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 2. března 2021, od 18:00 hodin
v sále budovy sokolovny v ulici Třída 1. máje 133 v Horní Bříze

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, p. Jan Seko, p. Jaroslava Šavlíková, Mgr. Alena
Šůmová, p. Halina Vetenglová, Ing. Radek Želízko.
Omluven: Bc. Jessica Kuttová, Ing. Lubomír Navrátil, Bc. Zdeněk Procházka, Ing. Vojtěch
Šedivec, Mgr. Viktor Vanžura, p. Marek Vondrák, p. Renata Walterová.

Přehled hlasování viz příloha č. 1.

1. Zahájení

Bylo konstatováno dle prezenční listiny, že na zasedání je přítomno 14 zastupitelů z 21,
7 zastupitelů je omluveno.
Zastupitelstvo, jelikož je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.
Starosta uvedl, že slečna Pavlína Glazerová provádí z dnešního zasedání videozáznam, čímž
se tak stává správcem tohoto videozáznamu se všemi právními důsledky z toho plynoucími.

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. Mimořádná dotace pro Sportovní klub Horní Bříza - oddíl hokejbalu
7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
8. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021
9. Bezúplatný převod mezi Plzeňským krajem a městem Horní Bříza pozemků parc. č. 1788/6
o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře 175 m2 v k. ú. Horní Bříza
10. Různé
11. Diskuse
12. Rekapitulace přijatých usnesení
13. Závěr
Starosta uvedl, že mu bylo dnes v 16:30 hod doručeno zpět vzetí žádosti o přidělení
mimořádné dotace pro Sportovní klub Horní Bříza - oddíl hokejbalu a vzhledem k tomuto
stahuje uvedený bod z programu a předkládá tímto tento návrh programu zasedání a uvedl
jeho znění:
1. Zahájení
2. Program zasedání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
6. Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
7. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021
8. Bezúplatný převod mezi Plzeňským krajem a městem Horní Bříza pozemků parc. č. 1788/6
o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře 175 m2 v k. ú. Horní Bříza
9. Různé
10. Diskuse
11. Rekapitulace přijatých usnesení
12. Závěr
Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu.

Starosta nechal hlasovat o návrhu programu.
-

hlasování č. 1, usnesení č. 1/2021
pro 14
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. Alena Šůmová
a Bc. Luboš Marek, DiS.. Žádný protinávrh nebyl vznesen. Zastupitelé určili jako ověřovatele
zápisu:

-

hlasování č. 2, usnesení č. 2/2021

Mgr. Alena Šůmová

pro 14

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů

návrh byl zastupiteli schválen.

-

hlasování č. 3, usnesení č. 2/2021

Bc. Luboš Marek, DiS.

pro 14

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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Splněná usnesení zastupitelstva:

Ze zastupitelstva dne 16. 12. 2020:
č. 33/2020

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 34/2020

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
Ing. Lubomíra Navrátila a Bc. Zdeňka Procházku.

č. 35/2020

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
76 215 724 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 98 310 777 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 22 798 053 Kč a současně zastupitelstvo pověřuje
radu města ke schválení rozpočtového opatření č. 5 na rok 2020, které se bude
týkat v případě neočekávaných finančních operací uskutečněných v termínu
od rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 do 31. 12. 2020.

č. 36/2020

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

č. 37/2020

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 2021.

č. 38/2020

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Města Horní Břízy
v předloženém znění.

č. 39/2020

Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2021, příjmy ve výši
69 853 250 Kč, výdaje ve výši 86 378 100 Kč, schodek ve výši 17 227 850 Kč.

č. 40/2020

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 295/63 - ostatní plocha
o výměře 6 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 Romanu Majerovi, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 4 470 Kč. Pověřuje starostu 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 23. 10. 2020 do 08. 11. 2020.

č. 41/2020

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení kanalizačního potrubí v areálu
bývalé Šamotky v Horní Bříze ve vlastnictví společností LB IMMO s. r. o.
se sídlem Adélova 2549/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 27994970
do vlastnictví Města Horní Bříza za cenu ve výši 10 000 Kč bez DPH. Ukládá
starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy
do katastru nemovitostí.
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5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
p. Čech uvedl svou připomínku k minulému zápisu ze zasedání zastupitelstva města, kde
v závěru diskuse poděkoval za sdružení Kultura městu za spolupořádání některých akcí, ale
správně mělo být uvedeno, že poděkoval za spolek Kultura.

6. Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Horní Bříza současně s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021 ve výši 275 880 Kč. Finanční prostředky
z poskytnuté dotace budou použity k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2021, konkrétně na úhradu ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků
veřejné služby v přepravě cestujících vzniklých na základě smluv dopravců s Plzeňským
krajem. Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů je vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí nad 50 000 Kč zastupitelstvu obce. Rada města na své schůzi ze dne 17. 2. 2021
postoupila na jednání zastupitelstva města.

Starosta nechal hlasovat o tomto návrhu.
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji určené
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 ve výši 275 880 Kč
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

- hlasování č. 4, usnesení č. 3/2021

pro 14

proti 0
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zdržel se 0

zastupitelů.

7. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021
Starosta města seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2021
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření č. 1 budou příjmy rozpočtu ve výši
69 915 650 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 86 613 100 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci
je ve výši 17 576 450 Kč.
K 31. 1. 2021 bylo na běžných účtech města 67 497 345,16 Kč a na fondu oprav a investic
8 265 327,49 Kč.
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 je součástí zápisu jako příloha č. 2.

p. Čech požádal pana starostu, zda by mohl ještě jednou zopakovat jednotlivé částky tohoto
rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021, které jsou jiné než v původně zaslaném návrhu tohoto
rozpočtového opatření.
Tajemník uvedl, že částky jsou upraveny vzhledem k tomu, že nebyla odhlasována mimořádná
dotace a tím tak došlo k úpravě částek.

Starosta nechal hlasovat o tomto návrhu.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 v předloženém
znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši 69 915 650 Kč, výdaje rozpočtu
ve výši 86 613 100 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 17 576 450 Kč.

-

hlasování č. 5, usnesení č. 4/2021
pro 14

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

8. Bezúplatný převod mezi Plzeňským krajem a městem Horní Bříza pozemků
parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře 175 m2 v k. ú. Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na přijetí darovací smlouvy na bezúplatný
převod mezi Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366
a městem Horní Bříza pozemků parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře
175 m2 v k. ú. Horní Bříza. Plzeňský kraj převádí bezúplatně městu Horní Bříza tímto
ze svého vlastnictví pozemky parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře
175 m2 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.
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Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí darovací smlouvy
na bezúplatný převod mezi Plzeňským krajem a městem Horní Bříza pozemků parc. č. 1788/6
o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře 175 m2 v k. ú. Horní Bříza.
Starosta ukázal a podal vysvětlení k daným pozemkům. Uvedl, že město má o tyto pozemky
zájem, neboť by se jednalo o chodníky.

Starosta dal hlasovat o návrhu přijetí darovací smlouvy na bezúplatný převod.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí darovací smlouvy na bezúplatný převod mezi
Plzeňským krajem a městem Horní Bříza pozemků parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc. č.
1801/23 o výměře 175 m2 v k. ú. Horní Bříza. Plzeňský kraj převádí bezúplatně městu Horní
Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemky parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23
o výměře 175 m2 v k. ú. Horní Bříza s veškerými zákonnými příslušenstvími a součástmi a dále
se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými. Ukládá starostovi města Horní
Bříza tuto darovací smlouvu jménem města podepsat.
- hlasování č. 6, usnesení č. 5/2021
pro 14

proti 0

zdržel se 0

zastupitelů.

9. Různé
Nebyl vznesen žádný příspěvek.

10. Diskuse
p. Špaček doplnil svůj výstup z diskuze z minulého ZZM, na kterém rozebíral volební program
sdružení Kultura v Horní Bříze. Uvedl, že sdružení Kultura má své obecní noviny, ve kterých
píše skoro o všem a ono to na základě toho vypadá, že to všechno dělá sdružení Kultura.
Na základě toho, vzešla jeho diskuze k plnění jednotlivých bodů programu tohoto sdružení.
Dále řekl, že sdružení Kultura má obecní noviny, facebook, hornobřízský zpravodaj a ještě
ovlivňuje webové stránky města, což je v podstatě informační monopol v městě Horní Bříza.
Ostatní subjekty takovou hlásnou troubu nemají, a proto to vypadá, že nic nedělají.
p. Seko uvedl v reakci na příspěvek pana Špačka, že veškeré informace do hornobřízského
zpravodaje může přidávat kdokoliv a jdou přes redakční radu a následně to projednává rada
města dle stanovených regulí a neovlivňuje to jenom sdružení Kultura a není to tak,
že si sdružení Kultura dělá, co chce.
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11. Rekapitulace přijatých usnesení
Místostarosta provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Horní
Bříza ze dne 2. 3. 2021:

č. 1/2021

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 2/2021

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
Mgr. Alenu Šůmovou a Bc. Luboše Marka, DiS..

č. 3/2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021
ve výši 275 880 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

č. 4/2021

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
69 915 650 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 86 613 100 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 17 576 450 Kč.

č. 5/2021

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí darovací smlouvy na bezúplatný převod
mezi Plzeňským krajem a městem Horní Bříza pozemků parc. č. 1788/6
o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře 175 m2 v k. ú. Horní Bříza.
Plzeňský kraj převádí bezúplatně městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví
pozemky parc. č. 1788/6 o výměře 926 m2 a parc. č. 1801/23 o výměře 175 m2
v k. ú. Horní Bříza s veškerými zákonnými příslušenstvími a součástmi a dále
se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými. Ukládá
starostovi města Horní Bříza tuto darovací smlouvu jménem města podepsat.
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12. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast na zasedání
zastupitelstva města a všem popřál příjemný zbytek večera.

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 3. 2021

Mgr. Zdeněk Kojda

……………………….. ………………..

Ověřovatelé: Mgr. Alena Šůmová

……………………….. ………………..

Zapisovatel:

Bc. Luboš Marek, DiS.

……………………………..…………..

David Kapr
starosta města

Mgr. Petr Koza
místostarosta města

10

