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 16. prosince 2019, od 18:00 hodin
v jídelně Masarykovy ZŠ, 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, sl. Jessica Kuttová,
Mgr. Tereza Mildorfová, 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. Renata Walterová,
Ing. Radek Želízko.
Omluveni: Mgr. Petr Koza, Bc. Luboš Marek, DiS., p. Marek Vondrák.
Přehled hlasování viz příloha č. 1.

1. Zahájení
Bylo konstatováno dle prezenční listiny, že na zasedání je přítomno 18 zastupitelů z 21,
3 zastupitelé jsou omluveni.
Zastupitelstvo, jelikož je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.

2. Program zasedání
Starosta seznámil zastupitele s Programem zasedání.
1. Zahájení
2. Program zasedání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
6. Zprávy rady města, městské policie, předsedů výborů a komisí za II. pololetí 2019
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Horní Bříza
10. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
11. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2020
12. Rozpočet na rok 2020
13. Prodej pozemku parc. č. st. 886 pod garáží o výměře 22 m2 v k. ú. Horní Bříza
14. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 201/2 o výměře 187 m2 druh pozemku trvalý trávní
porost, parc. č. 265/1 o výměře 28 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 265/18
o výměře 151 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 295/78 o výměře 9 m2 druh
pozemku orná půda a parc. č. 1775/16 o výměře 373 m2 druh pozemku ostatní plocha
v k. ú. Horní Bříza.
15. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 237/7 o výměře 1 272 m2 druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Horní Bříza
16. Zpráva o kontrole účetnictví TEBYT HB s. r. o.
17. Žádost předsedy Folklórního souboru Úsměv, Horní Bříza, z. s. o úpravu předmětu
použití poskytnuté dotace z rozpočtu města Horní Bříza pro rok 2019
18. Dražba bytové jednotky č. 548/20, byt v budově čp. 548, 549 bytový dům v Horní Bříze
19. Různé
20. Diskuse
21. Rekapitulace přijatých usnesení
22. Závěr

Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu.
Starosta oznámil zastupitelstvu, že mu před zahájením dnešního zasedání byla doručena
písemná rezignace na funkci radního panem Ladislavem Čechem. Navrhnul doplnit program
zasedání o bod rezignaci radního, a to dát za bod č. 3 programu zasedání.
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Po doplnění programu bude tento v následujícím znění:
1. Zahájení
2. Program zasedání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Rezignace na funkci radního
5. Kontrola usnesení
6. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
7. Zprávy rady města, městské policie, předsedů výborů a komisí za II. pololetí 2019
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Horní Bříza
11. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
12. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2020
13. Rozpočet na rok 2020
14. Prodej pozemku parc. č. st. 886 pod garáží o výměře 22 m2 v k. ú. Horní Bříza
15. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 201/2 o výměře 187 m2 druh pozemku trvalý trávní
porost, parc. č. 265/1 o výměře 28 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 265/18
o výměře 151 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 295/78 o výměře 9 m2 druh
pozemku orná půda a parc. č. 1775/16 o výměře 373 m2 druh pozemku ostatní plocha
v k. ú. Horní Bříza.
16. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 237/7 o výměře 1 272 m2 druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Horní Bříza
17. Zpráva o kontrole účetnictví TEBYT HB s. r. o.
18. Žádost předsedy Folklórního souboru Úsměv, Horní Bříza, z. s. o úpravu předmětu
použití poskytnuté dotace z rozpočtu města Horní Bříza pro rok 2019
19. Dražba bytové jednotky č. 548/20, byt v budově čp. 548, 549 bytový dům v Horní Bříze
20. Různé
21. Diskuse
22. Rekapitulace přijatých usnesení
23. Závěr
Starosta nechal hlasovat o doplněném návrhu programu.

-

hlasování č. 1, usnesení č. 47/2019
pro 18
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 Mgr. Tereza Mildorfová
a p. Renata Walterová. Žádný protinávrh nebyl vznesen. Zastupitelé schválili jako ověřovatele
zápisu:

-

hlasování č. 2, usnesení č. 48/2019

Mgr. Tereza Mildorfová

-

pro 18
proti 0
zdržel se 0
návrh byl zastupiteli schválen.

zastupitelů

hlasování č. 3, usnesení č. 48/2019

p. Renata Walterová

pro 18
proti 0
zdržel se 0
návrh byl zastupiteli schválen.

zastupitelů

4. Rezignace na funkci radního
Starosta oznámil zastupitelstvu a veřejnosti, že mu byla před jednáním zastupitelstva
doručena písemná rezignace na funkci radního panem Ladislavem Čechem. Rezignaci
následně přečetl. Vážený pane starosto rezignuji tímto na funkci radního města Horní Bříza,
kterou jsem vykonával od ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza pro volební
období 2018-2022 do dnešního dne. Děkuji zastupitelstvu města Horní Bříza za projevenou
důvěru a možnost pracovat pro město Horní Bříza. Práci budu i nadále rád vykonávat
v komisích a zastupitelstvu. S pozdravem Ladislav Čech.
Zastupitelstvo města bere na vědomí podanou písemnou rezignaci pana Ladislava
Čecha na funkci člena rady města pověřeného oblastí odpadového hospodářství a životního
prostředí ze dne 16. 12. 2019.
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5. 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.

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.
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Splněná usnesení zastupitelstva:
Ze zastupitelstva dne 25. 9. 2019:
č. 32/2019

Zastupitelstvo města schvaluje návrh doplněného programu zasedání.

č. 33/2019

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
Bc. Václava Jíchu a Mgr. Viktora Vanžuru.

č. 34/2019

Zastupitelstvo města Horní Bříza ruší dva dlouhodobě neuvolněné
místostarosty:
- neuvolněného místostarostu pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku
- neuvolněného místostarostu pro oblast vztahu s veřejnosti, infrastrukturu
a životní prostředí.

č. 35/2019

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena rady města pověřeného oblastí
bezpečnosti a veřejného pořádku Bc. Zdeňka Procházku.

č. 36/2019

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena rady města pověřeného oblastí
odpadového hospodářství a životního prostředí pana Ladislava Čecha.

č. 37/2019

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

č. 38/2019

Zastupitelstvo města Horní Bříza v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů stanoví měsíční odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto (doplnění usnesení
č. 63/2018):
• člen rady pověřený oblastí bezpečnosti a veřejného pořádku - 5 500 Kč
• člen rady pověřený oblastí odpadového hospodářství a životního prostředí
- 5 500 Kč.

č. 39/2019

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků parc. č. 265/6 - ostatní plocha
o výměře 6 m2 a parc. č. 265/7 - ostatní plocha o výměře 12 m2 ve vlastnictví
paní Jany Horové, pana Jiřího Hory a paní Jany Horové nacházející
se v katastrálním území Horní Bříza, které jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 2255 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň - sever do vlastnictví města Horní Bříza za cenu 2 500 Kč.
Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy
do katastru nemovitostí.

č. 40/2019

Zastupitelstvo města schvaluje uznání vydržení vlastnického práva k pozemku
parc. č. 664/4 o výměře 254 m2, ostatní plocha, v k. ú. Horní Bříza, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň pro manžele paní Helenu Barnášovou,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana
Václava Barnáše, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ukládá starostovi zajistit vypracování souhlasného prohlášení, toto jménem
města podepsat a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle tohoto prohlášení do katastru nemovitostí.
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č. 41/2019

Zastupitelstvo města schvaluje uznání vydržení vlastnického práva k pozemku
parc. č. 720/16 o výměře 276 m2, ostatní plocha, v k. ú. Horní Bříza, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň pro manžele paní Janu Karlovcovou,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana
Františka Karlovce, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx. Ukládá starostovi zajistit vypracování souhlasného prohlášení,
toto jménem města podepsat a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh
na vklad vlastnického práva podle tohoto prohlášení do katastru nemovitostí.

č. 42/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o provedení dražby dobrovolné
119019 mezi městem Horní Bříza jako navrhovatelem a dražebníkem
Dražbyprost s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 28741552 k provedení dražby bytové jednotky č. 95/3, byt v bytovém
domě čp. 95 v Horní Bříze. Ukládá starostovi města Horní Bříza tuto smlouvu
jménem města podepsat.

č. 43/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o provedení dražby dobrovolné
120019 mezi městem Horní Bříza jako navrhovatelem a dražebníkem
Dražbyprost s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 28741552 k provedení dražby bytové jednotky č. 548/20, byt v bytovém
domě čp. 548, 549 v Horní Bříze. Ukládá starostovi města Horní Bříza tuto
smlouvu jménem města podepsat.

č. 44/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dražební vyhlášky pro dražbu bytové
jednotky č. 95/3 k provedení dražby bytové jednotky č. 95/3, byt v bytovém
domě čp. 95 v Horní Bříze dražebníkem Dražbyprost s.r.o., se sídlem Mírové
náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552.

č. 45/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dražební vyhlášky pro dražbu bytové
jednotky č. 548/20 k provedení dražby bytové jednotky č. 548/20, byt v bytovém
domě čp. 548, 549 v Horní Bříze dražebníkem Dražbyprost s.r.o., se sídlem
Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552.

č. 46/2019

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření č. 4 budou příjmy rozpočtu
ve výši 97 105 147 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 108 727 350 Kč a schodek
rozpočtu po konsolidaci je ve výši 12 325 203 Kč.

6. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města.
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7. Zprávy rady města, městské policie, předsedů výborů a komisí za II. pololetí 2019
Městská policie - Bc. Zdeněk Procházka přednesl zprávu městské policie,
která je součástí zápisu jako příloha č. 2
Finanční výbor - Mgr. Tereza Mildorfová přednesla zprávu finančního výboru,
která je součástí zápisu jako příloha č. 3
Kontrolní výbor - p. Jan Seko
která je součástí zápisu jako příloha č. 4

přednesl

zprávu

kontrolního

výboru,

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 - p. Ladislav Čech přednesl zprávu kulturní a sportovní
komise, která je součástí zápisu jako příloha č. 6
Stavební komise - Ing. Radek Želízko přednesl zprávu stavební komise,
která je součástí zápisu jako příloha č. 7
Komise životního prostředí - p. Robert Trnka přednesl zprávu komise životního
prostředí, která je součástí zápisu jako příloha č. 8
Rada města - starosta 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

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy rady města, městské policie, předsedů
výborů a komisí o činnosti za II. pololetí 2019.
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8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného
Starosta přednesl návrh k vydání Obecně závazné vyhlášky města Horní Bříza
č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného. Návrh Obecně závazné vyhlášky byl projednán
radou města.
p. Seko uvedl, že dosud platná Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 je pořád platná dokud
se nepřijme nová. Myslí si, že je zbytečné přijímat tuto vyhlášku, neboť dosavadní vyhláška
lépe vystihuje uplatňování poplatků než nově navrhovaná vyhláška.
p. Čech uvedl, že v současné době má město Horní Bříza platnou vyhlášku o místním poplatku
ze vstupného z roku 2010 a podle ní má správce poplatku, Městský úřad Horní Bříza, vybírat
od pořadatelů kulturních a sportovních akcí poplatek ve výši 10% z vybrané částky a 20%
z prodejních a reklamních akcí. Od placení poplatku jsou osvobozené akce pro děti a mládež,
akce příspěvkových organizací města, akce, které město spolupořádá a akce T.J. Sokol Horní
Bříza a TJ ZKZ Horní Bříza.
MěÚ Horní Bříza však nemá zavedený kontrolní mechanismus a ve skutečnosti nepozná, jaké
je reálně vybírané vstupné na akcích a kolik ho navštívilo lidí. Je tedy na samotném pořadateli,
jestli poplatek přijde uhradit a kolik přizná. Město Horní Bříza má z předchozích let zisk z tohoto
poplatku zhruba 31.000 Kč/rok od jediného pořadatele, provozovatele KD Klub, fy. Euro
agency s. r. o.
Současná vyhláška osvobozuje pouze 2 spolky a to je diskriminační, mělo by osvobodit, buďto
všechny nebo nikoho. Nehledě na to, že TJ ZKZ Horní Bříza se již jmenuje SK Horní Bříza,
ve vyhlášce spolek není specifikován jinak např. IČO a tak by sportovní klub stejně jako ostatní
spolky, měl platit poplatky.
Žádný spolek, neplatí městu žádný poplatek, i když by správně měl. Pár spolků žádá
o spolupořadatelství, ale většina z nich porušuje vyhlášku a poplatek neplatí. Proto již v roce
2015 a 2016 předložil zastupitelstvu návrh k aktualizaci, případně zrušení této vyhlášky.
Osobně by tuto vyhlášku nejraději zrušil, vzorem mu jsou okolní obce (Třemošná, Kaznějov,
Zruč-Senec, Trnová, Kralovice aj.), které již tuto vyhlášku nemají a to zřejmě z těchto důvodů:
- jsou rádi za jakoukoliv kulturní, společenskou a sportovní akci pro občany
- nechtějí od místních spolků vybírat poplatky, když jim sami na činnost přispívají
- dobře vědí, že na prodejních a reklamních akcích se vstupné nevybírá
- kontrolou akcí úředníkem by město Horní Bříza vynaložilo více peněz, než vybraných zhruba
31 000 Kč ročně.
V jediné obci, o které ví, že se tento poplatek stále vybírá, je město Plasy, které však v roce
2014 změnilo vyhlášku a vybírá jen 5% (dříve 10%) z kulturních, prodejních a reklamních akcí.
Ze sportovních akcí poplatek ze vstupného není vybírán.
Uvedl, že si nedokáže představit, že budou hasiči odvádět poplatek např. ze soutěže o pohár
starosty města, fotbalisti ze vstupného na zápasy, ZUŠ Kralovice z koncertů nebo pionýři
ze vstupného na některou akci, i když by všichni měli, tak to nikdo nedělá. Radit spolkům,
ať si na plakát napíší, že je město pořadatelem, i když není je rozhodně nemorální a vůči těm,
co platí poplatek nefér.
Uvedl, že v radě města nenašli shodu pro zrušení celé vyhlášky, město by tím přišlo
o zmiňovaných cca 31 000 Kč ročně, proto místostarosta Mgr. Petr Koza nechal vyhlášku
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alespoň aktualizovat, již je podle všech pravidel správně a zároveň osvobozuje všechny spolky
od hrazení poplatku. Uspořádá-li akci jakýkoliv podnikatel, tedy i provozovatel KD Klub fa. Euro
agency, tak poplatek bude hradit i nadále. Požádal tímto zastupitele, aby z výše uvedených
důvodů schválili vyhlášku v předloženém znění.
Bc. Procházka vznesl dotaz, zda vyjádření člena kontrolního výboru je oficiální názor
kontrolního výboru.
p. Seko odpověděl, že ano.
Ing. Navrátil vznesl dotaz, zda se vybírá částka za vstup na balkón při akcích, jako je maturitní
ples.
p. Čech uvedl, že pan Úlovec částku za vstup na balkón vybírá. Vstupenky prodávají samotni
studenti, prodej by měl správně přiznat pořadatel akce.
p. Seko uvedl, že město potažmo úřad by měl lépe kontrolovat akce, toto je již zobecněno
ve stávající vyhlášce, ale toto se dnes nedělá.

Starosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 1/2019.

-

hlasování č. 4
pro 6 (Ing. Želízko, p. Čech, Bc. Jícha, sl. Kuttová,

p. Vetenglová, p. Walterová)
proti 5 (p. Kapr Stanislav, Ing. Navrátil, p. Kapr David,
Mgr. Šůmová, p. Seko)
zdržel se 7 (Ing. Hadinger, p. Kargeradov, p. Šavlíková,
Ing. Šedivec, Mgr. Vanžura, Mgr. Mildorfová, Bc. Procházka)
zastupitelů.
Návrh nebyl přijat.

9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta přednesl návrh k vydání Obecně závazné vyhlášky města Horní Bříza
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Návrh Obecně závazné vyhlášky byl
projednán radou města.
p. Čech uvedl, že jako radní měl na starosti odpadové hospodářství a požádal starostu
o přednesení výpočtu poplatku.
Starosta informoval zastupitelstvo a veřejnost o provedení výpočtu poplatku.

10

Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
4 070 662,78 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 4 070 662,78 Kč děleno 4 297 (počet osob s pobytem na území města
se započtením 126 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 947 Kč. Z této částky
je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 650 Kč.
Toto bylo projednáno v radě města a tato doporučuje uvedenou částku ve výši 650 Kč
k schválení zastupitelstvu.
p. Čech uvedl, že při zachování poplatku 500 Kč by město Horní Bříza dotovalo tuto službu
částkou 1 920 000 Kč. V minulých letech město tuto službu dotovalo částkou zhruba
660 000 Kč (2017), 633 000 Kč (2016), 553 000 Kč (2015), nárůst je tedy o 1 300 000 Kč
oproti předchozímu roku.
Nárůst je u vývozu popelnic z 2 185 000 Kč na 2 894 000 Kč a u sběrného dvora je nárůst
téměř 100% z 645 000 Kč na 1 177 000 Kč.
I přes výše uvedené podal protinávrh - zachování poplatku ve výši 500 Kč
Uvedl, že pokud by se měl chovat jako podnikatel a řídit firmu, tak by poplatek samozřejmě
zvednul do takové výše, aby jako podnikatel nic nedoplácel, ale město neřídí firmu, ale město
a to je obrovský rozdíl. Cílem města není od občanů vybrat co nejvíc, ale hospodařit jako řádný
hospodář a tedy pokud v tomto případě se ponechá částka 500 Kč, tak město ví, že na to
z rozpočtu má, jen za těch necelých 2 mil. Kč., by mohlo být něco jiného, než dotovat tuto
službu. Jiné obce však tuto službu dotují celou, občané neplatí ani korunu: např. Františkovy
Lázně, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Čáslav, Kralupy nad Vltavou, Krupka, Dubí. Další
města mají částku mnohem nižší, např. Strakonice 260 Kč, Kadaň 220 Kč nebo město Plzeň
vybírá dle skutečných nákladů daného obyvatele a tak vychází poplatek pro domkaře, kterého
se dotazoval, zhruba na 600 Kč, po zdražení v příštím roce na 1 300 Kč pro celou 4 člennou
rodinu, tedy 325 Kč na osobu.
Městu Horní Bříza obrovsky vzrostly daňové příjmy: do roku 2012 byly zhruba 33 mil. Kč/rok,
následně v roce 2013 48 mil. Kč/rok, a v posledních letech daňové příjmy vyšplhaly v roce
2017 na 55 mil. Kč a v roce 2018 na necelých 63 mil. Kč. Tudíž ve srovnání s roky 2012 a níže
(kdy byl poplatek také 500 Kč) si v současné době přijde město Horní Bříza z daňových příjmů
na částku o 30 mil. Kč vyšší a doplatit tak rozdíl není problém, je to však na rozhodnutí všech
zastupitelů.
Uvedl, že zvýšení poplatku je nejjednodušším řešením, jak co nejméně doplácet na občana.
Zvýšením poplatku občané ztrácejí motivaci k třídění odpadu. V současné době by mohli třídit
daleko více a lépe, ale zvýšením poplatku toho těžko docílíme.
Myslí si, že v zájmu každého zastupitele by mělo být udržet poplatek co nejnižší, při každém
zvýšení bude občan nespokojený.
Uvedl, že počet obyvatel v Horní Bříze neustále klesá, nyní to je zhruba 4 171 obyvatel, v roce
2007 to bylo 4 551 (úbytek o 380 občanů, cca o 8,5% méně).
Uvedl, že obyvatelstvo Horní Břízy je velice zadlužené, až tak, že Horní Bříza má v exekuci
13,12% obyvatel, celkem 477 obyvatel v exekuci, počet exekucí 2 611 ve srovnání v celé ČR
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9,2% občanů v exekuci, Plzeňský kraj 9,62 % (statistiky z roku 2017) a do toho nejsou
započtené půjčky, které řádně či s problémy občané hradí. Opakovaně proto navrhl,
aby z výše uvedených důvodů byl zachován poplatek ve výši 500 Kč.
Mgr. Šůmová uvedla, že se dá srovnávat s obcemi jako Trnová, Třemošná kde je poplatek
ve výši 800 Kč. Ve sběrném dvoře náklady budou vyšší na jednotlivého občana. Občané Horní
Břízy třídí odpad velmi dobře. Je potřebné směsný komunální odpad zmenšit, tak aby náklady
byly nižší. Stojí za návrhem rady města.
p. Kargeradov vznesl dotaz, proč protinávrh nebyl vznesen na rozšířené radě města.
p. Čech odpověděl, že pracovní schůzka zastupitelů proběhla dříve, než byla schůzka
sdružení kultury, která se uskutečnila dne 12. 12. 2019 a kde se to takto dohodlo.
Ing. Navrátil uvedl, že odpadové hospodářství je komplikovaná záležitost. V roce 2023 bychom
se již neměli potkat s komunálním odpadem, ale tento rok již nebude tímto zlomovým rokem,
dnes se již hovoří o roku 2030, kdy pravidla pro komunální odpad vstoupí do platnosti. Každý
rok bude poplatek narůstat a potom budeme muset poplatek skokově navýšit. Částka
navržená radou města se mu zdá být rozumná. Některá města nemají poplatek, ale musíme
se podívat do jejich struktury, přes evidenci. Nelze to takto postavit, města to začala řešit
individuálním tříděním, to je vyšší a nižší podíl směsného komunálního odpadu. Horní Bříza
má velké mezery z hlediska separace a třídění odpadů.
p. Trnka vznesl dotaz, proč tedy zvyšujeme, proč nejdeme cestou motivace občanů.
Ing. Navrátil uvedl, že příprava toho systému je velmi složitý proces, musí se oslovit firmy
nastavit pravidla.
Mgr. Šůmová uvedla, že ví o tom systému, identifikace občana je složitá, dále jestli bude
svozová firma ochotna tuto službu dělat, kolik to bude stát. Město Horní Bříza má nevýhodu,
že má domky ale i sídliště, a tam to nelze takto zařídit kvůli většímu objemu lidí. Uvedla, že by
to město vyšlo v konečném důsledku ještě dráž.
Ing. Navrátil uvedl, že by se měl najít v tom systému ten nejschůdnější způsob řešení.
p. Trnka uvedl, že se někdy začít musí, tyto věci dát do podmínek výběrového řízení.
Ing. Navrátil uvedl, že v případě, kdy se do výběrového řízení přihlásí pouze jediná firma, je to
těžké. Uvedl, že město příští rok může o tomto systému uvažovat.
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu, kdy by poplatek za odpad měl zůstat ve výši
500 Kč.
-

hlasování č. 5
pro 5 (p. Čech, Bc. Jícha, sl. Kuttová, p. Vetenglová,

p. Walterová)
proti 13 (Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav,
p. Kargeradov, Ing. Navrátil, p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Mgr. Vanžura, p. Kapr David,
Mgr. Mildorfová, Bc. Procházka, Mgr. Šůmová, Ing. Želízko, p. Seko)
zdržel se 0
zastupitelů.
Návrh nebyl přijat.
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Starosta nechal hlasovat o původním návrhu OZV č. 1/2019.
Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
-

hlasování č. 6, usnesení č. 49/2019

pro 13 (Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, p. Kargeradov,
Ing. Navrátil, p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Mgr. Vanžura, p. Kapr David, Mgr. Mildorfová,
Bc. Procházka, Mgr. Šůmová, Ing. Želízko, p. Seko)
proti 4 (p. Čech, Bc. Jícha, sl. Kuttová, p. Vetenglová)
zdržel se 1 (p. Walterová) zastupitelů.

p. Ganobjak uvedl, že nikomu nic neudělal, vrátil nalezený občanský průkaz a tento předal
starostovi.
Ing. Navrátil uvedl další skutečnost, a to že je mnoho osob, kteří jsou hlášení a mají trvalý
pobyt na městskému úřadu. Z toho dvě třetiny takto hlášených osob neplatí poplatek za odpad.
Úřadem jsou jim vydávány platební výměry, bohužel těmto osobám nelze zrušit trvalý pobyt
na úřadu a jejich dluh tak neustále narůstá.
p. Trnka vznesl dotaz, zda se dá překontrolovat, co svozová firma vyveze. Uvedl, že jednou
za měsíc a půl dává popelnici, je třeba se na to podívat.
Starosta uvedl, že na to svozová firma vede vážní lístky a přesně to vyfakturuje.

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Horní Bříza
Starosta přednesl návrh k vydání Obecně závazné vyhlášky města Horní Bříza
č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Horní Bříza. Návrh Obecně závazné vyhlášky byl projednán radou města.
Uvedl, že novinkou v této vyhlášce je to, že se od začátku nového roku musí třídit jedlé oleje
a tuky, proto je městem vytvořena možnost pro toto třídění od 1. 1. 2020 umístěním kontejnerů
na 8 místech a další místa budou doplněna na stanovištích velkoobjemových kontejnerů, kdy
bude dána možnost vhazovat použité jedlé oleje v uzavřených plastových lahvích do těchto
kontejnerů. Dále zmínil další novinku, a to třídění na tři komodity do jednoho označeného
kontejneru na plasty s vložením plastových obalů, kovových obalů od potravin a kartonových
nápojů. Kontejnery na plasty se vyvážejí častěji, odváží se to na třídičku a tím se tak obsah
neznehodnocuje. Dále kontejnery na BIO odpad budou celoročně ve sběrném dvoře a budou
hustěji osazeny v místech, kde jsou rodinné domy a některé budou i na sídlištích.
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Mgr. Vanžura vnesl dotaz, zda je vedena evidence podle druhu odpadů, nebo jak je to
nastaveno.
Starosta odpověděl, že odpad je evidován svozovou firmou podle tun.
Mgr. Šůmová uvedla, že služba je placena paušálně, svozovou trasu má firma zaplacenou.
Občan města vznesl dotaz, zda se platí za odvezenou popelnici.
p. Seko odpověděl, že když se v minulosti platilo z odvezených popelnic, tak se to vyváželo
do lesa, což město nechce.
p. Kolek uvedl, že v lese v místech pod hřbitovem směrem na Třemošnou je navozena
stavební suť a ptá se, kdo to povolil.
Ing. Peroutka uvedl, že na exponovaných místech by se mohly nainstalovat fotopasti
a jednotlivé případy by se mohly projednat ve správním řízení.
Bc. Procházka uvedl, že je to podnět pro městskou policii.

Starosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 2/2019.
Zastupitelstvo města vydává OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Horní Bříza.

-

hlasování č. 7, usnesení č. 50/2019
pro 18

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

11. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
Starosta města seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2019
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření č. 5 budou příjmy rozpočtu ve výši
98 094 295 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 101 462 838 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci
je ve výši 4 071 543 Kč.
K 28. 11. 2019 bylo na běžných účtech města 68 931 462,32 Kč a na fondech města
6 565 409,32 Kč (z toho na fondu oprav a investic 4 843 555,49 Kč a na fondu oprav kanalizací
1 721 853,83 Kč). Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 je součástí zápisu jako příloha č. 12.
p. Valošková uvedla, že je potřebné do návrhu usnesení uvést celkové částky u příjmu, výdaje
a schodku.

14

Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 v předloženém
znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši 98 094 295 Kč, výdaje rozpočtu
ve výši 101 462 838 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 4 071 543 Kč a současně
zastupitelstvo pověřuje radu města ke schválení rozpočtového opatření č. 6 na rok 2019, které
se bude týkat v případě neočekávaných finančních operací uskutečněných v termínu
od rozpočtového opatření č. 5 na rok 2019 do 31. 12. 2019.

-

hlasování č. 8, usnesení č. 51/2019
pro 18

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

12. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury,
sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových
aktivit v roce 2020
Starosta přednesl návrh Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní
Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti
a volnočasových aktivit v roce 2020.
Programová dotace je poskytována z rozpočtu města Horní Bříza (dále jen
„Poskytovatel“) za účelem podpory zájmových spolků (dále jen „Žadatel“ nebo „Příjemce
dotace“), které působí v oblasti kultury, vzdělávání a organizování volnočasových aktivit pro
děti, mládež a dospělé, celoročně zabezpečují sportovní, tělovýchovnou nebo preventivní
výchovnou činnost dětí, mládeže a dospělých, organizují volnočasové aktivity se zaměřením
na kulturu, sport, tělovýchovu, vzdělávání nebo preventivně výchovnou činnost, pořádají různé
kulturní, vzdělávací a sportovní akce, soutěže, tábory a soustředění, reprezentují město Horní
Bříza v oblasti sportu a tělovýchovy, preventivní výchovné činnosti, kultury, vzdělávání nebo
volnočasových aktivit na úrovni krajské, republikové či mezinárodní.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města je ve výši
1 400 000 Kč. Dotace může být jednomu Žadateli poskytnuta v maximální výši 500 000 Kč.
Návrh Programu pro poskytování dotací byl projednán radou města.
p. Seko vznesl dotaz na finanční výbor, zda návrh na doplnění programu o čl. 4 odst. 4 došel
od něj.
Mgr. Mildorfová uvedla, že úpravu navrhl finanční výbor.
p. Seko uvedl, že kontrolní výbor doporučuje odstranění čl. 4 odst. 4. z programu z důvodu
nadbytečného zatěžování žadatelů o dotaci a to zároveň podal jako protinávrh.
Ing. Navrátil uvedl, že navržený účel od finančního výboru je možný, kontrolní výbor to, ale vidí
jinak, vznesl dotaz jak to tedy ve skutečnosti je.
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Mgr. Mildorfová uvedla, že finanční výbor doporučil změnu, navrhnul doplnění programu.
Uvedla, že když spolek změnu správně odůvodní a žádost o změnu účelu bude odpovídat,
finanční výbor v tom nevidí problém, když spolek změnu účelu řádně doloží a předloží to včas.
p. Seko uvedl, že kontrolní výbor není proti tomu, aby spolek zažádal o změnu účelu použití
dotace, ale je proti tomu, aby se toto schvalovalo na konci roku.
p. Čech uvedl, že kontrolní výbor by s tím neměl problém, pokud k žádosti dojde ještě předtím,
než dojde ke změně.
Mgr. Mildorfová uvedla, že je to otázka zapracování termínu do programu.
p. Seko uvedl, že by se to mělo provést před fyzickou změnou.
Ing. Šedivec vznesl dotaz, kdo by tu změnu měl schvalovat, zda pověřený orgán.
p. Michálková za divadelní spolek Osada uvedla, že spolek má určitou charakteristiku.
Ohledně poplatku ze vstupného uvedla, že se jedná o šílenou administrativu a nedovede
si představit, kdo by to kontroloval. Uvedla, že je pro to, aby spolek poplatek nevykazoval, řeší
se zde hlouposti, spolek si přece nebude najímat účetní, aby mu zpracovala administrativu.
p. Seko uvedl, že spolky mají možnost požádat město o spolupořadatelství a tím nemusí
nic vykazovat ani platit.

Starosta dal hlasovat o protinávrhu, a to o vypuštění článku č. 4 odstavce 4 z programu
pro poskytování dotací.
-

hlasování č. 9

pro 10 (Bc. Jícha, p. Vetenglová, p. Seko, Ing. Hadinger,
p. Kapr Stanislav, p. Kargeradov, Ing. Navrátil, p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Mgr. Vanžura)
proti 6 (p. Kapr David, Mgr. Mildorfová, Bc. Procházka,
Ing. Želízko, sl. Kuttová, p. Walterová)
zdržel se 2 (Mgr. Šůmová, p. Čech)
zastupitelů.
Návrh nebyl přijat.

Ing. Navrátil vznesl připomínku, a to k článku 5 odst. 5 kdy dotaci rovněž nelze použít
na financování oprav pozemků a staveb (objektů), které nejsou ve vlastnictví Poskytovatele,
pokud výše opravy přesáhne částku 10 000 Kč za kalendářní rok. Kdy v investici, není
uvedena údržba, zákon to, ale umožňuje. TJ. Sokol ať si požádá o individuální dotaci, pokud
by investiční akce byla na údržbu tak by to bylo možné.
Ing. Želízko uvedl, že finanční výbor pouze vyjmenoval investiční záležitosti. Podle něj
by dotace nechal pouze na činnost.
Ing. Navrátil uvedl, že to přinese komplikace, pokud bude snížená celková částka u dotací,
navýší se částka u individuálních dotací.
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Ing. Želízko navrhl vyndání celého článku z dotačního programu, investiční dotace by byly
zvlášť.
Ing. Navrátil uvedl, že je to čistější cesta, uvedl, že město bude muset škrtat.
p. Čech uvedl, že město může mít 1,4 mil. Kč u dotací na činnost a spolky si mohou požádat
o další dotační částky z individuální dotace.
Ing. Želízko uvedl, aby se to nepřičetlo navíc, protože by to bylo na úkor malých spolků.
p. Seko uvedl, že se tady řeší program o poskytnutí dotace na činnost, proč by dotace měly
být na cokoli jiného.
Ing. Navrátil poukázal na slovíčko „podpora“, kde je zahrnuto vše.
Ing. Šedivec uvedl, že údržba není investiční akcí.
Ing. Peroutka uvedl, že finanční výbor nemá nic proti tomu, aby tam byla zahrnuta údržba.
Výše dotace by mu připadala malá, tak se o této částce uvažuje. Částka se v programu navýší,
jinak to nemá smysl. Když dotace vyčerpají velké spolky, tak tam zbyde velmi malá částka
pro ostatní.
Ing. Navrátil poukázal na loňské vyúčtování spolků.
p. Michálek uvedl, že pionýrská skupina žádá málo, na rok 2019 jim byla přidělená ponížená
částka, přitom žádá jen na činnost. Finanční výbor zde navrhuje a upravuje tyto částky. Vznesl
dotaz za spolek pionýr, a to co má proto udělat, aby tento dostal částku větší.
Mgr. Mildorfová uvedla, že nikdo ze žádajících spolků nedostal plnou částku.
Ing. Šedivec uvedl, že SK má rozpočet 1,7 mil. Kč.
p. Seko uvedl, že spolek SK dosud nezveřejnil loňský výsledek hospodaření v obchodním
rejstříku.
Starosta přerušil jednání v 20:30 hod a udělal technickou přestávku.
Starosta zahájil jednání zastupitelstva po technické přestávce v 20:53 hod., dále oznámil
zastupitelstvu, že z pracovních důvodů musel z jednání zastupitelstva odejít zastupitel
Ing. Hadinger, tím bylo na jednání zastupitelstva přítomno 17 zastupitelů.

Starosta dal hlasovat o původním návrhu Programu.
Zastupitelstvo města schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města
Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné
činnosti a volnočasových aktivit v roce 2020.

-

hlasování č. 10, usnesení č. 52/2019
pro 16

proti 0

zastupitelů.
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zdržel

se

1

(p.

Seko)

13. Rozpočet na rok 2020
Starosta přednesl přítomným a zastupitelstvu města návrh rozpočtu pro rok 2020
a rozvedl jeho jednotlivé položky.
Návrh rozpočtu:
Příjmy: 78 378 900 Kč
Výdaje: 99 973 440 Kč
Splátka úvěrů: Město splácí úvěr na sanaci ekologické zátěže ve výši 703 000 Kč ročně + cca
30 000 Kč úrok, dle aktuálního výpočtu. Úvěr bude doplacen v roce 2023.
Schodek rozpočtu: 22 297 540 Kč
Finanční prostředky na účtech města k 20. 11. 2019
Běžné účty: 67 708 958,54 Kč
Fondy:
Fond oprav a investic: 4 843 555,49 Kč
Fond na obnovu kanalizací: 1 721 853,83 Kč
Rozpočet je pro větší přehlednost k projednávání předložen jako položkový, na úřední desce
bude zveřejněn a následně schvalován v paragrafovém znění.
Přílohou materiálu je zpracovaný výpočet daňových příjmů pro rok 2020, které jsou
zapracovány do příjmové části rozpočtu.
Do rozpočtu je ještě zapracována částka ve výši 1 000 000 Kč na chodníky a 500 000 Kč
na vodovod pro případ skluzu fakturace Tovární ulice do příštího roku.
V případě, že vše bude dofakturováno ještě v roce 2019, částky se v rozpočtovém opatření
2020 vyjmou. Vzhledem k vzniklé situaci ohledně připojení ulice Pod Horami na domácí
čističky odpadních vod bude po předání projektové dokumentace ještě během roku nutné
navýšit rozpočet v této položce. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě není možné schválit
vyrovnaný rozpočet z důvodu, že město na příjmové části disponuje téměř výhradně
s prostředky ze sdílených daní, které pokryjí pouze běžný chod města a jeho organizací,
je třeba další plánované stavební akce pečlivě posoudit a finančně zvážit, aby nedošlo
k rapidnímu poklesu finančních prostředků na účtech města. Každoročně je potřeba počítat
s pokrytím rozpočtového schodku z prokázaných zůstatků na účtech města tak, aby město
nemuselo krytí schodku doložit uzavřenou smlouvou o úvěru. Bez prokázaného pokrytí
schodku není možné rozpočet schválit a je tím ohrožen další chod města. Dále je třeba počítat
s finanční rezervou na opravy stávajícího majetku a s následnou údržbou nově vybudovaného.
Návrh rozpočtu je pro větší přehlednost k projednávání v orgánech města předložen jako
položkový, na úřední desce byl zveřejněn a následně bude schvalován v paragrafovém znění.
Přílohou materiálu je též zpracovaný výpočet daňových příjmu pro rok 2020, které jsou
zapracovány do příjmové části rozpočtu. Rozpočet pro rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce
a rovněž zaslán zastupitelům města. Rozpočet byl projednán v radě města.
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Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu pro rok 2020.
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2020, příjmy ve výši
78 378 900 Kč, výdaje ve výši 99 973 440 Kč, schodek ve výši 22 297 540 Kč.
-

hlasování č. 11, usnesení č. 53/2019
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

Rozpočet na rok 2020 je součástí zápisu jako příloha č. 13.

14. Prodej pozemku parc. č. st. 886 pod garáží o výměře 22 m2 v k. ú. Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh prodeje pozemku parc. č. st. 886 pod garáží
o výměře 22 m2. 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 20. 9. 2019
do 6. 10. 2019. Vzhledem k tomu, že o zmíněný pozemek projevil zájem jen pan Milan Květoň,
rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
Cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 5727, který zpracoval Ing. Pavel Šapovalov,
na 225 Kč za m2 - tj. 4 950 Kč za 22 m2 jde o cenu obvyklou.
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu prodeje.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 886 pod garáží o výměře
22 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 panu
Milanu Květoňovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 4 950 Kč.
Ukládá starostovi zajistit vypracování návrhu smlouvy, tuto 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 20. 9. 2019 do 6. 10. 2019.

-

hlasování č. 12, usnesení č. 54/2019
pro 17

proti 0

19

zdržel se 0

zastupitelů.

15. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 201/2 o výměře 187 m2 druh pozemku trvalý
trávní porost, parc. č. 265/1 o výměře 28 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č.
265/18 o výměře 151 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 295/78 o výměře 9 m2
druh pozemku orná půda a parc. č. 1775/16 o výměře 373 m2 druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Horní Bříza.
Starosta přednesl zastupitelstvu města návrh na přijetí smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111 a městem Horní Bříza pozemků
parc. č. 201/2 o výměře 187 m2 druh pozemku trvalý trávní porost, parc. č. 265/1
o výměře 28 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 265/18 o výměře 151 m2 druh pozemku
ostatní plocha, parc. č. 295/78 o výměře 9 m2 druh pozemku orná půda a parc. č. 1775/16
o výměře 373 m2 druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza. Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových převádí bezúplatně městu Horní Bříza tímto
ze svého vlastnictví pozemky parc. č. 201/2 o výměře 187 m2 druh pozemku trvalý trávní
porost, parc. č. 265/1 o výměře 28 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 265/18 o výměře
151 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 295/78 o výměře 9 m2 druh pozemku orná půda
a parc. č. 1775/16 o výměře 373 m2 druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza
s veškerými zákonnými příslušenstvími a součástmi a dále se všemi právy a povinnostmi
s těmito nemovitostmi spojenými. Jedná se o pozemky, které slouží jako veřejná cesta.
V případě bezúplatného převodu město Horní Bříza projevilo o pozemky zájem.
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení přijetí smlouvy.
Starosta dal hlasovat o návrhu přijetí smlouvy na bezúplatný převod.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové
Město, Praha 2, IČO: 69797111 a městem Horní Bříza pozemků parc. č. 201/2 o výměře
187 m2 druh pozemku trvalý trávní porost, parc. č. 265/1 o výměře 28 m2 druh pozemku ostatní
plocha, parc. č. 265/18 o výměře 151 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 295/78
o výměře 9 m2 druh pozemku orná půda a parc. č. 1775/16 o výměře 373 m2 druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza. Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových převádí bezúplatně městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemky parc.
č. 201/2 o výměře 187 m2 druh pozemku trvalý trávní porost, parc. č. 265/1 o výměře 28 m2
druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 265/18 o výměře 151 m2 druh pozemku ostatní plocha,
parc. č. 295/78 o výměře 9 m2 druh pozemku orná půda a parc. č. 1775/16 o výměře 373 m2
druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza s veškerými zákonnými příslušenstvími
a součástmi a dále se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými. Jedná se
o pozemky, které slouží jako veřejná cesta. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí.

-

hlasování č. 13, usnesení č. 55/2019
pro 17

proti 0

20

zdržel se 0

zastupitelů.

16. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 237/7 o výměře 1 272 m2 druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu města návrh na přijetí smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111 a městem Horní Bříza pozemku
parc. č. 237/7 o výměře 1 272 m2 druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza. Česká
republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí bezúplatně městu
Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 237/7 o výměře 1 272 m2 druh
pozemku ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza s veškerými zákonnými příslušenstvími a součástmi
a dále se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými. V případě bezúplatného
převodu město Horní Bříza projevilo o pozemky zájem zejména z důvodu vybudování
víceúčelového školního hřiště.
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení přijetí smlouvy.
Starosta dal hlasovat o návrhu přijetí smlouvy na bezúplatný převod.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi Českou republikou - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111 a městem Horní Bříza pozemku parc. č. 237/7 o výměře
1 272 m2 druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza. Česká republika - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí bezúplatně městu Horní Bříza tímto
ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 237/7 o výměře 1 272 m2 druh pozemku ostatní plocha
v k. ú. Horní Bříza s veškerými zákonnými příslušenstvími a součástmi a dále se všemi právy
a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem
města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva
podle této smlouvy do katastru nemovitostí.

-

hlasování č. 14, usnesení č. 56/2019
pro 17

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

17. Zpráva o kontrole účetnictví TEBYT HB s. r. o.
Zastupitel Ing. Luboš Navrátil přednesl zastupitelstvu zprávu o kontrole účetnictví
společnosti TEBYT HB s. r. o. Členové dozorčí rady společnosti TEBYT HB s. r. o. provedli
kontrolu účetnictví společnosti za období 2018. Zpráva je součástí zápisu jako příloha č. 14.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole účetnictví společnosti TEBYT
HB s. r. o. za období 2018.
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18. Žádost předsedy Folklórního souboru Úsměv Horní Bříza, z. s. o úpravu předmětu
použití poskytnuté dotace z rozpočtu města Horní Bříza pro rok 2019
Starosta přednesl zastupitelstvu města žádost Ing. Luboše Kepky, předsedy spolku
Folklórního souboru Úsměv Horní Bříza, z. s., o úpravu předmětu použití poskytnuté dotace
z rozpočtu města Horní Bříza pro rok 2019. Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza, z. s. obdržel
dotaci od města Horní Bříza na podporu činnosti pro rok 2019 ve výši 125 000 Kč. V průběhu
roku došlo oproti původnímu plánu k dílčím změnám aktivit souboru. Některé plánované
aktivity nebyly, a nebudou do konce roku 2019 realizovány. Naopak, přibyly některé nové
aktivity, které soubor v době podání žádosti neplánoval, například účast na 65. Mezinárodním
festivalu Červený Kostelec.
Ing. Kepka podal vysvětlení k uvedené žádosti.
p. Seko poukázal na závěr z 9. jednání kontrolního výboru, který nedoporučil provedení změny
účelu dotace.
Ing. Kepka poukázal na schůzku se spolky, která byla organizována vedením města a kde bylo
finančním výborem sděleno, že je možné zažádat o změnu účelu dotace v průběhu roku.
Poukázal na to, že jsou věci (akce), které se nedají dopředu přesně naplánovat.
Mgr. Mildorfová uvedla, že finančním výborem nebylo řečeno určení termínu, kdy si spolek
může žádat o změnu účelu dotace. Uvedla, že lze účel dotace v průběhu roku změnit,
z pohledu finančního výboru je to v pořádku.
p. Čech uvedl, že jeden výbor zastupitelům sděluje, že se to může schválit, a druhý,
že nemůže. Je to obdobné jako u schváleného rozpočtu na rok, který se v průběhu roku přesto
mění rozpočtovými opatřeními. Podle jeho názoru se přiklání k schválení změny účelu.
Ing. Želízko uvedl, že jakmile se mají dotace specifikovat do jednotlivých položek, vychází vždy
problém. Je pro to, aby se požadavky v programu pro poskytování dotací změnily s cílem
dotace více zobecnit.
Zastupitelka paní Šavlíková se omluvila ze zasedání zastupitelstva ze zdravotních důvodů
a opustila jednání, tím bylo na zasedání zastupitelstva přítomno 16 zastupitelů.
Ing. Navrátil uvedl, že se přiklání k názoru finančního výboru. Uvedl, že není přesně možné
určit termín změny a dopředu se to nedá přesně nadefinovat.
p. Seko poukázal na skutečnost, kdy rada města v roce 2016 revokovala své usnesení,
kde rozhodla o změně účelu dotace sboru dobrovolných hasičů.
Ing. Peroutka za finanční výbor uvedl, že již v rámci kontroly dotací v roce 2018 finanční výbor
doporučil spolkům, že je možné tyto změny udělat v průběhu roku. Když změnu účelu
poskytnuté dotace zastupitelé schválí, nevidí v tom problém.
p. Seko za kontrolní výbor uvedl, že je proti tomu, aby se změny dělaly až na konci roku.
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Starosta dal hlasovat o návrhu změny účelu použití poskytnuté dotace z rozpočtu
města Horní Bříza pro rok 2019.
Zastupitelstvo města schvaluje Folklórnímu souboru Úsměv Horní Bříza, z. s. úpravu
předmětu použití poskytnuté dotace z rozpočtu města Horní Bříza pro rok 2019, a to o úpravu
nových aktivit:
- nákup a opravy taneční obuvi ve výši 6 000 Kč,
- nákup kufru na kroje ve výši 5 000 Kč,
- nákup softwarové licence programu Capella ve výši 6 000 Kč,
- doprava na 65. MFF Červený Kostelec ve výši 30 000 Kč.
Ukládá odboru finančních a vnitřních věcí vypracovat dodatek k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace v souvislosti s úpravou předmětu použití poskytnuté dotace z rozpočtu
města Horní Bříza pro rok 2019 a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
- hlasování č. 15, usnesení č. 57/2019
pro 14 proti 1 (p. Seko)
zdržel se 1 (Mgr. Mildorfová) zastupitelů.

19. Dražba bytové jednotky č. 548/20, byt v budově čp. 548, 549 bytový dům
v Horní Bříze
Starosta přednesl informaci o provedené dražbě bytové jednotky č. 548/20, byt
v budově čp. 548, 549 bytový dům v Horní Bříze na pozemku parc. č. st. 1052, st. 1056
o výměře 32,23 m2, nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 1623 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň sever. Prodej bytové jednotky byl proveden formou dražby dle dražební vyhlášky
prostřednictvím dražební kanceláře Dražbyprost s. r. o., se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 28741552.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Zastupitelstvo města schvaluje provedenou dražbu bytové jednotky č. 548/20, byt
v budově čp. 548, 549 bytový dům v Horní Bříze na pozemku parc. č. st. 1052, st. 1056
o výměře 32,23 m2, nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 1623 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever.
Prodej bytové jednotky byl proveden formou dražby dle dražební vyhlášky prostřednictvím
dražební kanceláře Dražbyprost s. r. o., se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 28741552. Vydražitel pan Petr Juha, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zabezpečí
podání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti. Dražební vyhláška o provedení
dražby byla zveřejněna na úřední desce od 9. 10. 2019 do 13. 11.2019.

- hlasování č. 16, usnesení č. 58/2019
pro 16 proti 0 zdržel se 0 zastupitelů.
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20. Různé
Ing. Želízko podal zastupitelstvu a veřejnosti informaci ohledně stavu nového územního plánu,
kde na začátku prosince tohoto roku proběhlo jeho opakované veřejné projednání již poslední.
Podal vysvětlení ohledně bývalého objektu budovy výzkumného ústavu.
Ing. Peroutka vznesl dotaz, zda se z tohoto objektu nestane nová ubytovna.
Ing. Želízko uvedl, že osobně viděl projekt realizace uvedeného objektu a ví, co tam chce
investor udělat. Jedná se o byty určené k prodeji a následnému bydlení.
Starosta uvedl, že v návrhu nového územního plánu je zakomponováno, že na území města
se nebudou stavět a vznikat nové ubytovny.
Ing. Želízko uvedl, že u výše uvedeného objektu bývalé budovy výzkumného ústavu
je zaneseno v návrhu nového územním plánu, že tam nebude ubytovna.

21. Diskuse
Ing. Peroutka uvedl, že předpokládá, že město připraví návrh řešení třídění odpadu, tak aby
došlo k snížení poplatků za odpad.
p. Michálková uvedla, ohledně odpadů, že se to nedá udělat na osobu, každý vytváří odpad.
Myslí si, že by měl být dodržen princip solidarity, ví, že se to nedá udělat úplně spravedlivě,
poplatek vypočtený a určený na hlavu je asi nejrozumnějším řešením.
p. Čech uvedl, že obyvatelé sídliště sběrný dvůr využívají méně než obyvatelé bydlící
v domech.
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22. Rekapitulace přijatých usnesení
Zastupitel Bc. Procházka provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání zastupitelstva
města Horní Bříza ze dne 16. 12. 2019:
č. 47/2019

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 48/2019

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu:
Mgr. Terezu Mildorfovou a p. Renatu Walterovou.

č. 49/2019

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

č. 50/2019

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 2/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Horní Bříza.

č. 51/2019

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
98 094 295 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 101 462 838 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 4 071 543 Kč a současně zastupitelstvo pověřuje radu
města ke schválení rozpočtového opatření č. 6 na rok 2019, které se bude týkat
v případě neočekávaných finančních operací uskutečněných v termínu
od rozpočtového opatření č. 5 na rok 2019 do 31. 12. 2019.

č. 52/2019

Zastupitelstvo města schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání,
preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce 2020.

č. 53/2019

Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2020, příjmy
ve výši 78 378 900 Kč, výdaje ve výši 99 973 440 Kč, schodek ve výši
22 297 540 Kč.

č. 54/2019

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 886 pod garáží
o výměře 22 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 panu Milanu Květoňovi, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 4 950 Kč.
Ukládá starostovi zajistit vypracování návrhu smlouvy, tuto 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 20. 9. 2019
do 6. 10. 2019.
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č. 55/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111
a městem Horní Bříza pozemků parc. č. 201/2 o výměře 187 m2 druh pozemku
trvalý trávní porost, parc. č. 265/1 o výměře 28 m2 druh pozemku ostatní plocha,
parc. č. 265/18 o výměře 151 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 295/78
o výměře 9 m2 druh pozemku orná půda a parc. č. 1775/16 o výměře 373 m2
druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza. Česká republika - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí bezúplatně městu Horní
Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemky parc. č. 201/2 o výměře 187 m2 druh
pozemku trvalý trávní porost, parc. č. 265/1 o výměře 28 m2 druh pozemku
ostatní plocha, parc. č. 265/18 o výměře 151 m2 druh pozemku ostatní plocha,
parc. č. 295/78 o výměře 9 m2 druh pozemku orná půda a parc. č. 1775/16
o výměře 373 m2 druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza s veškerými
zákonnými příslušenstvími a součástmi a dále se všemi právy a povinnostmi
s těmito nemovitostmi spojenými. Jedná se o pozemky, které slouží jako veřejná
cesta. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 56/2019

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111
a městem Horní Bříza pozemku parc. č. 237/7 o výměře 1 272 m2 druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza. Česká republika - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových převádí bezúplatně městu Horní Bříza tímto
ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 237/7 o výměře 1 272 m2 druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza s veškerými zákonnými příslušenstvími
a součástmi a dále se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi
spojenými. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 57/2019

Zastupitelstvo města schvaluje Folklórnímu souboru Úsměv Horní Bříza, z. s.
úpravu předmětu použití poskytnuté dotace z rozpočtu města Horní Bříza
pro rok 2019, a to o úpravu nových aktivit:
- nákup a opravy taneční obuvi ve výši 6 000 Kč,
- nákup kufru na kroje ve výši 5 000 Kč,
- nákup softwarové licence programu Capella ve výši 6 000 Kč,
- doprava na 65. MFF Červený Kostelec ve výši 30 000 Kč.
Ukládá odboru finančních a vnitřních věcí vypracovat dodatek k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace v souvislosti s úpravou předmětu použití
poskytnuté dotace z rozpočtu města Horní Bříza pro rok 2019 a pověřuje
starostu k podpisu dodatku.
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č. 58/2019

Zastupitelstvo města schvaluje provedenou dražbu bytové jednotky
č. 548/20, byt v budově čp. 548, 549 bytový dům v Horní Bříze
na pozemku parc. č. st. 1052, st. 1056 o výměře 32,23 m2, nacházející
se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1623
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever.
Prodej bytové jednotky byl proveden formou dražby dle dražební vyhlášky
prostřednictvím dražební kanceláře Dražbyprost s. r. o., se sídlem Mírové
náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552. Vydražitel pan Petr Juha,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zabezpečí podání vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitosti. Dražební vyhláška o provedení dražby byla zveřejněna
na úřední desce od 9. 10. 2019 do 13. 11.2019.

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

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2019

Zapisovatel:

Mgr. Zdeněk Kojda

Ověřovatelé: Mgr. Tereza Mildorfová

p. Renata Walterová

……………………….. ………………..

……………………….. ………………..

……………………………..…………..

Bc. Zdeněk Procházka
radní města

David Kapr
starosta města
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