Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza
ze dne 21. 02. 2011
Přítomni:
p. Antonín Brašna, p. Petr Grün, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk, Bc. Jitka Martínková,
p. Václav Mildorf, p. Pavel Moláček, Bc. Zdeněk Procházka, Ing. Petr Riedl,
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., Ing. Vojtěch Šedivec, MUDr. František Šlauf,
Mgr. Alena Šůmová, p. Jaroslav Veverka, p. Marek Vondrák, Ing. Radek Želízko.
Omluveni:
pí. Milena Kaprová, p. Milan Sobota, pí. Jiřina Vorlová, p. Rudolf Zábraha
Veřejné zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM) Horní Bříza zahájil starosta města Ing.
Vojtěch Šedivec, který konstatoval, že zasedání je mimořádné (objasnil) a je zúčastněno 16
zastupitelů z 21, přičemž 4 zastupitelé jsou omluveni z osobních důvodů.
Pan Bohuslav Zimerhakl rezignoval na člena zastupitelstva města. Pan Miloslav Němec
následně také písemně rezignoval na postavení náhradníka za člena zastupitelstva města.
Z tohoto důvodu bude dále obeslán další náhradník příslušné politické strany a na příštím
řádném zasedání složí slib.
Starosta města předložil návrh programu veřejného zasedání ZM, ze kterého dle předem
zveřejněného navrhl vypustit volbu mandátové komise, složení „Slibu člena zastupitele
města“ a kontrolu usnesení. Tyto body budou přesunuty na řádné březnové zasedání ZM.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Projednání návrhu o podání žádosti o dotaci na projekt
Rekonstrukce komunikace Dlouhá, Nad Sokolovnou
5. Projednání návrhu strategického plánu rozvoje města
6. Projednání návrhů změn a zrušení OZV
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
K předloženému návrhu programu zasedání neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh
ani dotaz. ZM schválilo předložený návrh programu jednomyslně. (16 pro)
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Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Václav Mildorf a p. Marek Vondrák.
Protinávrh ani připomínky nebyly.
ZM schválilo p. Václava Mildorfa za ověřovatele zápisu. (16 pro)
ZM schválilo p. Marka Vondráka za ověřovatele zápisu. (16 pro)
Volba návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi: MUDr. Monika Kepková a Mgr. Alena Šůmová.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo MUDr. Moniku Kepkovou za člena návrhové komise (16 pro)
ZM schválilo Mgr. Alenu Šůmovou za člena návrhové komise (15 pro, 1 se zdržel)
Projednání návrhu o podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce komunikace
Dlouhá, Nad Sokolovnou
Naše žádost o rekonstrukce komunikací Dlouhá, Nad Sokolovnou byla 2 x neúspěšná.
S ohledem na skutečnost, že po konzultaci na pracovišti ROP a doplnění a úpravě parametrů
žádosti, má žádost šanci na úspěch a úprava žádosti od zpracovatele bude bezplatná, Rada
města doporučuje žádost do poslední výzvy podat. K tomu je potřeba souhlasu ZM.
Dotazy:
p. Brašna: „Je na účtu potřebných 6 a půl milionu?“
p. Šedivec: „Ano, na účtu máme asi 64-65 milionů použitelných na tyto účely.“
ZM schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce komunikace Dlouhá,
Nad Sokolovnou jednomyslně (16 pro).
Projednání návrhu strategického plánu rozvoje města
Pro získání co nejvíce bodů přispívá schválený tzv. Strategický plán rozvoje města. Tento
plán již byl připravován v minulosti, ale nedošlo k jeho projednání.
Dotazy:
p. Richtr: Připomněl, že návrh byl diskutován na rozšířené radě.
p. Šedivec: Potvrdil diskuzi na rozšířené radě a sdělil, že pro občany bude potřebný materiál
na webových stránkách města.
ZM schválilo předložený Strategický plán rozvoje města jednomyslně (16 pro).
Projednání návrhů změn a zrušení obecně závazných vyhlášek (OZV)
Návrh OZV č. 1/2011 k provedení změny v OZV č. 2/2010, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
- změna v čl. 6 odst. 2, kde se navrhuje doplnění OZV o stanovení poplatku paušální částkou.
- dále upřesnění popisu parkovacích míst
- upřesnění parkovacích ploch rezidenčních míst i s číslem parkovacího místa
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K předloženému návrhu OZV č. 1/2011 neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani
dotaz. ZM schválilo předložený návrh OZV č. 1/2011 jednomyslně. (16 pro)

Návrh OZV č. 2/2011 ke zrušení OZV č. 6/2010, Řád veřejného pohřebiště
- praxe je taková, že tento ŘVP postačuje schválit v radě města (ověřeno i v některých
městech ČR), což již bylo učiněno s účinností od 28. 1. 2011 v obsahově nezměněné
podobě a je k dispozici na webových stránkách města
K předloženému návrhu OZV č. 2/2011 neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani
dotaz. ZM schválilo předložený návrh OZV č. 2/2011 jednomyslně. (16 pro)
Návrh OZV č. 3/2011 ke zrušení OZV č. 2/2008, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- dosud nebyla zrušena z administrativních důvodů
K předloženému návrhu OZV č. 3/2011 neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani
dotaz. ZM schválilo předložený návrh OZV č. 3/2011 jednomyslně. (16 pro)
Různé:
Na programu dne nebylo nutné tento bod využít.
Diskuze:
p. Seko: Požadoval objasnění paušálních částek.
p. Procházka: „Je to od metru. Do 15m2 2000,- Kč/rok, do 20m2 3000,- Kč/rok, nad 20m2
4000,- Kč/rok. Týká se to většinou menších prodejců, (stánků, trafik, atd.).“
p. Vaněk, obyvatel domu Na Skautech 423 v Horní Bříze, ve značně emotivním vystoupení
prezentoval historii a současnost jeho vztahů se sousedy Jánským a Valešem. Protože
vystoupení sahající hluboko do minulosti eskalovalo ve výměnu názorů mezi p. Vaňkem a p.
Šedivcem, která nevedla k cíli, byl p. Vaněk pozván na jednání rady města, které se uskuteční
za čtrnáct dní. Po diskuzi k jiným záležitostem (viz dále) se k problému vrátil p. Šaroch, který
upozornil na existenci materiálů nastřádaných dříve pracující zdravotní a sociální komisí,
které, pokud nejsou skartovány, by mohly být při jednání využity.
p. Molcar se dotázal starosty města na výsledek jednání se správou silnic, které se mělo
uskutečnit 18. února 2011.
p. Šedivec sdělil, že jednal s generálním ředitelem panem Liškou. Z jednání vyplynulo, že
v současné době jsou uvolněné finanční prostředky pouze na opravy komunikací. Prostředky
na investice zatím k dispozici nejsou a bude o nich jednáno pravděpodobně až na jednání
krajského zastupitelstva v červenci t.r. Protože kraj již do projektu k řešení kruhového
objezdu značné prostředky vložil, snad bude zájem o to, aby akce byla realizována..
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V další části diskuze měl p. Molcar řadu námětů k provizornímu řešení křižovatky za účelem
zvýšení její bezpečnosti. Diskuzi ukončil konstatováním, že v současné době je tato
křižovatka nečitelná jak pro policii, tak pro pojišťovny, a neumí si představit, jak se uplatní
přednost zprava při řešení nehody.
S tím vyslovil p. Šedivec souhlas.
p. Šaroch uvedl na podporu technické řešitelnosti problému příklad vytyčení prostoru
současného kruhového objezdu v Tylově ulici před Škodovkou v Plzni betonovými segmenty
několik týdnů před vlastní realizací.
p. Seko upozornil na velmi špatný stav komunikace k Třemošné, související s těžbou dřeva, a
zeptal se, zda před jejím otevřením bude uvedena alespoň do původního stavu.
p. Šedivec sdělil, že stav komunikace sleduje pracovník kraje a před jejím znovuotevřením
bude natažen nový koberec.
p. Richtr tlumočil názor občanů, kteří upozorňují na nepřiměřenou těžbu (rabování) lesa.
Požádal, aby bylo zveřejněno, zda se jedná o řízenou akci a zda bude následovat odpovídající
regenerace lesa. Toto vystoupení vyvolalo rozsáhlou diskuzi, které se postupně zúčastnili: p.
Procházka, Šedivec, Špaček a pí. Špačková. Diskutována byla především plocha těženého lesa
ve srovnání s celkovou rozlohou lesa, technika práce a dopady na pozdější charakter krajiny.
P. Procházka oznámil, že v důsledku četných dotazů občanů na toto téma byl požádán o
odpověď Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Odpověď vedoucího oblastního plánu rozvoje
p. Lehečky, kterou vypracoval ve spolupráci s Ing. Sloupem, je v plném znění umístěna na
webových stránkách města. Do pokračující diskuze výše uvedených občanů vstoupil pan
Mildorf, který se pokusil vysvětlit, že v důsledku historických nákupů lesa jsou majetkem
města Horní Bříza i lesy mimo hornobřízský katastr.
V diskuzi na téma rozmístění hornobřízských lesů pokračovali: pí. Špačková, p. Šedivec a p.
Špaček. Potom se diskuze, do které vstoupil i p. Trnka, p. Seko a p. Šaroch, změnila
v dohady, zda je těžba i obnova lesa vedena odborně či nikoli. Bezvýchodnost diskuze
ukončil p. Procházka, který navrhl sjednocení vyslovených názorů a připomínek s názory
odborníků. Následoval návrh p. Šedivce zorganizovat setkání odborníků s veřejností.
Usnesení
Starosta ukončil diskusi a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva města dne 21. 02. 2011.
Mgr. Alena Šůmová přednesla návrh usnesení.
Na dotaz starosty, zda má někdo k přednesenému návrhu připomínky, upozornil p. Richtr na
to, že by usnesení mělo být doplněno bodem o uspořádání setkání občanů s odborníky přes
hospodaření v lesích.
P. Mildorf navrhl, aby diskuze neproběhla na veřejném zasedání, ale ve zvlášť tomu určeném
termínu.
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