Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 20. 12. 2006

Přítomni:
Mgr. Alena Šůmová, Ing. Vojtěch Šedivec, p. Stanislava Vondráková, p. Radek Vopat,
p. Daniel Rada, Ing. Radek Želízko, p. Ladislav Bečvář, p. Pavel Jindra, p. Milena Kaprová,
p. Miloslav Fujan, , Ing. Petr Riedl, Doc.Mgr. Václav Richtr CSc., p. Hynek Hanza, Mgr. Petr
Hubka, MUDr. Jana Kohoutová, p. Jiřina Vorlová, p. Jana Šmídlová, p. Jana Součková
Omluveni:
Ing. Karel Hinz, p. Jiří Kříž, p. Bohuslav Zimerhakl
Veřejné zasedání zastupitelstva města zahájil starosta města, který konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina všech zvolených členů zastupitelstva a zastupitelstvo města je
tedy usnášení schopné.

Starosta města předložil návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva města (dále jen
ZM):
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise pro ověření platnosti voleb
3. Složení „Slibu člena zastupitelstva města“
4. Určení ověřovatelů zápisu
5. Volba návrhové komise
6. Kontrola usnesení
7. Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru
8. Projednání Jednacího řádu Zastupitelstva města Horní Bříza
9. Projednání rozpočtového provizoria města na rok 2007
10. Projednání změn č. 3 rozpočtu města za rok 2006
11. Projednání návrhu OZV o poplatku za svoz a likvidaci TDO na rok 2007
12. Projednání pravidelných měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města
13. Projednání změn rozpočtu 1. Mateřské školy Horní Bříza za rok 2006
14. Projednání změn rozpočtu Masarykovy ZŠ Horní Bříza za rok 2006 a pokrytí nákladů
této příspěvkové organizace na energie za rok 2006
15. Projednání zakoupení krouhače zeleniny pro ŠJ Masarykovy ZŠ Horní Bříza
16. Projednání uložení části finančních prostředků z pronájmu kotelen na FRR města za
rok 2006
17. Projednání zapracování úhrady za dopravní obslužnost do rozpočtu města na rok 2007
18. Projednání přijetí finančního daru od firmy Lasselsberger a.s.
19. Projednání poskytnutí neinvestičního příspěvku pro DSO – Silnice I/27
20. Projednání změn Územního plánu města Horní Bříza
21. Projednání uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
s firmou ČEZ Distribuce a.s.

22. Různé
23. Diskuse
24. Usnesení
25. Závěr
K předloženému návrhu programu ustavujícího zasedání neměl nikdo z členů zastupitelstva
města připomínku, protinávrh ani dotaz. ZM schválilo předložený návrh programu
jednomyslně. ( 18 hlasů pro)
2. Volba mandátové komise pro ověření platnosti voleb
Členy mandátové komise pro ověření platnosti voleb byli navrženi: p. Stanislava
Vondráková, p. Hynek Hanza, p. Jana Šmídlová. Protinávrh ani připomínka nebyly. Navržení
členové ZM souhlasí se svou nominací na členy mandátové komise. ZM schválilo
mandátovou komisi dle předloženého návrhu. ( 18 pro)
Předsedající požádal členy mandátové komise o provedení ověření platnosti voleb členky
Zastupitelstva města Horní Bříza p. Mileny Kaprové.
Po provedené kontrole mandátu p. Mileny Kaprové přednesla členka mandátové komise
p. Jana Šmídlová zprávu mandátové komise. Mandátová komise potvrdila platnost volby p.
Mileny Kaprové.
K přednesené zprávě mandátové komise nebyly připomínky ani dotazy. Zprávu mandátové
komise schválilo ZM jednomyslně. ( 18 pro)
3. Složení „Slibu člena zastupitelstva města“
Na základě předložené zprávy mandátové komise starosta konstatoval, že p. Milena
Kaprová, členka Zastupitelstva města Horní Bříza byla řádně zvolena a v období od jejího
zvolení do doby konání veřejného zasedání u ní nevznikl důvod k zániku mandátu dle § 55
zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Kontrolou byla
ověřena platnost „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města“ a bylo přistoupeno ke
složení „Slibu člena zastupitelstva města“. Upozornil, že slib skládají všichni členové ZM.
Odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu Starosta
požádal člena ZM Mgr. Petra Hubku , aby přečetl slib člena zastupitelstva města ve smyslu
§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění.. Mgr. Petr Hubka přednesl slib
člena ZM ve znění:
„ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“.
Paní Milena Kaprová, členka ZM složila slib do rukou starosty města podáním ruky,
pronesením slova „slibuji“. Složení slibu potvrdila podpisem na společnou listinu.

4. Určení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli předsedajícím navrženi: Ing. Radek Želízko, p. Radek Vopat.
Protinávrh ani připomínka nebyly. Navržení se svou nominací souhlasili. ZM schválilo
ověřovatele zápisu dle předloženého návrhu. ( 18 pro)
5. Volba návrhové komise
Za členy návrhové komise pro předložení návrhu usnesení z veřejného zasedání byli
navrženi: MUDr. Jana Kohoutová, p. Ladislav Bečvář. Navržení členové návrhové komise se
svou nominací souhlasí. K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh. ZM
schválilo návrhovou komisi dle předloženého návrhu . ( 18 pro)
6. Kontrola usnesení
usnesení číslo 1. – 9. z ustavujícího veřejného zasedání ze dne 7. 11. 2006 byla splněna.
usn. č. 7 je samostatným bodem jednání veřejného zasedání ZM dne 20. 12. 2006
usn. č. 8
Starosta předložil usnesení rady města o schválení předsedů a členů komisí – poradních
orgánů rady města. Radou města byly schváleny tyto komise:
školská komise, komise soc. právní ochrany dítěte, správní komise pro přestupky, komise
kulturní a sportovní, komise sociální a zdravotní, SPOZ, komise výstavby, komise bytová,
komise informatiky.
usn. č. 9 je samostatným bodem jednání veřejného zasedání ZM dne 20. 12. 2006
7. Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru
Starosta města předložil návrhy na předsedy a členy kontrolního a finančního výboru.
Za předsedu kontrolního výboru byl navržen Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. Nebyl žádný
protinávrh. ZM schválilo předsedu kontrolního výboru jednomyslně ( 18 pro)
Za předsedu finančního výboru byla navržena p. Milena Kaprová. Nebyl žádný protinávrh.
ZM schválilo předsedkyni finančního výboru jednomyslně ( 18 pro)
Za členy kontrolního výboru byli navrženi: Mgr. Alena Šůmová, Ing. Radka Sieberová, p.
Radek Vopat.
Nikdo z členů ZM neměl doplňující návrh ani připomínku. ZM schválilo členy kontrolního
výboru jednomyslně. ( 18 pro)
Za členy finančního výboru byli navrženi: Ing. Josef Peleška, p. Milan Dlouhý.
Nikdo z členů ZM neměl doplňující návrh ani připomínku. ZM schválilo členy finančního
výboru jednomyslně. ( 18 pro)
8. Projednání „Jednacího řádu Zastupitelstva města Horní Bříza“
Starosta města předložil návrh „Jednacího řádu Zastupitelstva města Horní Bříza“. rada
města doporučila ZM ke schválení jednací řád se zapracováním změn:
doplnění čl. III bod 3 ve znění:
Je-li podána žádost na projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti ZM a je
podepsána 0,5% občanů města, musí starosta svolat mimořádné zasedání ZM do 90 dnů.

doplnění čl. VII. bod 10 ve znění:
V průběhu jednání ZM udělí starosta slovo každému členovi ZM a občanovi obce ( ve
smyslu zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění), pokud se přihlásí do rozpravy, aby
se mohl vyjádřit k jednotlivým projednávaným bodům před vydáním rozhodnutí ZM
k projednávané záležitosti.
K předloženému návrhu neměl nikdo z členů ZM připomínku ani doplňující návrh. ZM
schválilo „Jednací řád Zastupitelstva města Horní Bříza“ jednomyslně. ( 18 pro)
9. Projednání rozpočtového provizoria města na rok 2007
ZM projednalo návrh rozpočtového provizoria města na rok 2007. Dle ust. §13 zákona č.
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění se s účinností od
1. 1. 2007 do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Horní Bříza navrhuje schválení
rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města dnem nabytí účinnosti
rozpočtu města na rozpočtový rok 2007.
Pravidla pro rozpočtové provizorium:
1. Z výdajů rozpočtu budou hrazeny náklady v maximální výši 25% skutečného
celoročního plnění rozpočtu roku 2006 na běžné výdaje jednotlivých rozpočtových
paragrafů, výdaje na provoz, nutné opravy a údržbu obecního majetku. Dále budou
z rozpočtu hrazeny náklady na rozpracované investiční akce přecházející do roku 2007
z předchozích let a zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo.
2. Příspěvkové organizace jejich zřizovatelem je město, obdrží od města na provoz a
údržbu příspěvek na I. čtvrtletí roku 2007 ve výši:
1. Mateřská škola Horní Bříza – 125.000,-Kč
2. Mateřská škola Horní Bříza – 162.500,-Kč
Masarykova ZŠ Horní Bříza - 986.250,-Kč
3. Výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmové pokryty
z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných
celků, nejsou omezeny maximálním čerpáním. jejich čerpání je určeno konkrétními
podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.
ZM schválilo předložený návrh rozpočtového provizoria včetně pravidel čerpání
jednomyslně. ( 18 pro)
10. Projednání změn č. 3 rozpočtu města za rok 2006
ZM projednalo návrh změn č. 3 rozpočtu města za rok 2006 .
Navýšení příjmů rozpočtu ve výši: 353,25 tis. Kč.
Navýšení výdajů rozpočtu ve výši: 1.083.36 tis. Kč
Rozdíl příjmové a výdajové části rozpočtu po změnách činí: 730,11tis.Kč

Schodek rozpočtu města za rok 2006 bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let.
Rozpis změn č. 3 rozpočtu města tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
ZM schválilo změny č. 3 rozpočtu města za rok 2006 jednomyslně. ( 18 pro)

11. Projednání návrhu OZV o poplatku za svoz a likvidaci TDO na rok 2007
ZM projednalo OZV č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů . Poplatek pro rok
2007 je navržen ve výši 500,-Kč/osobu/rok. I při takovéto výši poplatku a za předpokladu, že
poplatek uhradí všichni občané, kteří jsou v Horní Bříze přihlášeni k trvalému pobytu bude
ještě město doplácet ze svého rozpočtu cca 135tis. Kč
Starosta v souvislosti s předložením návrhu OZV č. 1/2006 upozornil na důsledný a
nekompromisní postup proti neplatičům poplatků.
ZM schválilo předložený návrh OZV č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
jednomyslně. ( 18 pro)
12. Projednání pravidelných měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZM
ZM projednalo a schválilo s účinností ode dne 1. 1. 2007 výplaty pravidelných měsíčních
odměn pro neuvolněné členy ZM ve smyslu Nařízení vlády č. 50/2006Sb. a Nařízení vlády č.
37/2003Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Kompletní přehled je uložen v personální
agendě u tajemnice MěÚ. ( 18 pro)
13. Projednání změn rozpočtu 1. Mateřské školy Horní Bříza za rok 2006
ZM projednalo změnu rozpočtu 1. Mateřské školy Horní Bříza a to z důvodu chybějících
finančních prostředků na energie ve výši 62.700,-Kč z důvodu navýšení jejich ceny. ZM
schválilo změnu rozpočtu 1. MŠ a dále pokrytí chybějících finančních prostředků čerpáním
z rezervního fondu příspěvkové organizace – 1. MŠ. ( 18 pro)
14. Projednání změn rozpočtu Masarykovy ZŠ Horní Bříza a pokrytí nákladů této
příspěvkové organizace na energie za rok 2006
ZM projednalo změnu rozpočtu Masarykovy ZŠ Horní Bříza a to z důvodu nedostatku
finančních prostředků ve schváleném rozpočtu školy na pokrytí nákladů na energie.
Chybějící částky:
voda –
75tis. Kč
teplo –
380tis. Kč
el.energie – 55tis. Kč
Celkový předpoklad chybějící částky činí cca 500tis.Kč za období I. – X. 2006. Rada města
doporučila ZM následný způsob úhrady nákladů:
par. 5171 ( údržba budov). Jedná se o finanční prostředky, které jsou v rozpočtu města
plánovány k použití na školství a to ve výši 200tis. Kč. Zbývající částka ve výši cca 400tis.
Kč bude uhrazena z finančních prostředků příspěvkové organizace, z jejího rezervního fondu.

ZM předložený návrh změn rozpočtu Masarykovy ZŠ Horní Bříza a způsob pokrytí nákladů
na energie schválilo jednomyslně. ( 18 pro)

15. Projednání zakoupení krouhače zeleniny pro ŠJ Masarykovy ZŠ Horní Bříza
ZM projednalo žádost o schválení zakoupení nového krouhače na zeleninu pro školní
jídelnu Masarykovy ZŠ Horní Bříza v hodnotě 57.474,-Kč. Rada města doporučila ZM ke
schválení nákup tohoto zařízení a jeho úhradu z účtu č. 916, zřízeného příspěvkovou
organizací – Fond reprodukce majetku.
ZM předložený návrh včetně způsobu úhrady schválilo jednomyslně. ( 18 pro)
16. Projednání uložení části finančních prostředků z pronájmu kotelen za rok 2006 na
FRR města
ZM projednalo a schválilo návrh na uložení části finančních prostředků ve výši 1.500tis. Kč
z pronájmu kotelen za rok 2006 na fond rozvoje a rezerv. ( 18 pro)
17. Projednání zapracování úhrady za dopravní obslužnost do rozpočtu města na rok
2007
ZM projednalo a schválilo doporučení rady města, aby do rozpočtu města na rok 2007 byl
zapracován finanční příspěvek ve výši 269.700,-Kč pro KÚ PK na dopravní obslužnost
v roce 2007. ( 18 pro)
18. Projednání přijetí finančního daru od firmy Lasselsberger a.s.
ZM schválilo přijetí finančního daru ve výši 200tis. Kč od firmy Lasselsberger a.s. za
účelem financování kultury, školství a sportu. ( 18 pro)
19. Projednání poskytnutí neinvestičního příspěvku pro DSO – Silnice I/27
ZM schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku DSO – Silnice I/27 ve výši 26 tis. Kč.
Jedná se o dobrovolný svazek obcí, jehož je Město Horní Bříza členem. ( 18 pro)
20. Projednání změn Územního plánu města
ZM rozhodlo o odložení tohoto bodu jednání na nejbližší příští veřejné zasedání.
Podkladové materiály nebylo možné projednat předem v orgánech města. ( 18 pro)
21. Projednání uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
s firmou ČEZ Distribuce a.s.
ZM projednalo uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene mezi
Městem Horní Bříza a firmou ČEZ a.s.
Společnost ČEZ Distribuce a.s. jako budoucí oprávněný vlastník požádala ve smyslu
energetického zákona o uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene“
na pozemcích v majetku města a to v souvislosti se zřízením distribuční soustavy. Společnost

ČEZ Distribuce a.s. nabídla městu jednorázovou úhradu za každé jednotlivé zřízení věcného
břemene ve výši 500,-Kč. Jedná se o pozemky:
č.par. 1761/29 o výměře 4,2 m2
č. par. 207/23 o výměře 4,2 m2
č. par. 1761/1 o výměře 1,05m2
č. par. 114/3 o výměře 13,2 m2
ZM uzavření smluv o smlouvách budoucích schválilo jednomyslně. ( 18 pro)

22. Různé
23. Diskuse
p. Mildorf – v souvislosti s budováním obchvatu Třemošné, doporučuje jednat o možnosti
rekonstrukce komunikace pod viaduktem u hřbitova
starosta – zatím nejsou konkrétní detaily obchvatu vyřešeny. Budou probíhat další jednání, při
kterých se bude město snažit předložit toto doporučení.
p. Babor – žije v Horní Bříze krátkou dobu v Penzionu. Dotazuje se, zda bude opravdu
postupováno proti neplatičům za odpady. V souvislosti s informací o zprovoznění sběrného
dvora se dotazuje, zda je možné určit u Penzionu místo, kam by lidé odpad pro sběrný dvůr
odkládali a tento by byl následně svážen do sběrného dvora. Dále doporučuje, zda by bylo
možné umístit u Penzionu informační skříňku MěÚ. Poslední připomínku má k parkování u
Penzionu. Parkují zde občané žijící v bytovkách a příp. návštěva občana žijícího v Penzionu,
nemá kde zaparkovat.
starosta - zjistil si, že dříve byly vymáhány poplatky. Nyní budou občané upozorněni ve
zpravodaji a bude tvrdě a nekompromisně postupováno při vymáhání dluhů vůči městu.
Otázka parkování bude přehodnocena a projednána v orgánech města. Stejně tak bude
přehodnocen svoz odpadů.
p. Babor – zpravodaje nebyly ve schránkách, ale na lavičce ve vchodu domu
starosta – bude projednáno s poštou
p. Kůsa – jak se bude řešit skutečnost, že o vánocích budou opět nepřizpůsobivé děti dělat
nepořádek v sídlišti a obtěžovat lidi
starosta – nelze řešit. Základ je v rodinách. Hlavně rodiče by mělo zajímat, kde a s kým se
pohybují jejich děti a jak se chovají.
p. Dobrý – dotaz na existenci městské policie. Nevidí je v ulicích, na hřišti u sokolovny, kde
bydlí dělají různé party nepořádek, obtěžují občany a celé okolí. Městská policie pouze jezdí
autem.
starosta – s činností městské policie není spokojen nikdo. Strážníci již nebudou jezdit autem,
toto bude uzamčeno. Z minulého volebního období zbyli 3 strážníci, kterými nelze pokrýt
služby. je v návrhu, aby byli strážníci 4, auto bude uzamčeno, budou mít koridory, aby byli
kontrolovatelní. V případě neúspěchu bude řešeno např. zrušením městské policie. Městská
policie má pokyn neukázněné řidiče, kteří nedodržují předpisy do 31. 12. 2006 upozorňovat a
od 1. 1. 2007 pokutovat.
Dalším problémem ve městě jsou kamiony a jejich průjezd městem.
p. Čása – pořád bude skupina nepřizpůsobivých. Na pohovoru se starostou navrhoval, aby tato
mládež byla koncentrována na místo, kde bude pod kontrolou.
p.Kožíšek – je dobře, že je zájem zajistit do Horní Břízy očního lékaře , ale dotazuje se, proč
byla v Horní Bříze na továrně zrušena ordinace lékaře ušní, nosní, krční

starosta – jedná se o soukromou praxi
p. Dobrý – nechce hry na hřišti u sokolovny. Podepsal podmínky, aby zde byla klidová zóna
ne hřiště. Dotazuje se starosty, zda souhlasí s řádem hřiště, který vydal minulý starosta,
doporučuje správce, který by hřiště hlídal a vyzývá starostu, aby zajistil na hřišti klid a pořádek
starosta – z 50% s vydaným řádem hřiště nesouhlasí, ale tento byl určitě vydán z důvodu
dodržení stanovených podmínek. Správce nelze zajistit u každého hřiště.
Starosta ukončil diskusi a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 12. 2006.
Pan Bečvář přednesl návrh usnesení. ZM schválilo předložený návrh usnesení jednomyslně. (
18 pro)

zapsala: Ivana Horská

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Radek Želízko

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

Radek Vopat

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

Ing. Petr Riedl
místostarosta města

Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města

