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 29. června 2020, od 18:00 hodin
v KD Klub, U Klubu 365, Horní Bříza

Přítomní: p. Ladislav Čech, Ing. Petr Hadinger, Bc. Václav Jícha, p. David Kapr,
p. Stanislav Kapr, p. Vladimír Kargeradov, Mgr. Petr Koza, Bc. Jessica Kuttová,
Bc. Luboš Marek, DiS., Mgr. Tereza Mildorfová, Ing. Lubomír Navrátil, Bc. Zdeněk
Procházka, p. Jan Seko, p. Jaroslava Šavlíková, Ing. Vojtěch Šedivec, Mgr. Alena
Šůmová, Mgr. Viktor Vanžura, p. Halina Vetenglová, p. Marek Vondrák,
Ing. Radek Želízko.
Omluven: 1 - p. Renata Walterová

Přehled hlasování viz příloha č. 1.

1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné na zasedání zastupitelstva, upozornil přítomné na nutnost zakrytí
nosu a úst vzhledem k platnému nařízení vlády ČR. Zároveň uvedl, že je možnost využití
přinesených roušek k jejich použití. Vyzval přítomné, pokud se necítí dobře po zdravotní
stránce, aby opustili jednací místnost.
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.

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 I. pololetí 2020
7. Závěrečný účet města Horní Bříza za rok 2019
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2019
9. Účetní závěrka za rok 2019
10. Odvolání společnosti PRECOL s. r. o. Předměřice nad Jizerou se proti sankcím
za nesplnění termínu plnění
11. Mimořádná dotace
12. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020
13. Vyúčtování dotací spolků za rok 2019
14. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2020
15. Zápis z řádné valné hromady firmy TEBYT-HB s. r. o. ze dne 6. 4. 2020
16. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23
o výměře 175 m2 v majetku Plzeňského kraje do majetku města Horní Bříza
17. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
18. Dopravní automobil pro jednotku SDH města Horní Bříza
19. Smlouva o prodeji pozemkové parcely č. st. 571/1 o výměře 527 m2, zastavěna plocha
a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 443, pozemkové parcely parc. č. 2010
o výměře 575 m2, ostatní plocha a pozemkové parcely parc. č. 2011 o výměře 376 m2,
ostatní plocha ve vlastnictví města Horní Bříza
20. Různé
21. Diskuse
22. Rekapitulace přijatých usnesení
23. Závěr

Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.
Starosta uvedl, že na základě došlé žádosti od spolku SK Horní Bříza z. s. ze dne 22. 6. 2020,
kdy tento požádal zastupitelstvo o prominutí dluhu vzniklého z chybného vyúčtování dotace
poskytnuté v roce 2019, navrhuje doplnit do programu zasedání bod žádost spolku SK Horní
Bříza z. s. o prominutí dluhu, tento by se zařadil do navrženého programu zasedání jako bod
č. 14 za bod č. 13.
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Starosta nechal hlasovat o návrhu doplněného programu zasedání v tomto znění.
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 I. pololetí 2020
7. Závěrečný účet města Horní Bříza za rok 2019
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2019
9. Účetní závěrka za rok 2019
10. Odvolání společnosti PRECOL s. r. o. Předměřice nad Jizerou se proti sankcím
za nesplnění termínu plnění
11. Mimořádná dotace
12. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020
13. Vyúčtování dotací spolků za rok 2019
14. Žádost spolku SK Horní Bříza z. s. o prominutí dluhu
15. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2020
16. Zápis z řádné valné hromady firmy TEBYT-HB s. r. o. ze dne 6. 4. 2020
17. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23
o výměře 175 m2 v majetku Plzeňského kraje do majetku města Horní Bříza
18. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
19. Dopravní automobil pro jednotku SDH města Horní Bříza
20. Smlouva o prodeji pozemkové parcely č. st. 571/1 o výměře 527 m2, zastavěna plocha
a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 443, pozemkové parcely parc. č. 2010
o výměře 575 m2, ostatní plocha a pozemkové parcely parc. č. 2011 o výměře 376 m2,
ostatní plocha ve vlastnictví města Horní Bříza
21. Různé
22. Diskuse
23. Rekapitulace přijatých usnesení
24. Závěr

-

hlasování č. 1, usnesení č. 10/2020
pro 20
proti 0
zdržel se 0
zastupitelů
návrh doplněného programu byl zastupiteli schválen.
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3. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi zastupitelé Ing. Petr Hadinger
a Ing. Vojtěch Šedivec. Žádný protinávrh nebyl vznesen. Zastupitelé schválili jako ověřovatele
zápisu:

-

hlasování č. 2, usnesení č. 11/2020

Ing. Petr Hadinger

pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů

návrh byl zastupiteli schválen.

-

hlasování č. 3, usnesení č. 11/2020

Ing. Vojtěch Šedivec

pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů

návrh byl zastupiteli schválen.

4. Kontrola usnesení

Nesplněná usnesení zastupitelstva:

Ze zastupitelstva dne 16. 12. 2015:
č. 77/2015

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

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

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytových jednotek v domě č. p. 207
na pozemku parc. č. st. 260 nacházející se v katastrálním území Horní Bříza,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Plzeň, za cenu 5 330 Kč/m2 stanovenou podle
znaleckého posudku, bytové jednotky budou přednostně nabídnuty stávajícím
nájemníkům, kteří nemají vůči městu závazky a pohledávky. V případě,
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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.

Splněná usnesení zastupitelstva:

Ze zastupitelstva dne 11. 3. 2020:
č. 1/2020

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 2/2020

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu:
p. Ladislava Čecha a p. Marka Vondráka.

č. 3/2020

Zastupitelstvo města Horní Bříza, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43
odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(dále jen vyhláška), vydává Územní plán Horní Bříza.

č. 4/2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020
ve výši 278 058 Kč.
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č. 5/2020

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
78 153 530 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 104 552 970 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 27 102 440 Kč.

č. 6/2020

Zastupitelstvo města Horní Bříza volí člena rady města sl. Jessicu Kuttovou.

č. 7/2020

Zastupitelstvo města pověřuje člena rady Mgr. Alenu Šůmovou řízením oblastí
odpadového hospodářství a životního prostředí.

č. 8/2020

Zastupitelstvo města schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 95/3, byt v budově
čp. 95 bytový dům v Horní Bříze na pozemku parc. č. st. 111/1 o výměře
40,48 m2, nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 2159 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň-sever z majetku města Horní Bříza z důvodu jeho vydražení.
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 ze dne 15. 1. 2020,
za vydraženou částku ve výši 745 000 Kč vydražiteli panu Zdeňku Mestlovi
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který zabezpečí podání vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitosti. Dražební vyhláška o provedení
dražby byla zveřejněna na úřední desce od 20. 12. 2019 do 16. 1. 2020.

č. 9/2020

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1767/48 - ostatní
plocha o výměře 52 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 paní Petře Frantové, nar. xxxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 32 220 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 28. 1. 2020
do 13. 2. 2020.

5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města

Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

6

6. Zprávy rady města, městské policie, předsedů výborů a komisí za I. pololetí 2020

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 - 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

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 - Mgr. Petr Koza přednesl zprávu rady města, která je součástí zápisu jako
příloha č. 9

Sbor pro občanské záležitosti - Mgr. Petr Koza přednesl 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 I. pololetí 2020.
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7. Závěrečný účet města Horní Bříza za rok 2019

Starosta předložil zastupitelstvu a zastupitelstvo
se Závěrečným účtem města Horní Bříza za rok 2019.

města

bylo

seznámeno

Součástí materiálu závěrečného účtu je:





textová a tabulková část.
zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2019, dle zákona č. 250/2000 Sb.,
§ 17, odst. 5.
účetní výkazy města, zřízených příspěvkových organizací a založených s. r. o.,
za rok 2019.
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním
fondům, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob za rok 2019 - v plné verzi
je uloženo na odboru finančních a vnitřních věcí a v případě vyžádání bude
předloženo.

Rozpočtový výsledek hospodaření města za rok 2019 vykazuje přebytek hospodaření
ve výši 11 236 079,79 Kč.
Splátky úvěrů v roce 2019 činily 702 716 Kč.
Město splácí pouze půjčku od SFŽP na sanaci skládky.
Na konci roku 2019 je zůstatek úvěru ve výši 2 796 417,31 Kč.
Na počátku roku 2019 byl zůstatek na běžných účtech města 63 109 889,91 Kč a na konci
roku 73 646 274,41 Kč.
Účetní výsledek hospodaření města za rok 2019 vykazuje celkově zisk ve výši
16 917 865,66 Kč, jedná se o výsledek hospodaření běžného účetního období.
Hospodářský výsledek se u obce nerozděluje, zůstatek bude po schválení účetní závěrky
zaúčtován na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Součástí závěrečného účtu města jsou i výkazy příspěvkových organizací. Hospodářské
výsledky byly radou města dne 4. 3. 2020 schváleny k převedení do rezervních fondů
příspěvkových organizací.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
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Starosta nechal hlasovat o závěrečném účtu:

Rozpočtový výsledek hospodaření města za rok 2019 vykazuje přebytek hospodaření
ve výši 11 236 079,79 Kč.
Účetní výsledek hospodaření města za rok 2019 vykazuje celkově zisk ve výši
16 917 865,66 Kč, jedná se o výsledek hospodaření běžného účetního období.
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 4. 3. 2020 schváleny k převedení do rezervních fondů
příspěvkových organizací.
Na tomto základě zastupitelstvo města dává souhlas s celoročním hospodařením
města Horní Bříza za rok 2019, 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. 12/2020
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2019

Starosta předložil zastupitelstvu a zastupitelstvo města bylo seznámeno
se zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019. Přezkoumání
provedl auditor společnost K KREDIT s. r. o. se sídlem Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou,
DIČ: CZ 25423690.
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 2019 jsme nezjistili žádné chyby
a nedostatky.

9

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 2019 zpracovanou auditorskou společností K KREDIT
s. r. o. se sídlem Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou, DIČ: CZ 25423690.

9. Účetní závěrka za rok 2019

Starosta předložil zastupitelstvu a zastupitelstvo města bylo seznámeno s účetní
závěrkou za rok 2019.
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
- Výkaz konsolidovaných jednotek státu
2. Inventarizační zpráva
3. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019
4. Zápis o provedených kontrolách a jejich výsledcích
5. Ostatní informace a záznamy
Všechny tyto materiály jsou součástí materiálu přílohy bodu č. 1. Závěrečný účet.
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
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 2019 dne 3. 6. 2020
usnesením č. 115/2020, souhlasí s nimi a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Finanční výbor projednal návrh závěrečného účtu na svém jednání dne 28. 5. 2020.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce 12. 6. 2020 po dobu 15 dní.
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Na základě toho starosta nechal hlasovat o účetní závěrce:

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Horní Bříza za rok 2019.

-

hlasování č. 5, usnesení č. 13/2020
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

10. Odvolání společnosti PRECOL s. r. o. Předměřice nad Jizerou se proti sankcím
za nesplnění termínu plnění
Starosta přednesl návrh odvolání společnosti PRECOL s. r. o. se sídlem Předměřice
nad Jizerou čp. 74, 294 74 Předměřice nad Jizerou, IČO: 26461935 se proti sankcím
za nesplnění termínu plnění. Společnost PRECOL s. r. o. uzavřela s městem Horní Bříza
dne 8. 8. 2019 smlouvu o dílo č. PR-HB-2019/12 na provedení rekonstrukce víceúčelového
sportoviště Horní Bříza ve smluvním termínu do 29. 11. 2019. Dílo bylo vlivem nepříznivých
klimatických podmínek dokončeno a předáno bez závad dne 20. 4. 2020. Firma považuje
udělenou sankci za nesplnění termínu plnění ve výši 260 231,14 Kč za neadekvátní. Firma
navrhuje kompromisní řešení, udělení sankce tzn. penále za nedodržení termínu plnění
ve výši 100 000 Kč. Starosta poděkoval firmě PRECOL za perfektně odvedenou práci, mrzí
ho, že to došlo až na zasedání. Sankce vyplynula z uzavřené smlouvy, která byla součásti
výběrového řízení. Firma PRECOL nedodržela termín plnění, který byl stanoven ve smlouvě
o zakázce.

Rada města návrh vzala na vědomí a postoupila ho zastupitelstvu k projednání.
p. Koura uvedl, že vystupuje v této věci v zastoupení firmy PRECOL ačkoliv s ní nemá
nic společného. Uvedl, že se živí jako projektant v Klatovech. Uvedl, že v měsíci červnu
ho požádal Ing. Cvikl z firmy MAZEPPA, která pořádá výběrové řízení, o provedení kontroly
výkazu výměr k multifunkčnímu hřišti. Jednalo se o volbu vhodně zvoleného povrchu tohoto
hřiště, ověřoval si, co se tam bude hrát. Jako vhodný se jevil tartan. Výkaz výměr neměl hodně
dalších náležitostí. Vyvolal jednání se starostou města, kde mu přednesl varianty různých
povrchů zejména pro multifunkční využití hřiště. Zpracoval k tomu výkaz a výměr a toto předal
Ing. Cviklovi, který provedl výběrové řízení, do kterého se přihlásily tří firmy. Byla vybrána firma
PRECOL se kterou byla dne 8. 8. 2019 podepsána smlouva. Firma PRECOL zahájila stavební
práce dne 2. 9. 2019. Dne 22. 10. 2019 firma PRECOL vyvolala jednání se starostou města
na místě stavby. Uvedl, že má zjištěno dle hydrometeorologické situace, že od září
do listopadu 2019 bylo k dispozici souvislých pět dní, kdy se dle teploty dá pokládat povrch
multifunkčního hřiště, to je teplota nad 10 stupňů. Firma v této souvislosti požádala starostu
o přesunutí termínu dokončení prací na jaro 2020. Právník města Horní Bříza nedoporučil
přijmout dodatek ke smlouvě o přesunutí termínu dokončení prací ze stanoveného termínu
v uzavřené smlouvě tj. 2. 9. 2019. 22. 10. 2019 bylo vše firmou připravené k pokládce povrchu
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multifunkčního hřiště, chyběly jí 14 dní na dokončení tohoto povrchu. Uvedl, že v současné
době by bylo dobré podpořit české firmy, je proto, aby zastupitelé podpořili prominutí celkové
výše penále cca 260 000 Kč za odvedenou práci. Uvedl, že by byly s tím problémy v budoucnu,
kdyby to firma dokončila na podzim roku 2019, kdy tomu nepřálo počasí a nebylo to tak možné
dokončit.
Ing. Želízko poděkoval za předchozí komentář. V uvedené věci dodal, že platí zákon
o veřejných zakázkách, kde platí určitá pravidla, tato věc byla řádně vysoutěžená. Jedním
z pravidel je, že nesmí dojít k znevýhodnění dalších účastníků výběrového řízení. Poukázal
na to, že kdyby zastupitelstvo odpustilo peníze za penále, tak by to ostatní zúčastněné firmy
mohly oprávněně napadnout vzhledem k tomu, že by šlo o znevýhodnění ostatních účastníků
výběrového řízení. Uvedl, že zastupitele by se na to měli dívat ze širšího pohledu, dále
poukázal na stanovisko právníka města v této věci, kde právník na tuto skutečnost upozornil.
Starosta uvedl, že žádost firmy byla k termínu realizace dokončení díla. Stanovisko právníka
města mají zastupitelé k dispozici. Firma ve své žádosti požádala město o kompromis ve výši
uloženého penále.
p. Koura uvedl, že se jednalo o zakázku do 6 miliónů Kč a tedy šlo o zakázku mimo režim
zákona o veřejných zakázkách. Uvedl, že v tom nevidí problém (jako je termín přerušení
stavebních prací).
p. Čech uvedl, že je škoda, že firma začala práce vykonávat až od 2. 9. 2019, když smlouva
byla podepsána dne 8. 8. 2019.
p. Koura znovu poukázal na počasí, které bylo od září do listopadu 2019. V září 2019
by se nedal povrch na multifunkční hřiště položit.

Starosta nechal hlasovat o návrhu uložení sankce za nedodržení termínu plnění.

Zastupitelstvo města by mělo schválit udělení sankce (tzn. penále) za nedodržení
termínu plnění ve výši 100 000 Kč společnosti PRECOL s. r. o. se sídlem Předměřice nad
Jizerou čp. 74, 294 74 Předměřice nad Jizerou, IČO: 26461935 za plnění smlouvy o dílo
č. PR-HB-2019/12 na provedení rekonstrukce víceúčelového sportoviště Horní Bříza.

- hlasování č. 6
pro 0
proti 13 (Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, Ing. Navrátil,
Mgr. Vanžura, p. Vondrák, Mgr. Šůmová, Ing. Želízko, p. Čech, Mgr. Koza, Bc. Kuttová,
Bc. Marek, p. Vetenglová, p. Seko)
zdržel se 7 (p. Kargeradov, p. Šavlíková, Ing. Šedivec,
p. Kapr David, Mgr. Mildorfová, Bc. Procházka, Bc. Jícha)
zastupitelů,
návrh nebyl zastupiteli přijat.
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11. Mimořádná dotace
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení poskytnutí mimořádné
dotace Tělocvičné jednotě Sokol Horní Bříza na základě doručené žádosti za účelem
dokončení prací na objektu tělocvičny. Návrh ke schválení je ve výši 400 000 Kč.
p. Kargeradov uvedl, že se jedná o dokončení rekonstrukce hlavního sálu v sokolovně.
Rekonstrukce probíhala z důvodu výskytu dřevokazných hub, dále se musela udělat celková
elektrika. V uvedené věci byly podány v letošním roce dvě žádosti na Plzeňský kraj
o poskytnutí dotace, ale obě byly zamítnuty. Rekonstrukce se ale již musela zahájit,
v současnosti je vykopaná podlaha. Sponzoři darovali tělocvičné jednotě 320 000 Kč, další
prostředky pocházejí z výdělečné činnosti. Rozpočet na rekonstrukci je však ve výši 2,5 mil.
Kč. V září 2020 by se mělo začít cvičit, jednota musí mít podmínky, aby se tam dalo cvičit,
tančit atd. Uvedl, že příští rok bude jednota opět žádat na Plzeňském kraji o další dotace
na podlahové produkty, aby se tento mohl dokončit. Je to zatím neutěšený stav, který se musí
vyřešit.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení poskytnutí
mimořádné dotace Tělocvičné jednotě Sokol Horní Bříza ve výši 400 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh poskytnutí mimořádné dotace
Tělocvičné jednotě Sokol Horní Bříza ve výši 400 000 Kč, ukládá starostovi zajistit
vypracování návrhu smlouvy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

-

hlasování č. 7, usnesení č. 14/2020
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

12. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020
Starosta města seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2020
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření č. 2 budou příjmy rozpočtu ve výši
79 765 760 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 105 304 537 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci
je ve výši 26 241 770 Kč.
K 31. 5. 2020 bylo na běžných účtech města 68 407 901,74 Kč a na fondu oprav a investic
4 843 418,01 Kč.
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 je součástí zápisu jako příloha č. 13.
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Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 v předloženém
znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši 79 765 760 Kč, výdaje rozpočtu
ve výši 105 304 537 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 26 241 770 Kč.

-

hlasování č. 8, usnesení č. 15/2020
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

13. Vyúčtování dotací spolků za rok 2019
Starosta předložil zastupitelstvu přehled o vyúčtování přidělených dotací spolkům
v roce 2019. Spolky, které měly vrátit vzhledem k neoprávněnému čerpání část dotace z roku
2019, toto na základě výzvy učinily v termínu (do 26. 6. 2020).
Jedná se o spolky:
 Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza, z. s.
 Spolek Betula viridis při Masarykově základní škole Horní Bříza
 Divadelní spolek Osada Horní Bříza
 Junák - český skaut, středisko Omaha Kralovice, z. s.

7 410 Kč
14 440 Kč
2 517 Kč
5 447 Kč

Spolek SK Horní Bříza, z. s. reagoval na výzvu ohledně vrácení části dotace
ve výši 148 692 Kč podáním odpovědi na výzvu a zároveň žádostí o prominutí vrácení
uvedené části dotace (čj. MěÚ/306/2019-77 ze dne 22. 6. 2020).

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled o vyúčtování přidělených dotací spolkům
v roce 2019.
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14. Žádost spolku SK Horní Bříza z. s. o prominutí dluhu
Starosta přednesl žádost spolku SK Horní Bříza z. s. o prominutí dluhu ve výši
148 692 Kč vzniklého na základě chybné administrace přidělené dotace spolku v roce 2019.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení prominutí dluhu
ve výši 148 692 Kč spolku SK Horní Bříza z. s. vzniklého na základě chybné administrace
přidělené dotace spolku v roce 2019.
Zastupitelstvo města by mělo prominout spolku SK Horní Bříza z. s. dluh ve výši
148 692 Kč vzniklý chybnou administraci přidělené dotace v roce 2019.

-

hlasování č. 9

pro 10 (Ing. Hadinger, p. Kapr Stanislav, p. Kargeradov,
Ing. Navrátil, p. Šavlíková, Ing. Šedivec, Mgr. Vanžura, p. Vondrák, p. Kapr David,
p. Vetenglová)
proti 3 (Mgr. Mildorfová, Ing. Želízko, p. Seko)
zdržel se 7 (Bc. Procházka, Mgr. Šůmová, p. Čech,
Bc. Jícha, Mgr. Koza, Bc. Kuttová, Bc. Marek)
zastupitelů,

návrh nebyl zastupiteli přijat.

15. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury,
sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových
aktivit v roce 2020
Starosta uvedl jednotlivé žádosti nad 50 000 Kč:

Žadatel
Folklórní soubor Úsměv
Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza
Divadelní spolek Osada Horní Bříza
SK Horní Bříza z. s.
Pionýrská skupina Horní Bříza
Celkem

Žádost pro Revize
rok 2020
žádosti pro
rok 2020
155 000 Kč
90 000 Kč
138 900 Kč
118 300 Kč
60 000 Kč
55 000 Kč
500 000 Kč
425 000 Kč
115 000 Kč
98 000 Kč
968 900 Kč 786 300 Kč

Návrh FV a RM
ke schválení
90 000 Kč
118 300 Kč
55 000 Kč
425 000 Kč
98 000 Kč
786 300 Kč

Starosta uvedl, že o spolku SK Horní Bříza z. s. se na zasedání nemůže jednat z důvodu toho,
že tento spolek má dluh vůči městu.
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Folklórní soubor Úsměv
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Folklórnímu
souboru Úsměv. Žádost pro rok 2020 byla ve výši 90 000 Kč, v loňském roce byla přidělená
dotace ve výši 125 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 90 000 Kč.
Starosta upozornil zastupitelstvo, že Mgr. Mildorfová je členem Folklórního souboru Úsměv.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Folklórnímu
souboru Úsměv ve výši 90 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací Folklórní soubor Úsměv ve výši 90 000 Kč.
-

hlasování č. 10, usnesení č. 16/2020
pro 19

proti 0

zdržel se 1 (Mgr. Mildorfová)

zastupitelů.

Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Tělocvičné
jednotě Sokol Horní Bříza. Žádost pro rok 2020 byla ve výši 118 300 Kč, v loňském roce byla
přidělená dotace ve výši 263 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 118 300 Kč.
Starosta upozornil zastupitelstvo, že p. Kargeradov je členem Tělocvičné jednoty Sokol Horní
Bříza.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Tělocvičné
jednotě Sokol Horní Bříza ve výši 118 300 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza ve výši
118 300 Kč.

-

hlasování č. 11, usnesení č. 17/2020
pro 19

proti 0

zdržel se 1 (p. Kargeradov) zastupitelů.
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Divadelní spolek Osada Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Divadelnímu
spolku Osada Horní Bříza. Žádost pro rok 2020 byla ve výši 55 000 Kč, v loňském roce byla
přidělená dotace ve výši 65 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 55 000 Kč.

Starosta upozornil zastupitelstvo, že Mgr. Koza je členem Divadelního spolku Osada Horní
Bříza.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Divadelnímu
spolku Osada Horní Bříza ve výši 55 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací Divadelnímu spolku Osada Horní Bříza ve výši
55 000 Kč.

-

hlasování č. 12, usnesení č. 18/2020
pro 19

proti 0

zdržel se 1 (Mgr. Koza)

zastupitelů.

Pionýrská skupina Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Pionýrské
skupině Horní Bříza. Žádost pro rok 2020 byla ve výši 98 000 Kč, v loňském roce byla
přidělená dotace ve výši 72 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 98 000 Kč.

Starosta uvedl, že je členem Pionýrské skupiny Horní Bříza.
Bc. Marek, DiS., uvedl, že je členem Pionýrské skupiny Horní Bříza.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Pionýrské
skupině Horní Bříza ve výši 98 000 Kč.
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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 Pionýrská skupina Horní Bříza ve výši
98 000 Kč.

-

hlasování č. 13, usnesení č. 19/2020
pro 18

proti 0

zdržel se 2 (Bc. Marek, p. Kapr David)

zastupitelů.

16. Zápis z řádné valné hromady firmy TEBYT-HB s. r. o. ze dne 6. 4. 2020
Starosta informoval o průběhu řádné valné hromady firmy TEBYT-HB s. r. o. ze dne
6. 4. 2020:

1. Valnou hromadu za souhlasu všech společníků zahájil a dále řídil jednatel Ing. Vlastimil
Brada. Valná hromada jednomyslně souhlasila s navrženým programem. Zapisovatelem
byl zvolen p. David Kapr.
2. Ing. Vlastimil Brada předložil valné hromadě účetní uzávěrku za rok 2019. Účetnictví
je vedeno řádně. S předloženou účetní uzávěrkou souhlasili všichni společníci
jednomyslně. Účetní uzávěrka bude založena v dokladech o účetnictví za rok 2019. Účetní
zisk nebude rozdělen mezi společníky, ale bude použit pro další rozvoj společnosti
a v souladu s vnitřními směrnicemi firmy.
3. Byla podána podrobná informace o provozu kogenerace 200 kW. V současnosti je podpora
výroby elektřiny pro kogenerace. Plnění povinností operativního leasingu není v prodlení.
Ukončení operativního leasingu bude v roce 2020.
4. Valná hromada souhlasila s plánem oprav na rok 2020.
5. Valná hromada schválila od roku 2021 odměny dozorčí rady ve výši 10 000 Kč/člen,
5 000 Kč bude uhrazeno z firmy TEBYT-HB s. r. o. a 5 000 Kč bude uhrazeno městem
Horní Bříza.
6. Žádný ze společníků nevznesl připomínku ani nenavrhl další bod k projednání.

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu řádné valné hromady firmy
TEBYT-HB s. r. o. ze dne 6. 4. 2020.
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17. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc.
č. 1801/23 o výměře 175 m2 v majetku Plzeňského kraje do majetku města
Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1788/6
o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře 175 m2 v majetku Plzeňského kraje
do majetku města Horní Bříza. Jedná se o pozemek parc. č. 1786/6, který vznikl oddělením
od pozemku parc. č. 1788/1 a o pozemek parc. č. 1801/23, který vznikl oddělením od pozemku
1801/1 dle geometrického plánu č. 1777-213/2018.
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1788/6
o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře 175 m2 v majetku Plzeňského kraje
do majetku města Horní Bříza. Pověřuje starostu podpisem návrhu o bezúplatný převod
pozemků a jeho podáním Plzeňskému kraji.

-

hlasování č. 14, usnesení č. 20/2020
pro 20

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

18. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Starosta přednesl návrh k vydání Obecně závazné vyhlášky města Horní Bříza
č. 1/2020 o místním poplatku ze psů. Návrh Obecně závazné vyhlášky byl projednán radou
města.

Starosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 1/2020.

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.

-

hlasování č. 15, usnesení č. 21/2020
pro 20

proti 0
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zdržel se 0

zastupitelů.

19. Dopravní automobil pro jednotku SDH města Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení poskytnutí záruky
na dofinancování rozdílu mezi celkovou pořizovací cenou dopravního automobilu pro jednotku
SDH města Horní Bříza a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. Uvedená záruka
města je potřebná pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z MV ČR.
Vysoutěžená cena byla ve výši 1 445 224 Kč včetně DPH.
Financování by bylo pokryto následovným způsobem:
-

dotace od MV ČR ve výši
450 000 Kč
dotace z Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč
vlastní zdroje města ve výši
695 224 Kč

Návrh schválení poskytnutí záruky na dofinancování je podmínkou pro poskytnutí dotace
od MV ČR a rovněž podmínkou poskytnutí dotace z Plzeňského kraje je přidělení dotace
na pořízení nového dopravního automobilu z dotačního programu MV ČR.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu, zastupitelstvo města se zavazuje
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního automobilu pro jednotku SDH města
Horní Bříza a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Zastupitelstvo města se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního
automobilu pro jednotku SDH města Horní Bříza a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních
zdrojů.

-

hlasování č. 16, usnesení č. 22/2020
pro 20

proti 0
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zdržel se 0

zastupitelů.

20. Smlouva o prodeji pozemkové parcely č. st. 571/1 o výměře 527 m2, zastavěna plocha
a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 443, pozemkové parcely parc. č. 2010
o výměře 575 m2, ostatní plocha a pozemkové parcely parc. č. 2011 o výměře 376 m2,
ostatní plocha ve vlastnictví města Horní Bříza
Starosta přednesl návrh na přijetí smlouvy o prodeji pozemkové parcely č. st. 571/1
o výměře 527 m2, zastavěna plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 443, pozemkové
parcely parc. č. 2010 o výměře 575 m2, ostatní plocha a pozemkové parcely parc. č. 2011
o výměře 376 m2, ostatní plocha ve vlastnictví města Horní Bříza 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. Cena pozemkových parcel a budovy byla
stanovena znaleckým posudkem č. 2516/12/2020 vypracovaným znalcem Ing. Vladimírem
Nováčkem se stavem ke dni 27. 1. 2020 ve výši 3 890 000 Kč.
Záměr prodeje pozemkové parcely č. st. 571/1 o výměře 527 m2, zastavěna plocha
a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 443, pozemkové parcely parc. č. 2010 o výměře
575 m2, ostatní plocha a pozemkové parcely parc. č. 2011 o výměře 376 m2, ostatní plocha byl
zveřejněn na úřední desce od 22. 5. 2020 do 9. 6. 2020.
Radou města ustanovená komise zpracovala zápis o otevírání, posuzování
a hodnocení nabídek ze dne 10. 6. 2020 a následně radě města byly předloženy následující
nabídky uchazečů:
1. Pan Michal Kern, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídka
ve výši 4 900 000 Kč, která byla dne 26. 6. 2020 doplněna na 5 400 000 Kč,
2. Společnost GENTLEMAN cave s. r. o. se sídlem Na Roudné 443/19, 301 00 Plzeň,
IČO: 08282986, nabídka ve výši 5 351 000 Kč.

Ing. Růžičková vznesla dotaz, jaký záměr předložili uchazeči.

Starosta uvedl, že pan Kern předložil záměr na vybudování 18 bytů o velikosti cca 60 m2 včetně
vybudování parkovacích míst. Společnost GENTLEMAN cave s. r. o. předložila záměr
kompletní rekonstrukce bytového domu s vybudováním malometrážních bytů, opravy střechy,
tepelné izolace, nových rozvodů, dále společnost uvedla, že v případě jejího vybrání dodá
konkrétní vizualizaci svého záměru.

Starosta se otázal veřejnosti, zda chce ještě někdo jiný učinit městu nabídku na koupi.
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Starosta dal hlasovat o tomto návrhu prodeje.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. st. 571/1 o výměře
527 m , zastavěna plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 443, pozemkové parcely parc.
č. 2010 o výměře 575 m2, ostatní plocha a pozemkové parcely parc. č. 2011 o výměře 376 m2,
ostatní plocha ve vlastnictví města Horní Bříza 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 Michalu Kernovi, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 5 400 000 Kč. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy a podání
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 22. 5. 2020 do 9. 6. 2020.
2

- hlasování č. 17, usnesení č. 23/2020
pro 19

proti 0

zdržel se 1(p. Šavlíková)

zastupitelů.

21. Různé
Starosta podal zastupitelstvu a veřejnosti informaci o stavu stavebních prací ve městě
Horní Bříza. Jedná se o následující stav:
Provedené stavební práce:
1) workoutové hřiště v Sídlištní ulici na továrně
2) dokončení WC a oprava kanalizace na fotbalovém hřišti
3) projektová dokumentace pro rekonstrukci hlasatelny na fotbalovém hřišti
4) úprava ostrůvku a přechodového místa v ulici na továrně
5) výměna vodovodu přes potok Stará Ves
6) běžné údržbářské práce
Rozpracované stavební práce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

rekonstrukce vodovodu v ulici Tovární u „Mistráků“
rekonstrukce vodovodu za prodejnou COOP
sanace základů KD Klub
rekonstrukce povrchu v Lesní ulici
údržba zeleně a veřejných ploch
výměna vzduchotechniky v stravovací částí Masarykovy základní školy
oprava pomníku obětí transportu smrti na hřbitově v Horní Bříze
osazení váhy a zabezpečovacího zařízení ve sběrném dvoře

Plánované stavební práce do konce roku 2020:
1)
2)
3)
4)
5)

rekonstrukce chodníku v ulici Tovární před „Mistráky“
rekonstrukce hlasatelny na fotbalovém hřišti
oprava chodníku v sídlišti Ves ve vnitrobloku čp. 602
rekonstrukce sociálních zařízení v Masarykově základní škole - jedná se o další etapu
výstavba kolumbária na hřbitově v Horní Bříze
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22. Diskuse
Ing. Růžičková vznesla dotaz na řešení dlouhodobého špatného stavu autobusové zastávky
na komunikaci na rozcestí před vjezdem do Horní Břízy, a zda je to vůbec v majetku města.
Vznesla dotaz, zda by bylo možné před klubem na autobusové zastávce umístit lavičku
eventuálně zbudovat přístřešek.
Starosta uvedl, že ohledně zastávky na rozcestí zjistí stav v čí je to majetku. Pokud se týká
osazení lavičky na zastávce před klubem, tak to možné je.
Ing. Růžičková uvedla, že se provádí rekonstrukce Lesní ulice, občané budou rádi, když tato
bude opravena, nicméně podle jejího názoru jsou i jiné ulice v Horní Bříze, které jsou na tom
hůř.
p. Špaček uvedl, že ho uráží přístup zastupitele pana Čecha, který nařknul pana Špačka tím,
že zneužil informace ve svůj prospěch a že je to zcestné. Požádal zastupitele pana Čecha,
aby toto tvrzení vůči němu odvolal a aby se mu omluvil.
Starosta uvedl, že by bylo dobré, kdyby se oba dva sešli třeba na městském úřadě a tam
si celou věc vyříkali.
p. Čech uvedl, že si stojí za svým názorem, který panu Špačkovi prezentoval a tím považoval
tuto diskusi za ukončenou, v této věci se nebude omlouvat.
p. Šimice uvedl, že přichází s návrhem, jak odklonit kamionovou dopravu z Tovární ulice
v Horní Bříze. Z pravé strany vede upravená cesta, která má šířku komunikace, ale chybí tady
živičný povrch. V minulosti měli občané možnost zakreslit v územním plánování. V této věci
se dotazoval na krajské správě silnic, kde ho hlavní projektant upozornil, aby toto přednesl
na zastupitelstvu, aby se s tím začalo jednat, myslí si, že by to určitě stálo za úvahu.
Starosta uvedl, že se o tom jedná v rámci návrhu obchvatu Horní Břízy, kde probíhá
geotechnické posouzení této lokality, uvažuje se s touto variantou. Je to proces na delší
období.
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23. Rekapitulace přijatých usnesení
Místostarosta provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání zastupitelstva města Horní
Bříza ze dne 29. 6. 2020:

č. 10/2020

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 11/2020

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu:
Ing. Petra Hadingera a Ing. Vojtěcha Šedivce.

č. 12/2020

Rozpočtový výsledek hospodaření města za rok 2019 vykazuje
přebytek hospodaření ve výši 11 236 079,79 Kč.
Účetní výsledek hospodaření města za rok 2019 vykazuje celkově zisk ve výši
16 917 865,66 Kč, jedná se o výsledek hospodaření běžného účetního období.
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 4. 3. 2020 schváleny k převedení
do rezervních fondů příspěvkových organizací.
Na tomto základě zastupitelstvo města dává souhlas s celoročním
hospodařením města Horní Bříza za rok 2019, dle § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a to bez výhrad.

č. 13/2020

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Horní Bříza za rok 2019.

č. 14/2020

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh poskytnutí mimořádné
dotace Tělocvičné jednotě Sokol Horní Bříza ve výši 400 000 Kč, ukládá
starostovi zajistit vypracování návrhu smlouvy a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.

č. 15/2020

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
79 765 760 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 105 304 537 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 26 241 770 Kč.

č. 16/2020

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 90 000 Kč.

č. 17/2020

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
Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza ve výši 118 300 Kč.

č. 18/2020

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 Horní Bříza ve výši 55 000 Kč.

24

č. 19/2020

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
Pionýrská skupina Horní Bříza ve výši 98 000 Kč.

č. 20/2020

Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemků
parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře 175 m2 v majetku
Plzeňského kraje do majetku města Horní Bříza. Pověřuje starostu podpisem
návrhu o bezúplatný převod pozemků a jeho podáním Plzeňskému kraji.

č. 21/2020

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.

č. 22/2020

Zastupitelstvo města se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou
dopravního automobilu pro jednotku SDH města Horní Bříza a poskytnutou
dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

č. 23/2020

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. st. 571/1
o výměře 527 m2, zastavěna plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 443,
pozemkové parcely parc. č. 2010 o výměře 575 m2, ostatní plocha a pozemkové
parcely parc. č. 2011 o výměře 376 m2, ostatní plocha ve vlastnictví města Horní
Bříza 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 Michalu Kernovi, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 5 400 000 Kč. Pověřuje starostu k podpisu
smlouvy a podání 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 22. 5. 2020
do 9. 6. 2020.
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24. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast na zasedání
zastupitelstva města.

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2020

Mgr. Zdeněk Kojda

……………………….. ………………..

Ověřovatelé: Ing. Petr Hadinger

……………………….. ………………..

Zapisovatel:

Ing. Vojtěch Šedivec

……………………………..…………..

David Kapr
starosta města

Mgr. Petr Koza
místostarosta města
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