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 26. června 2019, od 18:00 hodin
v jídelně MZŠ, Třída 1. máje 210, 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., Ing. Lubomír Navrátil, Bc. Zdeněk Procházka,
p. Jan Seko, p. Jaroslava Šavlíková, Ing. Vojtěch Šedivec, Mgr. Alena Šůmová,
Mgr. Viktor Vanžura, p. Halina Vetenglová, p. Marek Vondrák,
p. Renata Walterová, Ing. Radek Želízko.
Omluveni: 1 - Mgr. Tereza Mildorfová
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.
Starosta uvedl, že ze zasedání se provádí audio záznam.
Starosta přivítal na zasedání zástupce společnosti Silnice Topolany a.s., která provádí
rekonstrukci Tovární ulice v Horní Bříze pana Voláka, jednatele společnosti, pana Holana,
hlavního stavby vedoucího a právního zástupce jmenované společnosti.
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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. Informace o průběhu rekonstrukce Tovární ulice
7. Zprávy rady města, městské policie, předsedů výborů a komisí za I. pololetí 2019
8. Závěrečný účet města Horní Bříza za rok 2018
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2018
10. Účetní závěrka za rok 2018
11. Úplatný převod mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a městem Horní Bříza pozemku parc. č. 468/1 - trvalý trávní porost v k. ú. Horní Bříza
12. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019
13. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 2060 - ostatní plocha o výměře 16 m2 a pozemek
parc. č. 2061 - ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní Petry
Frantové městu Horní Bříza
14. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 2062 - ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Horní
Bříza ve vlastnictví paní Jaroslavy Finklarové městu Horní Bříza
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. 23/2019

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

3. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi zastupitelé Ing. Radek Želízko a sl. Jessica
Kuttová. Žádný protinávrh nebyl vznesen. Zastupitelé určili jako ověřovatele zápisu:

-

hlasování č. 2, usnesení č. 24/2019

Ing. Radek Želízko

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

-

hlasování č. 3, usnesení č. 24/2019

sl. Jessica Kuttová

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.

Starosta uvedl, že Kontrolní výbor, doporučuje revokaci uvedeného usnesení. Po zvážení
starosta navrhuje ponechání tohoto usnesení, zejména z důvodu, že město bude v uvedené
věci žádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků
ohledně této rekonstrukce a modernizace atletické dráhy a víceúčelového hřiště.

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.

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.
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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.
Starosta uvedl, že zatím nikdo neprojevil zájem o odkup těchto nemovitostí.
p. Špaček poukázal na usnesení č. 54/2016, které podle jeho názoru nebylo splněno, ale nikdo
se k tomu z vedení města dosud nevyjádřil. Odcitoval uvedené usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje zastavení kácení lesa mýtným způsobem
do 31. 12. 2019, pakliže do tohoto termínu nebude les překvalifikován, na jiný druh lesa
- na rekreační, dojde při tvorbě nového lesního hospodářského plánu ke stanovení objemu
a způsobu těžby na základě veřejného projednání. Probírka lesního porostu se bude provádět
maximálně šetrným způsobem“.
Starosta uvedl, že to bude zaznamenáno v zápisu a bude to prověřeno.

Splněná usnesení zastupitelstva:
Ze zastupitelstva 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.
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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.

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.
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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.

5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky.

6. Informace o průběhu rekonstrukce Tovární ulice
Starosta požádal pana Voláka, jednatele společnosti Silnice Topolany a.s.
se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO: 05758734 o provedení informace o průběhu
rekonstrukce Tovární ulice v Horní Bříze.
p. Volák uvedl, že se aktuální situace rekonstrukce Tovární ulice je před dokončením I. etapy
prací. Následně se uskuteční další etapa. Uvedl, že společnost ALPINE, která vysoutěžila
veřejnou zakázku zanikla a odstoupila od této zakázky. Společnost Silnice Topolany čekala
na vyhotovení nové DIO, kde vznikla 2 až 3 měsíční proluka. Ze SÚS Plzeň se v současné
době jedná o prodloužení termínu provedení zakázky, původní termín byl stanoven
do 28. 6. 2019. Pokud, by se nepovedlo jednání, o prodloužení termínu došlo, by k ukončení
prací. Navrhuje se prodloužení termínu do konce srpna, do konce září by byl stanoven konečný
termín provedení celkové realizace prací této veřejné zakázky. V současné době probíhá
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jednání ze SÚS o prodloužení termínu, navrhuje se dne 28. 6. 2019 uzavřít dodatek
č. 4 ke smlouvě o dílo „III/180 4 Horní Bříza - Tovární ulice“.
Starosta uvedl, že SÚS Plzeň zaslala městu Horní Bříza návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
„III/180 4 Horní Bříza - Tovární ulice“, který musí projednat rada města ještě dnes po zasedání
zastupitelstva. Uvedl, že v pátek dne 28. 6. 2019 by za město Horní Bříza měl podepsat tento
dodatek č. 4.
p. Seko vznesl dotaz, zda se jedná o dokončení prací na celém úseku.
p. Volák uvedl, že se jedná o dokončení prací na celé stavbě.
p. Holan vysvětlil technologický postup plánovaných prací rekonstrukce.
p. Růžičková vznesla dotaz, zda u klubu budou nějaké nástupní místa pro autobusy.
p. Holan uvedl, že u klubu bude rozšířená silnice a budou tam nástupní ostrůvky pro autobusy.
Na začátku obce bude provedeno zúžení komunikace.
Ing. Šedivec vznesl dotaz, jak je vyřešeno DIO od kolejí k benzinové pumpě, zda je
zabezpečená obslužnost firem v této části a jestli je to s firmami v této části projednáno.
p. Holan uvedl, že v DIO je to nastaveno, 2 - 3 dny budou prováděny uzavírky jednotlivých
částí komunikace. O tomto bude z firmami jednáno dostatečně dopředu.
p. Volák na závěr požádal starostu o zaslání informace o způsobu jednání rady města.

7. Zprávy rady města, městské policie, předsedů výborů a komisí za I. pololetí 2019
Městská policie - Bc. Zdeněk Procházka přednesl zprávu městské policie,
která je součástí zápisu jako příloha č. 2
Finanční výbor - p. Renata Walterová přednesla zprávu finančního výboru,
která je součástí zápisu jako příloha č. 3
Kontrolní výbor - Bc. Luboš Marek, DiS., přednesl zprávu kontrolního výboru,
která je součástí zápisu jako příloha č. 4
Komise pro projednávání přestupků - Mgr. Zdeněk Kojda přednesl zprávu komise
pro projednávání přestupků, která je součástí zápisu jako příloha č. 5
Kulturní a sportovní komise - Mgr. Petr Koza přednesl zprávu kulturní a sportovní
komise, která je součástí zápisu jako příloha č. 6
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Stavební komise - Ing. Radek Želízko přednesl zprávu stavební komise,
která je součástí zápisu jako příloha č. 7
Komise životního prostředí - p. Zdeněk Kolek přednesl zprávu komise životního
prostředí, která je součástí zápisu jako příloha č. 8
p. Růžičková vznesla dotaz, jaká je vize ohledně oprámů pořád se o tom mluví, ale má takový
dojem, že situace je pořád stejná.
p. Kolek uvedl, že oprámy se měly původně zavážet, Plzeňským krajem to bylo zastaveno.
p. Růžičková uvedla, že v oprámech je spousta navezených látek z bývalé Lachemy
v Kaznějově jako např. ložisko nikelnatých a kobaltových zbytků. Vznesla dotaz, jestli je lože
pod nimi dostatečně pevné.
p. Kolek uvedl, že polovina kontrolních vrtů nejsou funkční. V dubnu letošního roku, byly
provedeny kontrolní vrty, zjištěné výsledky ještě komise životního prostředí nemá k dispozici.
Kraj tvrdí, že nástupnická organizace Lachemy nemá za povinnost provádět kontrolní vrty.
Uvedl, že nástupnická firma tvrdí, že vrty provádí dobrovolně.
p. Růžičková uvedla, že jde o pitnou vodu pro obec.
p. Špaček uvedl, že otázka tvorby lesního hospodářského plánu má několik fází. Vznesl dotaz,
zda se daly připomínky ohledně lesního hospodářského plánu dohromady.
Starosta uvedl, že Lesprojekt s panem Kočandrlem dělá místní šetření, podklady se dají
k dispozici členům komise životního prostředí k vyjádření a pak se projednají na radě města.

Rada města - p. Ladislav Čech přednesl zprávu rady města, která je součástí zápisu
jako příloha č. 9
Sbor pro občanské záležitosti - p. Renata Walterová přednesla zprávu sboru
pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ), která je součástí zápisu jako příloha č. 10

Redakční rada Hornobřízského zpravodaje - Bc. Václav Jícha přednesl zprávu
redakční rady Hornobřízského zpravodaje, která je součástí zápisu jako příloha č. 11
Ing. Šedivec vznesl dotaz ohledně vydaného zpravodaje k 25. výročí města, kde v obsahu
je článek k dvěma osobám města, položil otázku směrem k redakční radě, zda neměli na výběr
jiné osoby než sestry Kepkovy, které by pro město udělali daleko více.
Bc. Jícha uvedl, že v obsahu každého vydání zpravodaje budou uvedeny osoby, které jsou
nějakým způsobem více činné pro město.
p. Kargeradov vznesl dotaz na finanční náklady, které byly vynaloženy za vydání celkem třech
čísel zpravodajů.
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Místostarosta p. Čech uvedl, že poslední vydané číslo zpravodaje k výročí města stálo
50 000 Kč.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy rady města, městské policie, předsedů
výborů a komisí o činnosti za I. pololetí 2019.

8. Závěrečný účet města Horní Bříza za rok 2018
Místostarosta p. Čech předložil zastupitelstvu a zastupitelstvo města bylo seznámeno
se Závěrečným účtem města Horní Bříza za rok 2018. Rozpočtový výsledek hospodaření
města za rok 2018 vykazuje schodek v hospodaření ve výši 20 805 798 Kč.
Účetní výsledek hospodaření města za rok 2018 vykazuje celkově zisk ve výši
8 703 418,53 Kč. Hospodářský výsledek se u obce nerozděluje, zůstatek bude po schválení
účetní uzávěrky zaúčtován na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období.
Součástí závěrečného účtu města jsou i výkazy příspěvkových organizací. Hospodářské
výsledky byly radou města dne 27. 2. 2019 schváleny k převedení do rezervních fondů
příspěvkových organizací.

K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
Starosta nechal hlasovat o závěrečném účtu:
Rozpočtový výsledek hospodaření města za rok 2018 vykazuje schodek v hospodaření
ve výši 20 805 798 Kč.
Účetní výsledek hospodaření města za rok 2018 vykazuje celkově zisk ve výši
8 703 418,53 Kč. Hospodářský výsledek se u obce nerozděluje, zůstatek bude po schválení
účetní uzávěrky zaúčtován na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období.
Součástí závěrečného účtu města jsou i výkazy příspěvkových organizací. Hospodářské
výsledky byly radou města dne 27. 2. 2019 schváleny k převedení do rezervních fondů
příspěvkových organizací.
Na tomto základě zastupitelstvo města dává souhlas s celoročním hospodařením
města Horní Bříza za rok 2018, dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to bez výhrad.
-

hlasování č. 4, usnesení č. 25/2019
pro 20

proti 0
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zdržel se 0

zastupitelů.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2018
Místostarosta p. Čech předložil zastupitelstvu a zastupitelstvo města bylo seznámeno
se zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018.
Závěr ze zprávy auditora:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Horní Bříza jsme nezjistili
žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání
hospodaření.
Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:
Při přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby
a nedostatky.
Starosta konstatoval, že na základě závěru ze zprávy auditora:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města Horní Bříza za rok 2018.

10. Účetní závěrka za rok 2018
Místostarosta p. Čech předložil zastupitelstvu a zastupitelstvo města bylo seznámeno
s účetní závěrkou za rok 2018.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ukládá v § 84
povinnost schvalování účetních závěrek. Požadavky na organizaci schvalování účetní závěrky
stanoví Vyhláška č. 220/2013 Sb.
Dle této vyhlášky je schvalujícím orgánem v případě obcí zastupitelstvo.
Vyhláška dále stanoví nejdůležitější podklady pro schválení závěrky:
1. účetní výkazy:
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
- Výkaz zisku a ztráty
- Rozvaha
- Příloha účetní závěrky
- Pomocný analytický přehled
2. zpráva auditora o ověření účetní závěrky
3. inventarizační zpráva
4. zápis o provedených kontrolách a jejich výsledcích
5. ostatní informace a záznamy
Všechny tyto přílohy jsou i součástí závěrečného účtu města.
O schválení nebo neschválení účetní závěrky musí být sepsán Protokol, který následně
podepisuje starosta města a který bude součástí zápisu jako příloha č. 12. Návrh na znění
Protokolu je obsažen v Příloze a obsahuje všechny náležitosti předepsané Vyhláškou
č. 220/2013 Sb., včetně písemného záznamu o hlasování, který bude po skončení hlasování
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zastupitelstva vytištěn a přiložen k Protokolu. Do Protokolu uvede zastupitel, který hlasoval
proti schválení závěrky, písemně důvody svého hlasování.
Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2018 dne 29. 5. 2019
usnesení č. 125/2019, souhlasí s nimi a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Finanční výbor projednal návrh závěrečného účtu na svém jednání dne 27. 5. 2019.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce 10. 6. 2019 po dobu 15 dní.

Na základě toho starosta nechal hlasovat o účetní závěrce:
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Horní Bříza za rok 2018.
-

hlasování č. 5, usnesení č. 26/2019
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

11. Úplatný převod mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a městem Horní Bříza pozemku parc. č. 468/1 - trvalý trávní porost v k. ú. Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na přijetí smlouvy na úplatný převod mezi
ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Horní Bříza pozemku
parc. č. 468/1 - trvalý trávní porost v k. ú. Horní Bříza. ČR - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových převádí za úplatu, a to za kupní cenu ve výši 21 000 Kč (slovy
dvacetjedna tisíc korun českých) městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemek parc.
č. 468/1 - trvalý trávní porost v k. ú. Horní Bříza s veškerým zákonným příslušenstvím
a součástmi a dále se všemi právy a povinnostmi s touto nemovitostí spojenými. V případě
úplatného převodu město Horní Bříza projevilo o pozemek zájem.
Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí smlouvy na úplatný převod
mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Horní Bříza
pozemku parc. č. 468/1 - trvalý trávní porost v k. ú. Horní Bříza.
Starosta ukázal a podal vysvětlení k danému pozemku. Uvedl, že se jedná o pozemek, který
částečně zasahuje do komunikace U Stadionu, navazuje na násep u železničního viaduktu.
Na pozemku jsou inženýrské sítě (sdělovací vedení, podzemní trasa NN ČEZ Distribuce a.s.).
p. Špaček vznesl dotaz, proč na zasedání není prováděná projekce.
Starosta odpověděl, že na zasedání není prováděna projekce z důvodů toho, že by bylo na
projekci špatně vidět a i vzhledem k počasí.
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Starosta dal hlasovat o návrhu přijetí smlouvy na úplatný převod.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy na úplatný převod mezi ČR - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Horní Bříza pozemku parc. č. 468/1
- trvalý trávní porost v k. ú. Horní Bříza. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových převádí za úplatu, a to za kupní cenu ve výši 21 000 Kč (slovy dvacetjedna tisíc
korun českých) městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 468/1 - trvalý
trávní porost 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.
- hlasování č. 6, usnesení č. 27/2019
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

12. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019
Starosta požádal paní Valoškovou, vedoucí odboru finančních a vnitřních věci
o seznámení přítomných s jednotlivými položkami rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019.
Paní Valošková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2019,
v předloženém znění.
Po rozpočtovém opatření č. 3 budou příjmy rozpočtu ve výši 96 102 298 Kč, výdaje rozpočtu
ve výši 108 032 970 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 12 633 672 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019 je součástí zápisu jako příloha č. 13.
p. Kargeradov vznesl dotaz ohledně finanční částky ve výši 80 000 Kč pro zpravodaj města.
Uvedl, že vydané tři čísla zpravodaje vyčerpaly již celkově schválenou částku v rozpočtu.
Uvedl, že navrhované zvýšení za zpravodaj je zbytečný výdaj, uvedl, že to je důvodem, proč
bude hlasovat proti schválení tohoto rozpočtového opatření.
Bc. Jícha uvedl, že v roce 2009 byla schválená částka v rozpočtu ve výši 140 000 Kč
na zpravodaj. V roce 2019 byla vyčleněná částka ve výši 140 000 Kč. Uvedl, že je zde posun
10 let jako příklad uvedl, že jsou jiné ceny, zpravodaj je dodáván do každé poštovní schránky,
zvedl se počet výtisku na 2 000 oproti minulosti, kdy bylo jen 500 výtisků.
p. Kargeradov uvedl, že je možné promyslet varianty barevného provedení, rozsahu, volbu
papírů apod. nebo to jen minimálně zkusit. Uvedl, že jenom tři čísla zpravodaje vyčerpaly
částku ve výši 120 000 Kč.
Bc. Jícha uvedl, že redakční rada vymyslela jiný koncept zpravodaje.
Místostarosta p. Čech uvedl, že částka ve výši 120 000 Kč byla zakomponovaná do rozpočtu
na rok 2019 a tento se tvořil bezprostředně po ustavujícím zasedání zastupitelstva. Cílem
zpravodaje je objektivně informovat občany města. Uvedl, že pokud chceme vydávat
zpravodaj i ve II. pololetí roku 2019, tak zpravodaj nevyjde, pokud nebude navýšená částka
v rozpočtovém opatření.
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p. Kargeradov uvedl jako příklad, že v místě kde bydlí, tak tam mají pobyt dvě rodiny, zpravodaj
do schránky byl doručen v jednom výtisku. Uvedl, že si ho stejně přečte v elektronické podobě
na webových stránkách města. Navýšení částky ve výši 80 000 Kč na zpravodaj je pro něj
nepřijatelné
Místostarosta Mgr. Koza uvedl, že pokud se provede přepočet částky na každého obyvatele,
vyjde částka ve výši 10 Kč, což není moc. Uvedl, že informační hodnota za to stojí.

Starosta dal hlasovat o tomto návrhu
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019 v předloženém
znění. Po rozpočtovém opatření č. 3 budou příjmy rozpočtu ve výši 96 102 298 Kč, výdaje
rozpočtu ve výši 108 032 970 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 12 633 672 Kč.

-

hlasování č. 7, usnesení č. 28/2019

pro 12 (Ing. Želízko, Bc. Jícha, Mgr. Šůmová, Bc. Marek,
p. Seko, p. Vetenglová, sl. Kuttová, p. Walterová, Mgr. Koza, Bc. Procházka, p. Kapr David,
p. Čech)
proti 8 (p. Vondrák, Ing. Navrátil, p. Kargeradov,
Ing. Hadinger, Mgr. Vanžura, Ing. Šedivec, p. Kapr Stanislav, p. Šavlíková)
zdržel se 0

zastupitelů.

Místostarosta p. Čech doplnil, že k 31. 5. 2019 bylo na
města 71 367 839,92 Kč, na fondu oprav a investic 3 543 703,73 Kč.

běžných

účtech

13. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 2060 - ostatní plocha o výměře 16 m2
a pozemek parc. č. 2061 - ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Bříza
ve vlastnictví paní Petry Frantové městu Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na přijetí návrhu darovací smlouvy na pozemek
parc. č. 2060 - ostatní plocha o výměře 16 m2 a pozemek parc. č. 2061 - ostatní plocha
o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní Petry Frantové, bytem Na Návsi 16, 330
12 Horní Bříza městu Horní Bříza. Paní Petra Frantová touto smlouvou daruje shora uvedený
oddělený pozemek spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenství městu Horní
Bříza, které výše uvedené nemovitosti jako dar přijímá a do svého výlučného vlastnictví
nabývá. Darující strana prohlašuje, že je oprávněna nakládat s převáděnými nemovitostmi
a že na nich neváznou žádné dluhy ani věcná břemena, vyjma věcného břemene užívání
a zástavního práva smluvního dle zápisu v příslušném katastru nemovitostí, za což ručí straně
obdarované.
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Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí darovací smlouvy
na pozemek parc. č. 2060 - ostatní plocha o výměře 16 m2 a pozemek parc. č. 2061 - ostatní
plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní Petry Frantové, bytem Na Návsi
16, 330 12 Horní Bříza městu Horní Bříza.
Starosta ukázal a podal vysvětlení k danému pozemku. Uvedl, že se jedná o pozemek,
na kterém se připravuje kruhový objezd v Horní Bříze.

Starosta dal hlasovat o návrhu přijetí darovací smlouvy.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí darovací smlouvy na pozemek parc. č. 2060 ostatní plocha o výměře 16 m2 a pozemek parc. č. 2061 - ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú.
Horní Bříza ve vlastnictví paní Petry Frantové, bytem Na Návsi 16, 330 12 Horní Bříza městu
Horní Bříza. Paní Petra Frantová touto smlouvou daruje shora uvedený oddělený pozemek
spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenství městu Horní Bříza, které výše
uvedené nemovitosti jako dar přijímá a do svého výlučného vlastnictví nabývá. Darující strana
prohlašuje, že je oprávněna nakládat s převáděnými nemovitostmi a že na nich neváznou
žádné dluhy ani věcná břemena, vyjma věcného břemene užívání a zástavního práva
smluvního dle zápisu v příslušném katastru nemovitostí, za což ručí straně obdarované.
Ukládá starostovi města Horní Bříza tuto smlouvu jménem města podepsat a zabezpečit vklad
do katastru nemovitostí.
- hlasování č. 8, usnesení č. 29/2019
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

14. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 2062 - ostatní plocha o výměře 8 m2
v k.ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní Jaroslavy Finklarové městu Horní Bříza
Starosta přednesl přijetí návrhu darovací smlouvy na pozemek parc. č. 2062 - ostatní
plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní Jaroslavy Finklarové, bytem
Lábkova 891/8, 318 00 Plzeň městu Horní Bříza. Paní Jaroslava Finklarová touto smlouvou
daruje shora uvedený oddělený pozemek spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi
a příslušenstvím městu Horní Bříza, které výše uvedenou nemovitost jako dar přijímá
a do svého výlučného vlastnictví nabývá. Darující strana prohlašuje, že je oprávněna nakládat
s převáděnou nemovitostí a že na ní neváznou žádné dluhy ani věcná břemena, za což ručí
straně obdarované.
Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí darovací smlouvy
na pozemek parc. č. 2062 - ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní
Jaroslavy Finklarové, bytem Lábkova 891/8, 318 00 Plzeň městu Horní Bříza.
Starosta ukázal a podal vysvětlení k danému pozemku. Uvedl, že se jedná o pozemek,
na kterém se připravuje kruhový objezd v Horní Bříze.
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Starosta dal hlasovat o návrhu přijetí darovací smlouvy.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí darovací smlouvy na pozemek parc. č. 2062 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní Jaroslavy Finklarové, bytem
Lábkova 891/8, 318 00 Plzeň městu Horní Bříza. Paní Jaroslava Finklarová touto smlouvou
daruje shora uvedený oddělený pozemek spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi
a příslušenstvím městu Horní Bříza, které výše uvedenou nemovitost jako dar přijímá
a do svého výlučného vlastnictví nabývá. Darující strana prohlašuje, že je oprávněna nakládat
s převáděnou nemovitostí a že na ní neváznou žádné dluhy ani věcná břemena, za což ručí
straně obdarované.
Ukládá starostovi města Horní Bříza tuto smlouvu jménem města podepsat a zabezpečit vklad
do katastru nemovitostí.
- hlasování č. 9, usnesení č. 30/2019
pro 20

zdržel se 0

proti 0

zastupitelů.

15. Různé
- pověření finančního výboru ke kontrolám příspěvkových organizací města Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na pověření finančního výboru ke kontrolám
příspěvkových organizací města Horní Bříza.
p. Vondrák vznesl doplnění usnesení, že by se tam mělo zapracovat: „Zastupitelstvo města
pověřuje finanční výbor ke kontrolám hospodaření příspěvkových organizací města Horní
Bříza“.
Starosta dal hlasovat o návrhu na pověření finančního výboru ke kontrolám
hospodaření příspěvkových organizací města Horní Bříza.

Zastupitelstvo města pověřuje finanční
příspěvkových organizací města Horní Bříza.

výbor

ke

kontrolám

hospodaření

- hlasování č. 10, usnesení č. 31/2019
pro 20

proti 0

15

zdržel se 0

zastupitelů.

16. Diskuse
p. Růžičková vznesla připomínku k zastávce autobusů na rozcestí směrem na Plzeň, a to,
že tam není posekáno, jsou tam plné odpadkové koše a celkově to tam vypadá příšerně, zda
by se s tím dalo něco dělat ze strany města.
Starosta uvedl, že se na uvedenou záležitost podívá a přijme k tomu opatření.
p. Špaček uvedl, že 24. dubna 2019 posílal žádost o zaslání kopie o zadání prací na lesním
hospodářském plánu a dodnes nedostal odpověď.
Místostarosta p. Čech uvedl, že se na lesním hospodářském plánu pracuje a veřejnost bude
o tomto včas informována.
p. Špaček přečetl usnesení č. 54/2016:
„Zastupitelstvo města schvaluje zastavení kácení lesa mýtným způsobem
do 31. 12. 2019, pakliže do tohoto termínu nebude les překvalifikován, na jiný druh lesa
- na rekreační, dojde při tvorbě nového lesního hospodářského plánu ke stanovení objemu
a způsobu těžby na základě veřejného projednání. Probírka lesního porostu se bude provádět
maximálně šetrným způsobem“.
Místostarosta p. Čech uvedl, že návrh lesního hospodářského plánu má být zpracován
do konce října 2019. Potom se předloží k posouzení komisi životního prostředí. Uvedl,
že se jedná o přípravu zadání lesního hospodářského plánu, nikoli obsahu a veřejnost bude
včas vyzvána k vyjádření.
p. Špaček vznesl dotaz, jak to vypadá s vedením kronik od roku 1999.
p. Čása uvedl, že podle vydaných metodických pravidel pro vedení kronik ministerstvem
kultury, mají být zpracovány jednotlivé záznamy pro každý rok. V tomto byly učiněny jednotlivé
kroky pro zpracování záznamů. Byly uskutečněny schůzky ze starostou, místostarostou
Bc. Procházkou a tajemníkem Mgr. Kojdou. Uvedl, že byl kronikářem ustaven v roce 2018
a tím začal provádět záznamy kroniky roku 2018, tyto budou předány k posouzení a podpisu
radě města. Starší kroniky po nástupu pana Moulise na funkci kustoda městského muzea
se i tento snažil dohledat v PC nebo v dokumentaci po bývalé kronikářce paní Royové. Roky
2011, 2012 a 2013 jsou zachyceny v elektronické podobě.
p. Špaček vznesl dotaz, jak je to s těmi starými kronikami.
p. Čása uvedl, že starší kroniky po nástupu pana Moulise na funkci kustoda městského muzea
se i tento snažil dohledat v PC nebo v dokumentaci po bývalé kronikářce paní Royové. Roky
2011, 2012 a 2013 jsou zachyceny v elektronické podobě. Dále uvedl, že obsah
by dle metodického pokynu vyhovoval za roky 2011 a 2012. Ostatní materiály roku 2013 byly
rozpracovány a byly by jistě finalizovány. Uvedl, že dále v PC jsou záznamy sochaře
p. Relicha, který v Horní Bříze prožil určité období, záznamy jsou ve vlastnictví dcery paní
Royové a především od ní byl dán podnět k realizaci těchto vzpomínek.
p. Špaček uvedl, že kroniky jsou do roku 2018 pořád v muzeu, a to bylo před nástupem pana
Moulise, vznesl dotaz proč se tam pan Čása nebyl podívat ještě před tímto nástupem.
p. Čása uvedl, že je ustanoveným kronikářem města od dubna roku 2018, s bývalým starostou
Ing. Šedivcem absolvovali metodickou pomoc v oblastním muzeu Severního plzeňska. Uvedl,
že tam přinesli materiály, které byly nalezeny k posouzení, ale bylo jim řečeno, že to jsou
podkladové materiály pro kroniku, ale není to kronika podle zmiňovaného metodického
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pokynu. Uvedl, že není jeho povinností doplňovat záznamy kronik z minulých let. Horní Bříza
není jediný případ, který v republice nastal ať z důvodu, že nebyl kronikář nebo z ideologických
důvodů atd.
p. Špaček uvedl, že zde byla kronikářka a proč to nebylo doděláno od roku 2014 a že doplnění
kronik tedy není zajištěno žádnou smlouvou.
Starosta se zeptal pana Špačka, zda má tento přístup do PC, který je v muzeu.
p. Špaček uvedl, že přístup do PC nemá. Dále uvedl, že s rozpracovanými materiály, které
jsou uloženy v muzeu se dále, dá pracovat, to není důvod, že se nedá.
Starosta uvedl, že město může s panem Špačkem uzavřít dohodu na dopracování záznamů
kronik z těchto minulých let, kdyby měl o to zájem.

17. Rekapitulace přijatých usnesení
Místostarosta p. Čech provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání zastupitelstva města
Horní Bříza ze dne 26. 6. 2019:
č. 23/2019

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 24/2019

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
Ing. Radka Želízka a sl. Jessicu Kuttovou.

č. 25/2019

Rozpočtový výsledek hospodaření města za rok 2018 vykazuje schodek
v hospodaření ve výši 20 805 798 Kč.
Účetní výsledek hospodaření města za rok 2018 vykazuje celkově zisk ve výši
8 703 418,53 Kč. Hospodářský výsledek se u obce nerozděluje, zůstatek bude
po schválení účetní uzávěrky zaúčtován na účet 432 - výsledek hospodaření
minulých účetních období.
Součástí závěrečného účtu města jsou i výkazy příspěvkových organizací.
Hospodářské výsledky byly radou města dne 27. 2. 2019 schváleny k převedení
do rezervních fondů příspěvkových organizací.
Na tomto základě zastupitelstvo města dává souhlas s celoročním
hospodařením města Horní Bříza za rok 2018, dle § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a to bez výhrad.

č. 26/2019

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Horní Bříza za rok 2018.
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č. 27/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy na úplatný převod mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Horní Bříza
pozemku parc. č. 468/1 - trvalý trávní porost v k. ú. Horní Bříza. ČR - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí za úplatu, a to za kupní
cenu ve výši 21 000 Kč (slovy dvacetjedna tisíc korun českých) městu
Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 468/1 - trvalý trávní
porost 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. 28/2019

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření č. 3 budou příjmy rozpočtu
ve výši 96 102 298 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 108 032 970 Kč a schodek
rozpočtu po konsolidaci je ve výši 12 633 672 Kč.

č. 29/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí darovací smlouvy na pozemek parc.
č. 2060 - ostatní plocha o výměře 16 m2 a pozemek parc. č. 2061 - ostatní
plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní Petry Frantové,
bytem Na Návsi 16, 330 12 Horní Bříza městu Horní Bříza. Paní Petra Frantová
touto smlouvou daruje shora uvedený oddělený pozemek spolu se všemi právy
a povinnostmi, součástmi a příslušenství městu Horní Bříza, které výše
uvedené nemovitosti jako dar přijímá a do svého výlučného vlastnictví nabývá.
Darující strana prohlašuje, že je oprávněna nakládat s převáděnými
nemovitostmi a že na nich neváznou žádné dluhy ani věcná břemena, vyjma
věcného břemene užívání a zástavního práva smluvního dle zápisu
v příslušném katastru nemovitostí, za což ručí straně obdarované.
Ukládá starostovi města Horní Bříza tuto smlouvu jménem města podepsat
a zabezpečit vklad do katastru nemovitostí.

č. 30/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí darovací smlouvy na pozemek parc.
č. 2062 - ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní
Jaroslavy Finklarové, bytem Lábkova 891/8, 318 00 Plzeň městu Horní Bříza.
Paní Jaroslava Finklarová touto smlouvou daruje shora uvedený oddělený
pozemek spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím
městu Horní Bříza, které výše uvedenou nemovitost jako dar přijímá a do svého
výlučného vlastnictví nabývá. Darující strana prohlašuje, že je oprávněna
nakládat s převáděnou nemovitostí a že na ní neváznou žádné dluhy ani věcná
břemena, za což ručí straně obdarované.
Ukládá starostovi města Horní Bříza tuto smlouvu jménem města podepsat
a zabezpečit vklad do katastru nemovitostí.

č. 31/2019

Zastupitelstvo města pověřuje finanční výbor ke kontrolám hospodaření
příspěvkových organizací města Horní Bříza.
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18. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast na zasedání
zastupitelstva města.

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 7. 2019

Mgr. Zdeněk Kojda

……………………….. ………………..

Ověřovatelé: Ing. Radek Želízko

……………………….. ………………..

sl. Jessica Kuttová

……………………………..…………..

Zapisovatel:

Ladislav Čech
místostarosta města

David Kapr
starosta města
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