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 27. července 2020, od 18:00 hodin
v Komunitním centru, Třída 1. máje 633, 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. 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: 2 - Bc. Jessica Kuttová, p. Renata Walterová.

Přehled hlasování viz příloha č. 1.

1. Zahájení
Starosta zahájil zasedání tím, že přivítal přítomné zastupitele a veřejnost v netradičním
prostředí nově vybudovaného komunitního centra v bývalé knihovně města.
Bylo konstatováno dle prezenční listiny, že na zasedání je přítomno 19 zastupitelů z 21,
2 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. Vyúčtování dotace spolku za rok 2019
7. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2020
8. Různé
9. Diskuse
10. Rekapitulace přijatých usnesení
11. Závěr

Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu.

Starosta nechal hlasovat o návrhu programu.

-

hlasování č. 1, usnesení č. 24/2020
pro 19
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 p. Stanislav Kapr
a p. Halina Vetenglová. Žádný protinávrh nebyl vznesen. Zastupitelé schválili jako ověřovatele
zápisu:

-

hlasování č. 2, usnesení č. 25/2020

p. Stanislav Kapr

pro 19

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů

návrh byl zastupiteli schválen.

-

hlasování č. 3, usnesení č. 25/2020

p. Halina Vetenglová

pro 19

proti 0

zdržel se 0

návrh byl zastupiteli schválen.
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zastupitelů

4. Kontrola usnesení

Nesplněná usnesení zastupitelstva:

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

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

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

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytových jednotek v domě č. p. 207
na pozemku parc. č. st. 260 nacházející se v katastrálním území Horní Bříza,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Plzeň, za cenu 5 330 Kč/m2 stanovenou podle
znaleckého posudku, bytové jednotky budou přednostně nabídnuty stávajícím
nájemníkům, kteří nemají vůči městu závazky a pohledávky. V případě,
nezájmu stávajících nájemníků o koupi bytu, mohou být byty po předchozím
projednání v zastupitelstvu nabídnuty ke koupi třetí osobě.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi vypracovat návrh smlouvy, tuto zaslat
nájemníkům, smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy
do katastru nemovitostí.
Záměr o prodeji nemovitosti byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
na úřední desce od 21. 4. 2016 do 7. 5. 2016.

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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Ze zastupitelstva dne 29. 6. 2020:
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. xxxxxxxx, bytem xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 5 400 000 Kč. Pověřuje starostu k podpisu
smlouvy a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Záměr o prodeji pozemku
byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů na úřední desce od 22. 5. 2020
do 9. 6. 2020.

5

Splněná usnesení zastupitelstva:

Ze zastupitelstva 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.

6

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.

5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města

Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

6. Vyúčtování dotace spolku za rok 2019
Starosta předložil zastupitelstvu přehled o vyúčtování přidělené dotace spolku v roce
2019. Spolek, který měl vrátit vzhledem k neoprávněnému čerpání část dotace z roku 2019,
toto na základě výzvy učinil dne 10. 7. 2020.
Jedná se o spolek:
 Spolek SK Horní Bříza, z. s.

148 692 Kč

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled o vyúčtování přidělené dotace spolku
v roce 2019.
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7. 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 žádost nad 50 000 Kč:

Žadatel

Žádost pro Revize
rok 2020
žádosti pro
rok 2020
500 000 Kč
425 000 Kč

SK Horní Bříza z. s.

Návrh FV a RM
ke schválení
425 000 Kč

SK Horní Bříza z. s.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace SK Horní Bříza
z. s. Žádost pro rok 2020 byla ve výši 425 000 Kč, v loňském roce byla přidělená dotace
ve výši 500 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 425 000 Kč.

Ing. Šedivec uvedl, že je členem SK Horní Bříza.
Ing. Navrátil uvedl, že je členem SK Horní Bříza.
p. Kapr Stanislav uvedl, že je členem SK Horní Bříza.
p. Šavlíková uvedla, že je členem SK Horní Bříza.
Bc. Procházka uvedl, že je členem SK Horní Bříza.

Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace SK Horní
Bříza z. s. ve výši 425 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s neziskovou organizací SK Horní Bříza z. s. ve výši 425 000 Kč.

-

hlasování č. 4, usnesení č. 26/2020
pro 19

proti 0
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zdržel se 0

zastupitelů.

8. Různé
Nebyly vzneseny žádné příspěvky.

9. Diskuse
p. Thomasová uvedla, že je ráda, že komunitní centrum je v bývalé knihovně města, v této
souvislosti vznesla otázku ohledně toho, co bude s knihovnou města.
Starosta odpověděl, že v současné době je knihovna města umístěna v provizorních
prostorách městského úřadu. Uvedl, že nová knihovna čeká na lepší dobu a hledá se cesta
pro přívětivější prostory.
p. Thomasová vznesla dotaz, zda by se knihovna neměla vrátit do původních prostor.
Starosta uvedl, že se snažil tento prostor oživit vybudováním nového komunitního centra
se zaměřením na různé dětské, společenské akce.
p. Thomasová uvedla, že tento prostor komunitního centra je malý pro konání zasedání
zastupitelstva města.
Starosta uvedl, že touto cestou chtěl ukázat zastupitelům a veřejnosti nově vybudovaný
prostor komunitního centra a cílem bylo tento prostor zrekultivovat.
Bc. Procházka uvedl, že tento prostor je ideální pro poslech.

10. Rekapitulace přijatých usnesení
Místostarosta provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání zastupitelstva města Horní
Bříza ze dne 27. 7. 2020:

č. 24/2020

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 25/2020

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu:
p. Stanislava Kapra a p. Halinu Vetenglovou.

č. 26/2020

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
SK Horní Bříza z. s. ve výši 425 000 Kč.
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11. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast na zasedání
zastupitelstva města. Vyzval zastupitelé a veřejnost k tomu, aby si prohlédli prostory nově
vybudovaného komunitního centra.

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 7. 2020

Zapisovatel:

Mgr. Zdeněk Kojda

Ověřovatelé: p. Stanislav Kapr

p. Halina Vetenglová

……………………….. ………………..

……………………….. ………………..

……………………………..…………..

David Kapr
starosta města

Mgr. Petr Koza
místostarosta města
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