Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 06. 05. 2009
Přítomni:
Mgr. Alena Šůmová, p. Radek Vopat, Ing. Radek Želízko, doc.Mgr. Václav Richtr CSc.,
p. Jana Součková, p. Hynek Hanza, Ing. Petr Riedl, Mgr. Petr Hubka, p. Pavel Jindra,
p. Stanislava Vondráková, Ing. Vojtěch Šedivec, ,p. Martin Dlouhý, MUDr. Jana Kohoutová
Omluveni:
p. Milena Kaprová, p. Jiří Kříž, p. Bohuslav Zimerhakl, p. Jiřina Vorlová, p. Jana Šmídlová,
Ing. Karel Hinz, p. Daniel Rada, p. Miloslav Fujan
Veřejné zasedání zastupitelstva města zahájil starosta města Ing. Vojtěch Šedivec, který
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech zvolených členů zastupitelstva a zastupitelstvo města je tedy usnášení schopné.
Omluvil nepřítomnost: p. Mileny Kaprové, p. Jiřího Kříže, p. Bohuslava Zimerhakla, p. Jiřiny
Vorlové, p. Jany Šmídlové, Ing. Karla Hinze, p. Daniela Rady, p. Miloslava Fujana

Ing. Šedivec předložil návrh programu veřejného zasedání ZM..
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Určení návrhové komise
Změny rozpočtu města č. 2/2009
Projednání zřízení termínovaného účtu
Projednání převodu finančních prostředků na realizaci oken v č.p. 637
Projednání finančního zajištění podání žádostí v rámci programu ROP Jihozápad
Projednání návrhu na zřízení věcného břemene
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

K předloženému návrhu programu jednání neměl nikdo z členů ZM připomínku ani doplnění.
ZM schválilo předložený návrh programu jednomyslně. ( 13 pro)

2. Určení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli předsedajícím navrženi: p. Stanislava Vondráková a p. Radek
Vopat.
Protinávrh ani připomínka nebyly.
ZM schválilo p. Stanislavu Vondrákovou jako ověřovatele zápisu ( 12 pro, 1 se zdržel)
ZM schválilo p. Radka Vopata jako ověřovatele zápisu ( 12 pro, 1 se zdržel )

3. Určení návrhové komise
Za členy návrhové komise pro předložení návrhu usnesení z veřejného zasedání byly
navrženy: Mgr. Alena Šůmová a p. Jana Součková. K předloženému návrhu nebyla žádná
připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo Mgr. Alenu Šůmovou jako členku návrhové komise ( 12 pro, 1 se zdržel)
ZM schválilo p. Janu Součkovou jako členku návrhové komise ( 12 pro, 1 se zdržel)
4. Změny rozpočtu města č. 2/2009
Starosta města předložil návrh změn rozpočtu města č. 2/2009. Jedná se o přijetí dotace na
modernizaci výuky pro Masarykovu ZŠ a to ve výši740.917,50Kč. Jedná se o první část
přiznané dotace z celkové výše 2.963.670,-Kč. Zbývající prostředky budou poukazovány
v průběhu následujících dvou let. Finanční prostředky budou poukázány na účet zřizovatele –
města a následně převedeny k použití Masarykově ZŠ.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani dotaz.
ZM předložený návrh schválilo. ( 13 pro)
Na jednání zastupitelstva města se dostavil p. Daniel Rada.
5. Projednání zřízení termínovaného účtu
Starosta města předložil návrh na uložení volných finančních prostředků města, ve výši
35mil. Kč na zřízený termínovaný účet.
p. Vopat – dotazuje se, zda je již vybraný bankovní ústav, u kterého by se finanční prostředky
uložily a na jak dlouhou dobu
starosta města – doporučuje Komerční banku s dobou uložení do konce roku 2009
ZM schválilo s ohledem na zhodnocení „volných“ finančních prostředků a to ve výši 35mil.
Kč zřízení termínovaného účtu s termínem vázání uvedených finančních prostředků do konce
roku 2009. ( 14 pro)
6. Projednání převodu finančních prostředků na realizaci oken v č.p. 637
Starosta města předložil s ohledem na stav oken v č.p. 637 návrh na převod finančních
prostředků ve výši 3,5mil. Kč z běžného účtu města na účet města zřízený pro bytový fond.
Nikdo z přítomných nevznesl připomínku ani dotaz.
ZM schválilo převod finančních prostředků ve výši 3,5mil. Kč z běžného účtu města na účet
města zřízený pro bytový fond. ( 14 pro)
7. Projednání finančního zajištění podání žádostí v rámci programu ROP Jihozápad
Starosta města přednesl návrhy na:
a) Obytná zóna V Jámě
Starosta města požádal členy ZM o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt Obytná
zóna V Jámě do Regionálního operačního programu Jihozápad, prioritní osy 1. Dostupnost
center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Žádá, aby město Horní Bříza
vyslovilo souhlas s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním

V rámci rozpočtu města je zajištěno financování tohoto projektu až do výše 15 500 000 Kč.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani dotaz:
ZM předložený návrh schválilo. ( 14 pro)
b) Rekonstrukce komunikací v ulicích Dlouhá a Nad Sokolovnou
Starosta města požádal členy ZM o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt
Rekonstrukce komunikací v ulicích Dlouhá a Nad Sokolovnou do Regionálního operačního
programu Jihozápad, prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních
komunikací. Město Horní Bříza souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace. V rámci rozpočtu města je zajištěno financování
tohoto projektu až do výše 7 100 000 Kč.
ZM předložený návrh schválilo. ( 14 pro)
c) Revitalizace sportovního areálu v Horní Bříze
Starosta města požádal členy ZM o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt
Revitalizace sportovního areálu v Horní Bříze do Regionálního operačního programu
Jihozápad, prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblasti podpory 2.3 Revitalizace
částí měst a obcí. Město Horní Bříza souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním
a spolufinancováním v případě schválení dotace.
V rámci rozpočtu města je zajištěno financování tohoto projektu až do výše 17 700 000 Kč.
ZM předložený návrh schválilo. ( 14 pro)
8. Projednání návrhu na zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo zřízení věcného břemene na pozemku města
č.par. 501/59 o výměře 1m2 pro manžele Liškovi a Procházkovi, z důvodu přeložky plynové
přípojky u rodinného domu. ( 14 pro)
9. Různé
Starosta města informoval o přiznání dotace pro Masarykovu ZŠ Horní Bříza na mezinárodní
výměnné pobyty dětí.
Dále informoval o nutnosti likvidace fenolové haldy ( v budoucnu). Zpracovává se studie
rizik.
K otázce likvidace pneumatik uvedl, že z hlediska případné instalace této linky se jedná o
dlouhodobou záležitost. Byl se osobně podívat na provoz. Z hlediska technologického se
nejedná se o pálení, ale o systém pyrolýzy ( tj. rozklad vlivem působení tepla bez přístupu
O2 ).
Nikdo z přítomných neměl žádnou připomínku ani dotaz, a proto starosta města požádal
členy návrhové komise, aby předložili návrh usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 6. 5.
2009. Mgr. Alena Šůmová
přečetla
návrh usnesení. Nikdo z přítomných neměl
k předloženému návrhu připomínku ani doplnění.
ZM schválilo předložený návrh usnesení. ( 14 pro)
zapsala: Ivana Horská

Ověřovatelé zápisu:
p. Stanislava Vondráková

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

p. Radek Vopat

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

Ing. Petr Riedl
místostarosta města

Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města

