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 4. května 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. 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, p. Halina Vetenglová, p. Marek Vondrák, p. Renata Walterová,
Ing. Radek Želízko.
Omluven: 1 - Mgr. Viktor Vanžura.

Přehled hlasování viz příloha č. 1.

1. Zahájení

Bylo konstatováno, dle prezenční listiny, že na zasedání je přítomno 20 zastupitelů z 21,
1 zastupitel je omluven.
Zastupitelstvo, jelikož je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.
Starosta upozornil veřejnost přítomnou na zasedání na povinnost použití ochranných
prostředků.
Starosta uvedl, že ze zasedání je z řad veřejnosti pořizován obrazový záznam. Položil dotaz,
kdo tento záznam pořizuje.
p. Čech uvedl, že záznam je pořizován na zkoušku z důvodu toho, jak bude záznam vypadat.
Nikde tento záznam nebude zveřejněn, pořizuje ho on jako soukromá osoba.
Starosta upozornil na skutečnost, že ten kdo záznam pořizuje, musí dodržovat všechny
náležitosti dle GDPR a to se všemi z toho plynoucími právními důsledky.

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 dotací spolků za rok 2020
7. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2021
8. Smlouva o provedení dražby dobrovolné 39021 bytové jednotky č. 488/6 v budově
č. p. 487, 488, 489 v Horní Bříze
9. Smlouva o provedení dražby dobrovolné 40021 pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada
o výměře 1 065 m2 v Horní Bříze
10. Smlouva o budoucí kupní smlouvě k odkupu oddělených částí pozemků parc. č. 316/13
a 316/9 v k. ú. Horní Bříza do vlastnictví města Horní Bříza
11. Záměr města Horní Bříza vložit zbývající část vodohospodářského majetku města
do základního kapitálu společnosti VAK a. s., Plzeň
12. Různé
13. Diskuse
14. Rekapitulace přijatých usnesení
15. Závěr
Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu.

Starosta nechal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

-

hlasování č. 1, usnesení č. 6/2021
pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

3. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi
a Bc. Václav Jícha. Žádný protinávrh nebyl vznesen.

zastupitelé

p.

Ladislav

Čech

Starosta nechal hlasovat o jednotlivých navržených ověřovatelích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu p. Ladislava Čecha a Bc. Václava Jíchu.

-

hlasování č. 2, usnesení č. 7/2021

p. Ladislav Čech

-

zdržel se 0

zastupitelů

pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů

pro 20

proti 0

hlasování č. 3, usnesení č. 7/2021

Bc. Václav Jícha

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.

Splněná usnesení zastupitelstva:

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.

Ze zastupitelstva 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.

5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města

Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

6. Vyúčtování dotací spolků za rok 2020
Starosta podal zastupitelstvu informaci o tom, že všechny spolky doložily veškeré
náležitosti, které se týkaly vyúčtování dotací na činnost v roce 2020, byly opraveny nedostatky
a pokud bylo třeba, bylo provedeno písemné vyjádření spolků ohledně čerpání dotace na rok
2020.

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o vyúčtování přidělených dotací
spolkům v roce 2020.

7. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury,
sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových
aktivit v roce 2021
Starosta uvedl jednotlivé žádosti nad 50 000 Kč:
Žadatel
SK Horní Bříza z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza
Folklórní soubor Úsměv z. s.
Český kynologický svaz ZKO Horní Bříza - 575
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Horní Bříza
Celkem

Žádost pro rok
2021
500 000 Kč
139 800 Kč
135 000 Kč
106 700 Kč
78 000 Kč
959 500 Kč

Návrh RM
ke schválení
450 000 Kč
120 000 Kč
115 000 Kč
28 000 Kč
78 000 Kč
791 000 Kč

p. Čech uvedl že, částky byly projednány na pracovní schůzce zastupitelů, zastupitelé o nich
vědí a znají důvody jejich ponížení. V této souvislosti požádal starostu, aby objasnil důvody
ponížení těchto částek veřejnosti, zejména tak markantní ponížení částky pro Český
kynologický svaz.
Starosta uvedl, že částka pro Český kynologický svaz byla ponížená z důvodu, že v žádosti
byly uvedeny dvě akce, které byly investičního rázu, vyšší jak 10 000 Kč, a nebyly tak dodrženy
podmínky vyhlášeného programu pro poskytování dotací.
Místostarosta uvedl, že Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Horní Bříza si sám podal žádost
o menší částku dotace vzhledem k současnému stavu.

SK Horní Bříza z. s.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace SK Horní Bříza
z. s. se sídlem ul. U Stadionu, 330 12 Horní Bříza, IČO: 14702983. Žádost pro rok 2021 byla
ve výši 500 000 Kč, v loňském roce byla přidělena dotace ve výši 425 000 Kč, návrh
ke schválení ve výši 450 000 Kč.
p. Seko uvedl, že zastupitelům byly předloženy opožděně dvě tabulky k žádosti od spolku
SK Horní Bříza, které měly být již součásti dané žádostí. Při bližším seznámení se s tabulkami
ho některé skutečnosti v nich uváděné iritovaly a tak pokládá následující dotazy.
V tabulce je uvedeno devadesát případů sekání trávy, což mu nesedí.
p. Kapr Stanislav uvedl, že je o sekání veden deník s přesnými záznamy o jednotlivých
sekáních trávy. Jsou dny, kdy se seká ob den nebo každý den.
p. Seko položil dotaz ohledně sekačky, která je na naftu, bylo údajně spotřebováno 400 litrů.
Dále pak položka hnojivo, kde je uvedena částka ve výši 92 000 Kč. Na internetu si našel
nejdražší druh hnojiva Agromix, kde 20 kg stojí 1 700 Kč, uvedl, že když si například vzal
velikost hřiště, třeba týmu Sparty, tak částka za hnojivo by vyšla na necelých
18 000 Kč.
p. Kapr Stanislav uvedl, že na jedno sekání, které se provádí jednou za čtyři týdny,
se spotřebuje 320 kg hnojiva. V případě, že jde o druh dlouhodobého hnojiva, tak toto
se provádí jeden krát za šest týdnů.

p. Seko uvedl, že účetnictví spolku SK Horní Bříza je v určitě pořádku a toto nezpochybňuje.
Položil dotaz, a to, že sekání trávy se provádí v cyklu jaro, léto, podzim, chtěl, ale vysvětlit
v čem je rozdíl mezi sekáním trávy a údržbou trávy.
p. Kapr Stanislav uvedl, že sekání trávy se provádí v shora uvedených obdobích prakticky
obden, přitom jedno sekání stojí 250 Kč (posekání trvá 2 až 3 hodiny). Poukázal na to, že bylo
požadováno zjednodušení podané žádosti a toto také spolek SK Horní Bříza udělal. Dále
uvedl, že údržbou se rozumí odborné práce prováděné odbornou firmou, která si to také
vyúčtuje, jde zejména o provzdušnění, vysazení trávy atd.
p. Seko uvedl, že je třeba si žádost přečíst a podle toho jí vyplnit. Mimo jiné uvedl, že když
si jednotlivé položky sečetl, zjistil nesrovnalost součtu ve výši 740 Kč. Dále uvedl, že když se
podíval na druhou tabulku, kde byly uvedeny náklady a příjmy, tak ho zarazilo, že většina
položek nákladů je v minusu o 98 000 Kč, ale u položky odměn je v plusu a byla ještě navýšena
o 94 000 Kč proti loňskému roku.
Ing. Šedivec uvedl, že je nesmysl se o takovýchto věcech bavit na zastupitelstvu.
Uvedl, že finanční a kontrolní výbor si to měl již dávno ověřit případně si svolat jednotlivé
spolky.
p. Čech požádal všechny zastupitele a veřejnost o používání mikrofonu, zejména pro snazší
zpracování zápisu a jeho ověření určenými ověřovateli.
Ing. Navrátil uvedl, že by neměl být pro někoho takový problém, aby přišel na hřiště a zeptal
se přímo na místě na jednotlivé věci, případně zavolat, myslí si, že se na tom nic nezměnilo.
p. Seko uvedl, že tabulky k doplnění žádosti spolku SK Horní Bříza přišly až minulý čtvrtek,
nicméně se samotnou žádostí nebyly dodány, tyto se dodaly až pak.
Ing. Šedivec uvedl, že to není pravda, žádost byla od spolku SK Horní Bříza podána.
Uvedl, že tabulky se zpracovaly až na vyžádání a na poslední chvíli.
p. Seko uvedl, že jiné spolky podaly žádosti s podrobným rozpisem svých aktivit a činností.
Ing. Navrátil uvedl, že v dodaných tabulkách od spolku SK Horní Bříza byly uvedeny aktivity,
které jdou do nákladů a ne všechny jsou požadovány jako součástí dotace (konkrétně sekání).
Starosta upozornil zastupitelstvo, že Ing. Vojtěch Šedivec, Ing. Lubomír Navrátil,
p. Stanislav Kapr, Bc. Zdeněk Procházka jsou členy SK Horní Bříza z. s.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace SK Horní
Bříza z. s. ve výši 450 000 Kč.
Návrh usnesení:
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. se sídlem ul. U Stadionu,
330 12 Horní Bříza, IČO: 14702983 ve výši 450 000 Kč.

-

hlasování č. 4, usnesení č. 8/2021
pro 19
proti 1 (p. Seko) zdržel se 0 zastupitelů.
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Tělocvičné
jednotě Sokol Horní Bříza se sídlem Třída 1. máje 133, 330 12 Horní Bříza, IČO: 73731536.
Žádost pro rok 2021 byla ve výši 139 800 Kč, v loňském roce byla přidělená dotace ve výši
118 300 Kč, návrh ke schválení ve výši 120 000 Kč.
Starosta upozornil zastupitelstvo, že p. Vladimír Kargeradov je členem Tělocvičné jednoty
Sokol Horní Bříza.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Tělocvičné
jednotě Sokol Horní Bříza ve výši 120 000 Kč.
Návrh usnesení:
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 se sídlem
Třída 1. máje 133, 330 12 Horní Bříza, IČO: 73731536 ve výši 120 000 Kč.

-

hlasování č. 5, usnesení č. 9/2021
pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

Folklórní soubor Úsměv z. s.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Folklórnímu
souboru Úsměv z. s. se sídlem V Jámě 761, 330 12 Horní Bříza, IČO: 49746863. Žádost pro
rok 2021 byla ve výši 135 000 Kč, v loňském roce byla přidělená dotace ve výši 90 000 Kč,
návrh ke schválení ve výši 115 000 Kč.
Starosta upozornil zastupitelstvo, že Mgr. Tereza Mildorfová je členem Folklórního souboru
Úsměv z. s.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Folklórnímu
souboru Úsměv z. s. ve výši 115 000 Kč.
Návrh usnesení:
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 z. s. se sídlem V Jámě
761, 330 12 Horní Bříza, IČO: 49746863 ve výši 115 000 Kč.

-

hlasování č. 6, usnesení č. 10/2021
pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

Český kynologický svaz ZKO Horní Bříza - 575
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Českému
kynologickému svazu ZKO Horní Bříza - 575 se sídlem Horní Bříza 778, 330 12 Horní Bříza,
IČO: 49746065. Žádost pro rok 2021 byla ve výši 106 700 Kč, v loňském roce nebyla přidělená
dotace, návrh ke schválení ve výši 28 000 Kč.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Českému
kynologickému svazu ZKO Horní Bříza - 575 ve výši 28 000 Kč.
Návrh usnesení:
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 Český kynologický svaz ZKO Horní Bříza - 575
se sídlem Horní Bříza 778, 330 12 Horní Bříza, IČO: 49746065 ve výši 28 000 Kč.

-

hlasování č. 7, usnesení č. 11/2021
pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Horní Bříza
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení dotace Pionýr, z. s. Pionýrské skupině Horní Bříza se sídlem U Vrbky 595, 330 12 Horní Bříza, IČO: 18245994.
Žádost pro rok 2021 byla ve výši 78 000 Kč, v loňském roce byla přidělená dotace ve výši
98 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 78 000 Kč.
Starosta uvedl, že on (p. David Kapr) a Bc. Luboš Marek, DiS. jsou členy Pionýr, z. s. Pionýrské skupiny Horní Bříza.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace Pionýr, z. s. Pionýrské skupině Horní Bříza ve výši 78 000 Kč.
Návrh usnesení:
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 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Horní Bříza
se sídlem U Vrbky 595, 330 12 Horní Bříza, IČO: 18245994 ve výši 78 000 Kč.

-

hlasování č. 8, usnesení č. 12/2021
pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

8. Smlouva o provedení dražby dobrovolné 39021 bytové jednotky č. 488/6 v budově
č. p. 487, 488, 489 v Horní Bříze
Starosta přednesl zastupitelstvu města návrh smlouvy o provedení dražby dobrovolné
39021 mezi městem Horní Bříza jako navrhovatelem a dražebníkem Dražbyprost s. r. o. se
sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552 k provedení dražby bytové
jednotky č. 488/6 v budově č. p. 487, 488, 489 v Horní Bříze.
Starosta dal hlasovat o návrhu přijetí smlouvy o provedení dražby dobrovolné 39021
bytové jednotky č. 488/6.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o provedení dražby dobrovolné 39021
mezi městem Horní Bříza jako navrhovatelem a dražebníkem Dražbyprost s. r. o. se sídlem
Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552 k provedení dražby bytové
jednotky č. 488/6 v budově č. p. 487, 488, 489 v Horní Bříze. Ukládá starostovi města Horní
Bříza tuto smlouvu a dražební vyhlášku jménem města podepsat.
-

hlasování č. 9, usnesení č. 13/2021
pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

9. Smlouva o provedení dražby dobrovolné 40021 pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada
o výměře 1 065 m2 v Horní Bříze
Starosta přednesl zastupitelstvu města návrh smlouvy o provedení dražby dobrovolné
40021 mezi městem Horní Bříza jako navrhovatelem a dražebníkem Dražbyprost s. r. o. se
sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552 k provedení dražby
pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada o výměře 1 065 m2 v Horní Bříze.
Starosta uvedl, že se jedná o pozemek vedle lékařského domu v sídlišti Na Továrně.
Starosta dal hlasovat o návrhu přijetí smlouvy o provedení dražby dobrovolné 40021
pozemku parc. č. 1761/235.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o provedení dražby dobrovolné 40021
mezi městem Horní Bříza jako navrhovatelem a dražebníkem Dražbyprost s. r. o. se sídlem
Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552 k provedení dražby pozemku
parc. č. 1761/235 - zahrada o výměře 1 065 m2 v Horní Bříze. Ukládá starostovi města Horní
Bříza tuto smlouvu a dražební vyhlášku jménem města podepsat.

-

hlasování č. 10, usnesení č. 14/2021
pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

10. Smlouva o budoucí kupní smlouvě k odkupu oddělených částí pozemků
parc. č. 316/13 a 316/9 v k. ú. Horní Bříza do vlastnictví města Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na přijetí smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi městem Horní Bříza a Mgr. Ing. Robertem Bochníčkem nar. xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Mgr. Ing. Robert Bochníček je vlastníkem pozemků parc. č. 316/13 lesní pozemek o výměře 9 995 m2 a parc. č. 316/9 - lesní pozemek o výměře 5 988 m2 oba
v k. ú. Horní Bříza. Pozemky jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň-sever na LV č. 1295 pro k. ú. Horní Bříza. Město Horní Bříza jako budoucí
kupující se zavazuje, že zajistí nejdéle do 31. 8. 2021 zhotovení geometrického plánu, kterým
dojde k oddělení části pozemku parc. č. 316/9 - lesní pozemek a části pozemku parc. č. 316/13
- lesní pozemek oba v k. ú. Horní Bříza, a to v části, na které je budován chodník. Shora
uvedeným geometrickým plánem oddělené části pozemků budou předmětem prodeje budoucí
kupní smlouvy. Budoucí strana kupující se zavazuje zajistit do 3 měsíců od zhotovení
geometrického plánu souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků. Budoucí kupující
se zavazuje, že zajistí do 3 měsíců od zhotovení geometrického plánu vyhotovení znaleckého
posudku, kterým dojde k ocenění shora uvedených oddělených částí pozemků parc. č. 316/9
- lesní pozemek a 316/13 - lesní pozemek, oba v k. ú. Horní Bříza.
Starosta uvedl, že v prvém případě se jedná o pozemek, na kterém je umístěn chodník
od měřiče rychlosti směrem k benzínce Na Továrně. V druhém případě se jedná o pozemek
navazující na ulici V Kolonii před č. p. 345.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu schválení uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Bříza a Mgr. Ing. Robertem Bochníčkem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
městem Horní Bříza a Mgr. Ing. Robertem Bochníčkem nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxx k odkupu oddělených částí pozemků parc. č. 316/13 a 316/9 v k. ú. Horní
Bříza, které jsou ve vlastnictví Mgr. Ing. Roberta Bochníčka do vlastnictví města Horní Bříza.
Pozemky jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeňsever na LV č. 1295 pro k. ú. Horní Bříza. Cena bude stanovena znaleckým posudkem
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

- hlasování č. 11, usnesení č. 15/2021

pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

11. Záměr města Horní Bříza vložit zbývající část vodohospodářského majetku města
do základního kapitálu společnosti VAK a. s., Plzeň
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh k přijetí záměru města Horní Bříza vložit
zbývající část vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Horní Bříza do základního
kapitálu společnosti Vodárenská a kanalizační a. s., Plzeň se sídlem Nerudova 982/25, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 49786709 nepeněžitým vkladem do základního kapitálu
společnosti úpisem akcií.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu přijetí záměru města Horní Bříza
vložit zbývající část vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Horní Bříza
do základního kapitálu společnosti Vodárenská a kanalizační a. s., Plzeň.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr vložit nepeněžitým vkladem zbývající část
vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Horní Bříza do základního kapitálu
společnosti Vodárenská a kanalizační a. s., Plzeň se sídlem Nerudova 982/25, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 49786709.

- hlasování č. 12, usnesení č. 16/2021
pro 20
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

12. Různé
Nebyl vznesen žádný příspěvek.

13. Diskuse
p. Špaček uvedl, že na předminulém zasedání měl výhrady ke komisi životního prostředí,
a to, že komise životního prostředí vůbec nekomunikuje s veřejností, občany města, šlo hlavně
o záležitost lesa. Uvedl, že z pětičlenné komise zde na zasedání není nikdo přítomen.
Starosta uvedl, že předseda komise životního prostředí se mu z dnešního zasedání omluvil.

14. Rekapitulace přijatých usnesení
Místostarosta provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Horní
Bříza ze dne 4. 5. 2021:

č. 6/2021

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 7/2021

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
p. Ladislava Čecha a Bc. Václava Jíchu.

č. 8/2021

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. se sídlem ul. U Stadionu, 330 12 Horní Bříza,
IČO: 14702983 ve výši 450 000 Kč.

č. 9/2021

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 se sídlem Třída 1. máje 133, 330 12
Horní Bříza, IČO: 73731536 ve výši 120 000 Kč.

č. 10/2021

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 z. s. se sídlem V Jámě 761, 330 12 Horní Bříza,
IČO: 49746863 ve výši 115 000 Kč.

č. 11/2021

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
Český kynologický svaz ZKO Horní Bříza - 575 se sídlem Horní Bříza 778,
330 12 Horní Bříza, IČO: 49746065 ve výši 28 000 Kč.

č. 12/2021

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
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Horní Bříza se sídlem U Vrbky 595, 330 12
Horní Bříza, IČO: 18245994 ve výši 78 000 Kč.

č. 13/2021

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o provedení dražby dobrovolné
39021 mezi městem Horní Bříza jako navrhovatelem a dražebníkem
Dražbyprost s. r. o. se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 28741552 k provedení dražby bytové jednotky č. 488/6 v budově č. p. 487,
488, 489 v Horní Bříze. Ukládá starostovi města Horní Bříza tuto smlouvu
a dražební vyhlášku jménem města podepsat.

č. 14/2021

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí smlouvy o provedení dražby dobrovolné
40021 mezi městem Horní Bříza jako navrhovatelem a dražebníkem
Dražbyprost s. r. o. se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 28741552 k provedení dražby pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada
o výměře 1 065 m2 v Horní Bříze. Ukládá starostovi města Horní Bříza tuto
smlouvu a dražební vyhlášku jménem města podepsat.

č. 15/2021

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi městem Horní Bříza a Mgr. Ing. Robertem Bochníčkem nar.
xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx k odkupu oddělených částí pozemků
parc. č. 316/13 a 316/9 v k. ú. Horní Bříza, které jsou ve vlastnictví Mgr. Ing.
Roberta Bochníčka do vlastnictví města Horní Bříza. Pozemky jsou zapsané
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever
na LV č. 1295 pro k. ú. Horní Bříza. Cena bude stanovena znaleckým posudkem
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

č. 16/2021

Zastupitelstvo města schvaluje záměr vložit nepeněžitým vkladem zbývající
část vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Horní Bříza
do základního kapitálu společnosti Vodárenská a kanalizační a. s., Plzeň
se sídlem Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 49786709.

15. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast na zasedání
zastupitelstva města.

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 5. 2021

Zapisovatel:

Mgr. Zdeněk Kojda

……………………….. ………………..

Ověřovatelé: p. Ladislav Čech

……………………….. ………………..

Bc. Václav Jícha

……………………………..…………..

David Kapr
starosta města

Mgr. Petr Koza
místostarosta města

