkládat protinávrhy, aby uváděli také, u jakého
spolku chtějí částku ponížit (samozřejmě to není povinností). Přidělit lze maximálně
1 400 000 Kč.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Pionýrské
skupině Horní Bříza ve výši 72 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací Pionýrské skupině Horní Bříza ve výši
72 000 Kč.
-

hlasování č. 14, usnesení č. 14/2019

(Mgr. Mildorfová, p. Kapr David)

pro 18
zastupitelů.

proti 0

zdržel

se

2

Sportovní klub Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace SK Horní Bříza
z.s. Žádost pro rok 2019 byla ve výši 500 000 Kč, v loňském roce byla přidělená dotace
ve výši 495 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 500 000 Kč.
Ing. Šedivec uvedl, že je členem SK Horní Bříza.
Ing. Navrátil uvedl, že je členem SK Horní Bříza.
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p. Kapr Stanislav uvedl, že je členem SK Horní Bříza.
p. Šavlíková uvedla, že je členem SK Horní Bříza.
Bc. Procházka uvedl, že je členem SK Horní Bříza.

Mgr. Mildorfová za Finanční výbor podala protinávrh na schválení částky ve výši 450 000 Kč.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o protinávrhu na schválení dotace SK Horní
Bříza ve výši 450 000 Kč.

-

hlasování č. 15

pro 3 (p. Seko, Mgr. Mildorfová, p. Walterová)
proti 16 (Bc. Marek, p. Vetenglová, Bc. Jícha, sl. Kuttová, Mgr. Koza,
p. Kapr David, p. Čech, Ing. Želízko, Mgr. Vanžura, p. Vondrák, Ing. Hadinger,
p. Kapr Stanislav, p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov)
zdržel se 1 (Bc. Procházka) zastupitelů.
Protinávrh nebyl přijat.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace SK Horní
Bříza ve výši 500 000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací SK Horní Bříza z.s. ve výši 500 000 Kč.
-

hlasování č. 16, usnesení č. 15/2019

pro 16
(Bc. Marek, Mgr. Mildorfová, p. Walterová)

proti 1 (p. Seko)
zastupitelů.

zdržel se 3

Základní kynologická organizace Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace ZKO Horní Bříza.
Žádost pro rok 2019 byla ve výši 119 000 Kč, v loňském roce byla přidělená dotace ve výši
35 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 60 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací ZKO Horní Bříza ve výši 60 000 Kč.
-

hlasování č. 17, usnesení č. 16/2019
pro 20

proti 0
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zdržel se 0

zastupitelů.

T.J. Sokol Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace T.J. Sokol Horní
Bříza. Žádost pro rok 2019 byla ve výši 500 000 Kč, v loňském roce byla přidělená dotace
ve výši 409 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 263 000 Kč.
p. Svobodová měla připomínku, že skoro u všech spolků (kromě SK Horní Bříza) došlo
k mírnému ponížení dotací, ale u T.J. Sokol Horní Bříza došlo k razantnímu ponížení, otázala
se z jakého důvodu.
Místostarosta p. Čech uvedl, že k této věci proběhla pracovní schůzka zastupitelů, na které
byl přítomen pan Kargeradov, předseda T.J. Sokol Horní Bříza, který uvedl, že i s takto
navrženou částkou ve výši 263 000 Kč bude mít problémy, jak ji vyúčtovat.
p. Kargeradov uvedl, že by stálo za to, aby se přečetlo vyjádření Finančního výboru, dále
uvedl, že je členem T.J. Sokol Horní Bříza.
Mgr. Mildorfová uvedla, že drtivá většina dotací má být použita na opravu nebo rekonstrukci
sokolovny. Prakticky všechny spolky si žádají dotaci pro podporu aktivit občanů města,
ale v žádosti T.J. Sokol, žádná takováto aktivita není, je zde žádáno pouze o nákup nářadí,
což lze považovat za nástroj aktivity.
p. Svobodová uvedla, že všechny spolky si žádají dotace pro aktivity občanů. T.J. Sokol
má zažádáno na nákup nářadí, náčiní, které slouží k aktivitě občanů.
p. Kargeradov vznesl dotaz kolik členů má spolek Vandrovníků.
p. Begalová vnesla dotaz, na co si žádají Vandrovníci, neví o tom, že by tam byli lidé z Horní
Břízy.
p. Kargeradov uvedl další příklad jako Kynologický klub, který má zažádáno na pořádání
mistrovství světa.
p. Moulis uvedl, že ze spolkem Vandrovníků jezdí na výlety různé rodiny z Horní Břízy.
p. Svobodová uvedla, že členové rodin, kteří jezdí s Vandrovníky si náklady platí.
p. Kargeradov uvedl, že věří, že se to napraví v příštím roce, jak v programu, tak v obsahu
veřejnoprávní smlouvy.
Mgr. Mildorfová uvedla, že celá řada aktivit byla vidět.
Ing. Želízko uvedl, že je to takový „spolkový kanibalismus“. Na úvod nezazněla, jedna důležitá
informace, že součet všech žádostí převýšil celkovou částku schválenou zastupitelstvem na
podporu spolků. Finančním výborem byly jednotlivé částky poníženy rovnoměrně kromě T.J.
Sokol. Věří do budoucna, že se podaří najít vhodné řešení, aby byla pravidla
pro přidělování dotací co nejjednodušší.
p. Svobodová uvedla, že částka ve výši 263 000 Kč není malá, ale chtěla říci, že u jednoho
spolku došlo k výraznému ponížení oproti jiným spolkům.
p. Seko uvedl, že by byl nerad, aby zastupitelstvo schválilo maximální částky a pak to bylo
poníženo jednotným způsobem. Do budoucna by se k tomu mělo přistupovat jiným způsobem
a více sledovat přínos aktivit spolků občanům města.
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p. Čech uvedl, že T.J. Sokol Horní Bříza dostala minulý rok částku ve výši 409 000 Kč.
Pro přehlednost uvedl tabulku přidělených dotací od roku 2013. V roce 2013 to bylo 235 000
Kč, v roce 2014 185 000 Kč, v roce 2015 a 2016 230 000 Kč a v roce 2017 240 000 Kč. Uvedl,
že navržená částka pro T.J. Sokol je tak druhá nejvyšší v historii přidělených částek z rozpočtu
města.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace T.J. Sokol
Horní Bříza ve výši 263 000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací T.J. Sokol Horní Bříza ve výši 263 000 Kč.
-

hlasování č. 18, usnesení č. 17/2019
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

9. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019
Starosta požádal paní Valoškovou, vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí,
o seznámení přítomných s rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2019.
p. Valošková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2019 v předloženém
znění. Po rozpočtovém opatření č. 2 budou příjmy rozpočtu ve výši 93 191 123 Kč, výdaje
rozpočtu ve výši 107 561 526 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 15 073 403 Kč.
Dále uvedla, že k 31. 3. 2019 bylo na běžných účtech města 71 010 582,40 Kč,
na fondu oprav a investic 3 543 764,67 Kč.
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 je součástí zápisu jako příloha č. 2.
Ing. Navrátil vznesl dotaz, a to na částku ve výši 100 000 Kč na opravu plotu u 1. MŠ,
o co se jedná. Poukázal na položku 6171, kde je uvedena částka ve výši 29 000 Kč
na zaplacení DPH na vybudování přístřešku u MěÚ, položka byla do 140 000 Kč. Přístřešek,
který se tam dělal v minulosti, byl za částku do 50 000 Kč, uvedl, že se nemůže s touto částkou
ztotožnit. Podal protinávrh vyjmout částku ve výši 29 000 Kč z rozpočtového opatření č. 2
na rok 2019. Požádal radu města, aby se podívala na tuto nabídku, případně provedla
vyhodnocení jiných nabídek, zda by tyto nemohly být nižší.
Starosta uvedl, že se jedná o plot pro 1. MŠ před budovou školky a o plot u hasičské zbrojnice
k přepažení celého pozemku na polovinu pro školku a hasiče. Ohledně přístřešku před MěÚ
uvedl, že byla pozastavena jeho realizace. Uvedenou akci si necháme znovu nacenit
a zároveň oslovit více dodavatelů. Tuto částku jsme dali do rozpočtového opatření, aby tam
byla připravena i s DPH.
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Starosta dal hlasovat o protinávrhu.
Zastupitelstvo města
se zapracovanými změnami.

schvaluje

rozpočtové

opatření

č.

2

na

rok

2019

- hlasování č. 19
pro 9 (Bc. Marek, Mgr. Vanžura, p. Vondrák,
Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Ing. Navrátil, p. Kargeradov)
proti 11 (p. Seko, Mgr. Mildorfová, p. Walterová, p. Vetenglová, Bc. Jícha,
sl. Kuttová, Mgr. Koza, Bc. Procházka, p. Kapr David, p. Čech, Ing. Želízko)
zdržel se 0
zastupitelů.
Protinávrh nebyl přijat.

Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 v předloženém
znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši 93 191 123 Kč, výdaje rozpočtu
ve výši 107 561 526 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 15 073 403 Kč.
- hlasování č. 20, usnesení č. 18/2019
pro 12 (p. Seko, Mgr. Mildorfová, p. Walterová,
p. Vetenglová, Bc. Jícha, sl. Kuttová, Mgr. Koza, Bc. Procházka, p. Kapr David, p. Čech,
Ing. Želízko, Ing. Hadinger)
proti 6 (Mgr. Vanžura, p. Vondrák, p. Kapr Stanislav, Ing. Šedivec, Ing. Navrátil,
p. Kargeradov)
zdržel se 2 (Bc. Marek, p. Šavlíková)
zastupitelů.

10. Směna pozemků ve vlastnictví města Horní Bříza parc. č. 1916 díl „c“ o výměře
14 m2, parc. č. 1916 díl „g“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl „d1“ o výměře 4 m2, parc.
č. 2011 díl „f“ o výměře 1 m2, parc. č. 2011 díl „v1“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl
„y1“ o výměře 3 m2 a parc. č. 2011 díl „h2“ o výměře 7 m2 za pozemky ve vlastnictví
pana Michala Kerna parc. č. 1918/1 díl „b“ o výměře 13 m2, parc. č. 1918/2 díl „x“
o výměře 2 m2, parc. č. 1918/2 díl „y“ o výměře 1 m2 a parc. č. st. 571/4 díl „w“
o výměře 6 m2
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na uzavření smlouvy o směně pozemků
ve vlastnictví města Horní Bříza za pozemky ve vlastnictví pana Michala Kerna. Pan Michal
Kern požádal o směnu pozemků mezi jim a městem Horní Bříza. Pan Michal Kern nabízí městu
Horní Bříza směnu jím vlastněných pozemků parc. č. 1918/1 díl „b“ o výměře 13 m 2, parc.
č. 1918/2 díl „x“ o výměře 2 m2, parc. č. 1918/2 díl „y“ o výměře 1 m2 a parc. č. st. 571/4 díl „w“
o výměře 6 m2 za pozemky vlastněné městem Horní Bříza parc. č. 1916 díl „c“ o výměře
14 m2, parc. č. 1916 díl „g“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl „d1“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011
díl „f“ o výměře 1 m2, parc. č. 2011 díl „v1“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl „y1“ o výměře 3 m2
a parc. č. 2011 díl „h2“ o výměře 7 m2.
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Účastníci se v návrhu směnné smlouvy dohodli, že na vyrovnání hodnoty směněných
dílů nemovitostí provedou finanční vypořádání rozdílu hodnot směňovaných nemovitostí,
a to tak, že pan Michal Kern uhradí Městu Horní Bříza částku ve výši 2 355 Kč (slovy: dva
tisíce tři sta padesát pět korun českých).
Pan Michal Kern, jako vlastník pozemku parc. č. 2016/1, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 1759 - 57/2018, zřizuje touto smlouvou k tíži pozemku parc. č. 2016/1
ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 571/1 v k.ú. Horní Bříze věcné břemeno služebnost inženýrské sítě, odpovídající právu vedení kanalizace včetně kanalizační jímky
vedoucí ke stavbě čp. 443 v Horní Bříze, v ulici Na Kaolince, jež je součástí pozemku parc.
č. 571/1 v k.ú. Horní Bříza a právu přístupu za účelem kontroly a oprav kanalizačního potrubí
a kanalizační jímky.
Záměr směny pozemků parc. č. 1916 byl zveřejněn na úřední desce od 10. 4. 2019
do 26. 4. 2019.
p. Seko uvedl, aby se dal pozor na vklad věcného břemena k pozemku, toto by se mělo dát
zvlášť mimo smlouvu.
Starosta uvedl, že smlouva byla vyhotovena právníkem města. Otázku vložení věcného
břemene bude konzultovat s právníkem města.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení uzavření smlouvy
o směně pozemků ve vlastnictví města Horní Bříza za pozemky ve vlastnictví pana Michala
Kerna.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o směně pozemků ve vlastnictví
města Horní Bříza parc. č. 1916 díl „c“ o výměře 14 m2, parc. č. 1916 díl „g“ o výměře 4 m2,
parc. č. 2011 díl „d1“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl „f“ o výměře 1 m2, parc. č. 2011 díl „v1“
o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl „y1“ o výměře 3 m2 a parc. č. 2011 díl „h2“ o výměře 7 m2
nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, které jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever
za pozemky ve vlastnictví pana Michala Kerna, bytem Smrková 971/28, 312 00 Plzeň parc.
č. 1918/1 díl „b“ o výměře 13 m2, parc. č. 1918/2 díl „x“ o výměře 2 m2, parc. č. 1918/2 díl „y“
o výměře 1 m2 a parc. č. st. 571/4 díl „w“ o výměře 6 m2 nacházející se v katastrálním území
Horní Bříza, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1320 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, s finančním vyrovnáním ve výši 2 355 Kč od pana
Michala Kerna. Pan Michal Kern, jako vlastník pozemku parc. č. 2016/1, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 1759 - 57/2018, zřizuje smlouvou k tíži pozemku parc. č. 2016/1
ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 571/1 v k.ú. Horní Bříza věcné břemeno služebnost inženýrské sítě, odpovídající právu vedení kanalizace včetně kanalizační jímky
vedoucí ke stavbě čp. 443 v Horní Bříze, v ulici Na Kaolince, jež je součástí pozemku parc.
č. 571/1 v k.ú. Horní Bříza a právu přístupu za účelem kontroly a oprav kanalizačního potrubí
a kanalizační jímky. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy a podat příslušnému katastrálnímu
úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Záměr
směny pozemků byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů na úřední desce od 10. 4. 2019 do 26. 4. 2019.
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- hlasování č. 21, usnesení č. 19/2019
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

11. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku ve vlastnictví města
Horní Bříza parc. č. 317/9 - ostatní plocha o výměře 25 m2
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na přijetí smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi městem Horní Bříza a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02, Děčín, IČO: 24729035 na prodej části pozemku parc. č. 317/9 - ostatní plocha
o výměře 25 m2 v k.ú. Horní Bříza, který je ve vlastnictví města. Pozemek je zapsaný
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever na LV č. 10001
pro k.ú. Horní Bříza. Budoucí kupující má zájem na částí pozemku vybudovat distribuční
trafostanici. Cena bude ve výši 816 Kč za m2.
Ing. Šedivec uvedl, že pozemek parc. č. 317/9 město získalo za rozumné peníze od Keramiky,
kde by se mohlo v budoucnu vybudovat parkovací stání a tímto by se to mohlo znemožnit.
Ing. Želízko uvedl, že pozemek je výhledově určen pro vybudování parkovacích stání. Výběr
místa pro vybudování trafostanice byl proveden s ohledem k tomu, že tam jsou ještě další sítě.
Ing. Šedivec uvedl, že Keramika přestane dodávat vodu z Víseckého rybníku vzhledem ke
stavu potrubí. Tímto by byla ohrožena dodávka vody do retenční nádrže, která slouží pro
požární zabezpečení města Horní Bříza. Je ale možné čerpat vodu ze studny, která je tam
v majetku společnosti LB Minerals a jde o to, aby vedení nekolidovalo se sítěmi.
Starosta uvedl, že uvedena věc byla projednávána s pracovníky společnosti ČEZ a proto se
tato plocha vymezila do uvedeného prostoru.
p. Vondrák uvedl, že je tam již připraven kabel na patě tohoto pozemku společnosti ČEZ.
Ing. Šedivec uvedl, že z rozvodu elektriky Keramiky jsou napojovány některé objekty. Uvedl,
že to je s ohledem na to, že by se mohly v případě kolize některé objekty napojit.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Bříza a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín, IČO: 24729035 na prodej části pozemku parc.
č. 317/9 - ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Horní Bříza, který je ve vlastnictví města
za dohodnutou cenu ve výši 816 Kč za m2.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvě
mezi městem Horní Bříza a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02, Děčín, IČO: 24729035 na prodej části pozemku parc. č. 317/9 - ostatní plocha
o výměře 25 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. Horní Bříza u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever za cenu ve výši
816 Kč za m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
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- hlasování č. 22, usnesení č. 20/2019
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

12. Smlouva o prodeji pozemku ve vlastnictví města Horní Bříza parc. č. 1994 - ostatní
plocha o výměře 99 m2
Starosta přednesl návrh na přijetí smlouvy o prodeji pozemku ve vlastnictví města Horní
Bříza parc. č. 1994 - ostatní plocha o výměře 99 m2, nacházející se v katastrálním území Horní
Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň - sever.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1994 byl zveřejněn na základě žádosti společnosti
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567
a na základě odsouhlasení záměru prodeje radou města dne 3. 4. 2019.
Cena byla stanovena ve výši 133 650 Kč - jedná se o cenu obvyklou.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1994 byl zveřejněn na úřední desce od 5. 4. 2019
do 21. 4. 2019.

Starosta dal hlasovat o tomto návrhu prodeje.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1994 - ostatní plocha
o výměře 99 m2, nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, která je zapsaná na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň,
společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:
27295567 za cenu 133 650 Kč. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí. Záměr o prodeji pozemku byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na úřední desce od 5. 4. 2019
do 21. 4. 2019.
- hlasování č. 23, usnesení č. 21/2019
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

13. Volba přísedící u Okresního soudu Plzeň - sever
Starosta přednesl návrh na volbu přísedící u Okresního soudu Plzeň - sever, paní
Růženy Paškové, bytem Na Skautech 452, 330 12 Horní Bříza, která vykonávala
ve volebním období 2015 - 2019 přísedící u Okresního soudu Plzeň - sever. Paní Růžena
Pašková opětovně projevila zájem o výkon této funkce ve volebním období 2019 - 2023. Volba
musí být provedena zastupitelstvem ve smyslu zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
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přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zastupitelstvo města Horní Bříza volí paní Růženu Paškovou do funkce přísedící
u Okresního soudu Plzeň - sever na volební období 2019 - 2023, podle § 64 odst. 1 zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

-

hlasování č. 24, usnesení č. 22/2019
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

14. Zpráva z řádné valné hromady firmy TEBYT-HB s.r.o.
Starosta požádal Ing. Navrátila, člena dozorčí rady firmy TEBYT-HB s.r.o.,
o přednesení zprávy z řádné valné hromady firmy TEBYT-HB s.r.o.
Ing. Navrátil seznámil přítomné s průběhem řádné valné hromady firmy TEBYT-HB
s.r.o., která se konala dne 3. 4. 2019 v Rokycanech s následujícím programem:
- projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a rozdělení zisku
- byla podána podrobná informace o provozu kogenerace 200 kW
- valná hromada souhlasila s plánem oprav na rok 2019
- byla podána informace o výsledcích hospodaření fotovoltaické elektrárny a navrhovaná
opatření k udržení ceny tepla v létech 2019 - 2020 s ohledem na vývoj ceny energií
Zpráva z řádné valné hromady firmy TEBYT-HB s.r.o. je součástí zápisu jako příloha č. 3.
Starosta uvedl, že zisk bude využit k dalšímu rozvoji společnosti. Je tam záměr výměny kotle
na továrně a je tam záměr zakoupení automobilu k zajištění údržby obou dvou kotelen. Cena
tepla, aby se udržela, tak firma TEBYT-HB s.r.o. vstupuje na burzu, snaží se hledat co nejlepší
cenu plynu a to je podpořeno i touto plánovanou kogenerací.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z řádné valné hromady firmy
TEBYT-HB s.r.o.

15. Různé
Ing. Navrátil uvedl, že u usnesení rady města č. 89/2019, které se týkalo přístřešku, je v zápise
rady města uvedeno jako splněné. Má za to, že se již celá tato akce začala realizovat. Přitom
dnes na zastupitelstvu se v rozpočtovém opatření č. 2 jednalo o položce 29 000 Kč za DPH
na uvedenou výstavbu.
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Starosta uvedl, že se jedná o chybu v zápisu ze schůze rady města. Uvedenou akci výstavby
přístřešku u městského úřadu zastavil z důvodu vysoké ceny a uvedená částka bude ještě
prověřena.
Místostarosta p. Čech uvedl, že usnesení č. 89/2019 nebylo ještě splněno, zřejmě jde o chybu
v zápisu a toto bude na příštím jednání rady města napraveno, poděkoval za upozornění.

16. Diskuse
Ing. Růžičková vznesla dotaz na konečný termín opravy Tovární ulice, a zda tam jsou
prováděny kontroly stavu prací. Spousta lidí si stěžuje, že tam pracuje velmi málo pracovníků.
Starosta uvedl, že každý týden probíhají kontrolní dny, pracuje se podle harmonogramu prací,
podepsána smlouva hovoří o tom, že dílo bude dokončeno do konce června tohoto roku.
Místostarosta p. Čech uvedl, že harmonogram stavebních prací, který předložila stavební
firma, se prodloužil do 30. 11. 2019. Město Horní Bříza tento harmonogram nepřijalo, protože
je v rozporu s uzavřenou smlouvou.
Starosta uvedl, že městu Horní Bříza nezbývá nic jiného, než respektovat uzavřenou smlouvu.
Ing. Růžičková upozornila na plnění volebního programu, a to ohledně budovy Klubu v Horní
Bříze, že tento se dá do péče Městského úřadu. Byla uzavřena nájemní smlouva s p. Úlovcem.
Požádala vedení města, aby se na Klub nezapomnělo a aby se tam již něco ohledně oprav
dělo.
Místostarosta Mgr. Koza uvedl, že smlouva na pronájem Klubu byla uzavřena na dva roky
s p. Úlovcem. Na výběrové řízení se přihlásili dva zájemci. Pan Úlovec nabídl nejvyšší částku,
a to ve výši 210 000 Kč. Uvedl, že se počítá s tím, že se s Klubem pohne. Jsou různé možnosti:
- buď to bude provozovat město ustanoveným správcem,
- jako příspěvková organizace
- vznik s.r.o.
Všechny tyto možnosti jsou otevřené. Stále se s Klubem počítá. Uvedl, že si chce objet obce,
které s tím mají zkušenosti, s tím, že by zjistil, jak to kde funguje, aby se mohlo město
rozhodnout, jakou formu provozování Klubu zvolí do budoucna. Záměrem je, aby zde vzniklo
středisko, které by zastřešilo veškeré kulturní dění ve městě.
Starosta uvedl, že je naplánována sanace, je k tomu zpracována projektová dokumentace.
Sanace se týká oddrenážování a odvod vlhkosti od budovy a nanesení sanační omítky na
vnitřní prostory sklepů. Město nechalo ověřit cenu, která byla rozpočtována na 4,5 miliónu Kč,
bylo to naceněno celkem na 4,7 mil. Kč. Práce by měly trvat po dobou pěti měsíců. Bude se
k tomu organizovat pracovní schůzka zastupitelů, kde by se mělo domluvit, jak se bude
pokračovat v tomto směru dál.
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17. Rekapitulace přijatých usnesení
Místostarosta pan Ladislav Čech provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání
zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 13. 5. 2019:
č. 8/2019

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 9/2019

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
Ing. Lubomíra Navrátila a Mgr. Petra Kozu.

č. 10/2019

Zastupitelstvo města schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

č. 11/2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s neziskovou organizací
Folklórní soubor Úsměv ve výši 125 000 Kč.

č. 12/2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s neziskovou organizací
Spolku Betula viridis při MZŠ v Horní Bříze ve výši 55 000 Kč.

č. 13/2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s neziskovou organizací
Divadelnímu spolku Osada ve výši 65 000 Kč.

č. 14/2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s neziskovou organizací
Pionýrské skupině Horní Bříza ve výši 72 000 Kč.

č. 15/2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s neziskovou organizací SK
Horní Bříza z.s. ve výši 500 000 Kč.

č. 16/2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s neziskovou organizací ZKO
Horní Bříza ve výši 60 000 Kč.

č. 17/2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s neziskovou organizací
T.J. Sokol Horní Bříza ve výši 263 000 Kč.

č. 18/2019

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
93 191 123 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 107 561 526 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 15 073 403 Kč.
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č. 19/2019

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o směně pozemků
ve vlastnictví města Horní Bříza parc. č. 1916 díl „c“ o výměře 14 m2, parc.
č. 1916 díl „g“ o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl „d1“ o výměře 4 m2, parc.
č. 2011 díl „f“ o výměře 1 m2, parc. č. 2011 díl „v1“
o výměře 4 m2, parc. č. 2011 díl „y1“ o výměře 3 m2 a parc. č. 2011 díl „h2“
o výměře 7 m2 nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň - sever za pozemky ve vlastnictví pana Michala
Kerna, bytem Smrková 971/28, 312 00 Plzeň parc. č. 1918/1 díl „b“ o výměře
13 m2, parc. č. 1918/2 díl „x“ o výměře 2 m2, parc.
č. 1918/2 díl „y“ o výměře 1 m2 a parc. č. st. 571/4 díl „w“ o výměře 6 m2
nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 1320 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň - sever, s finančním vyrovnáním ve výši 2 355 Kč od pana
Michala Kerna. Pan Michal Kern, jako vlastník pozemku parc. č. 2016/1, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 1759 - 57/2018, zřizuje smlouvou
k tíži pozemku parc. č. 2016/1 ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 571/1
v k.ú. Horní Bříza věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě, odpovídající
právu vedení kanalizace včetně kanalizační jímky vedoucí ke stavbě čp. 443
v Horní Bříze, v ulici Na Kaolince, jež je součástí pozemku parc. č. 571/1 v k.ú.
Horní Bříza a právu přístupu za účelem kontroly a oprav kanalizačního potrubí
a kanalizační jímky. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí. Záměr směny pozemků byl zveřejněn podle § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů na úřední desce od 10. 4. 2019 do 26. 4. 2019.

č. 20/2019

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
smlouvě mezi městem Horní Bříza a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín, IČO: 24729035 na prodej části
pozemku parc. č. 317/9 - ostatní plocha o výměře 25 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. Horní Bříza u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever za cenu ve výši 816 Kč
za m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

č. 21/2019

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1994 - ostatní plocha
o výměře 99 m2, nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, která
je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň, společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 za cenu 133 650 Kč.
Pověřuje starostu k podpisu smlouvy a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Záměr o prodeji pozemku byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na úřední desce
od 5. 4. 2019 do 21. 4. 2019.

č. 22/2019

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí paní Růženu Paškovou do funkce
přísedící u Okresního soudu Plzeň - sever na volební období 2019 - 2023,
podle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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18. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast a pozornost na
zasedání zastupitelstva města.

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 5. 2019

Zapisovatel:

Mgr. Zdeněk Kojda

Ověřovatelé: Ing. Lubomír Navrátil

Mgr. Petr Koza

……………………….. ………………..

……………………….. ………………..

……………………………..…………..

Ladislav Čech
místostarosta města

David Kapr
starosta města
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