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 21. září 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, Mgr. Václav Jícha, p. David Kapr, p. Vladimír
Kargeradov, Mgr. Petr Koza, Bc. Jessica Kuttová, Mgr. Tereza Mildorfová,
Ing. Lubomír Navrátil, p. Jan Seko, p. Jaroslava Šavlíková, Mgr. Alena Šůmová,
p. Halina Vetenglová, p. Marek Vondrák, p. Renata Walterová.
Omluven: 6 - p. Stanislav Kapr, Bc. Luboš Marek, DiS., Bc. Zdeněk Procházka,
Ing. Vojtěch Šedivec, Mgr. Viktor Vanžura,
Ing. Radek Želízko - dostavil se v průběhu zasedání
Přehled hlasování viz příloha č. 1.

1. Zahájení

Bylo konstatováno, dle prezenční listiny, že na zasedání je přítomno 15 zastupitelů z 21,
6 zastupitelů je omluveno.
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. Dražba bytové jednotky č. 488/6, byt v budově čp. 487, 488, 489 bytový dům v Horní Bříze
7. Dražba pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada o výměře 1 065 m2 v k. ú. Horní Bříza
8. Odkup pozemků parc. č. 316/176 - ostatní plocha o výměře 150 m2 a parc. č. 316/177 lesní pozemek o výměře 199 m2 v k. ú. Horní Bříza do vlastnictví města Horní Bříza
9. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
12. Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu č. 2/2021
13. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 207/43 o výměře 17 m2 a parc. č. 1775/14 o výměře
20 m2 v majetku státu do majetku města
14. Různé
15. Diskuse
16. Rekapitulace přijatých usnesení
17. 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. 27/2021
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

3. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi zastupitelé Ing. Petr Hadinger a p. Vladimír
Kargeradov. Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Starosta nechal hlasovat o jednotlivých navržených ověřovatelích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu Ing. Petra Hadingera a p. Vladimíra
Kargeradova.

-

hlasování č. 2, usnesení č. 28/2021

Ing. Petr Hadinger

-

zdržel se 0

zastupitelů

pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů

pro 15

proti 0

hlasování č. 3, usnesení č. 28/2021

p. Vladimír Kargeradov

4. Kontrola usnesení

Nesplněná usnesení zastupitelstva:

Není evidováno žádné nesplněné usnesení.

Splněná usnesení zastupitelstva:

Ze zastupitelstva dne 29. 6. 2021:

č. 17/2021

Zastupitelstvo města schvaluje návrh doplněného programu zasedání.

č. 18/2021

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
p. Renatu Walterovou a Bc. Jessicu Kuttovou.

č. 19/2021

Rozpočtový výsledek hospodaření města za rok 2020 vykazuje
přebytek hospodaření ve výši 397 566,43 Kč.
Účetní výsledek hospodaření města za rok 2020 vykazuje celkově zisk ve výši
6 219 706,73 Kč, jedná se o výsledek hospodaření běžného účetního období.
Hospodářský výsledek se u obce nerozděluje, zůstatek bude po schválení
účetní závěrky zaúčtován na účet 432 výsledek hospodaření minulých
účetních období.
Součástí závěrečného účtu města jsou i výkazy příspěvkových organizací.
Hospodářské výsledky byly radou města dne 17. 3. 2021 schváleny k převedení
do rezervních fondů příspěvkových organizací.
Na tomto základě zastupitelstvo města dává souhlas s celoročním
hospodařením města Horní Bříza za rok 2020, dle § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a to bez výhrad.

č. 20/2021

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Horní Bříza za rok 2020.

č. 21/2021

Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar ve výši 100 000 Kč obcím
postižených živelnou pohromou a pověřuje radu města k rozdělení finanční
částky pro jednotlivé obce.

č. 22/2021

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
71 674 834 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 90 569 723 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 19 773 889 Kč.

č. 23/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 93/5 (nově vzniklý
pozemek parc. č. 93/13) - zahrada o výměře 66 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 Karlu
Kováříkovi, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
49 170 Kč. Ukládá starostovi, 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 14. 5. 2021 do 30. 5. 2021.

č. 24/2021

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků parc. č. 265/21 - ostatní plocha
o výměře 212 m2 a parc. č. 268/34 - ostatní plocha o výměře 269 m2
v k. ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní Anny Caltové, bytem xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 390 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň-sever do vlastnictví města Horní Bříza za cenu
77 560 Kč. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 25/2021

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků parc. č. 496/2 - ostatní plocha
o výměře 1 056 m2, parc. č. 496/4 - ostatní plocha o výměře 1 181 m2, parc. č.
265/23 - ostatní plocha o výměře 132 m2 a parc. č. 268/36 - ostatní plocha
o výměře 128 m2 ve vlastnictví paní Anny Janouškovcové, bytem xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 557 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň-sever do vlastnictví města Horní Bříza za cenu
402 650 Kč. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 26/2021

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku parc. č. 265/24 - ostatní plocha
o výměře 150 m2 v k. ú. Horní Bříza ve vlastnictví paní Vlasty Vicendové, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nacházející se v katastrálním území Horní
Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 431 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever do vlastnictví města Horní
Bříza za cenu 24 200 Kč. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít
a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva
podle této smlouvy do katastru nemovitostí.

5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města

Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

6. Dražba bytové jednotky č. 488/6, byt v budově čp. 487, 488, 489 bytový dům
v Horní Bříze

Starosta přednesl informaci o provedené dražbě bytové jednotky č. 488/6, byt v budově
čp. 487, 488, 489 bytový dům v Horní Bříze na pozemku parc. č. st. 857/1,
st. 857/2, st. 857/3 o velikosti 3+1 o výměře 84,82 m2, nacházející se v katastrálním území
Horní Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1593 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever. Prodej bytové jednotky byl proveden formou dražby
dle dražební vyhlášky prostřednictvím dražební kanceláře Dražbyprost, s. r. o. se sídlem
Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552 za vydraženou částku ve výši
2 677 677 Kč vydražiteli panu Vladimíru Benešovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který
zabezpečí podání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dražební vyhláška
o provedení dražby byla zveřejněna na úřední desce od 14. 5. 2021 do 23. 6.2021.

Starosta dal hlasovat o návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 488/6, byt v budově čp. 487,
488, 489 bytový dům v Horní Bříze na pozemku parc. č. st. 857/1, st. 857/2, st. 857/3 o velikosti
3+1 o výměře 84,82 m2, nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 1593 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň-sever. Prodej bytové jednotky byl proveden formou dražby dle dražební vyhlášky
prostřednictvím dražební kanceláře Dražbyprost, s. r. o. se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 28741552 za vydraženou částku ve výši 2 677 677 Kč vydražiteli panu
Vladimíru Benešovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který zabezpečí podání vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dražební vyhláška o provedení dražby byla
zveřejněna na úřední desce od 14. 5. 2021 do 23. 6.2021.

-

hlasování č. 4, usnesení č. 29/2021
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

7. Dražba pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada o výměře 1 065 m2 v k. ú. Horní Bříza
Starosta přednesl informaci o provedené dražbě pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada
o výměře 1 065 m2 nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeňsever. Prodej pozemku byl proveden formou dražby dle dražební vyhlášky prostřednictvím
dražební kanceláře Dražbyprost, s. r. o. se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 28741552 za vydraženou částku ve výši 2 380 000 Kč vydražiteli společnosti UNNI
Trading, s. r. o. se sídlem Na Letné 476/57, 779 00 Olomouc, IČO: 27802221, která zabezpečí
podání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dražební vyhláška o provedení
dražby byla zveřejněna na úřední desce od 14. 5. 2021 do 14. 7. 2021.

Starosta dal hlasovat o návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vyjmutí pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada o výměře
1 065 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. Prodej
pozemku byl proveden formou dražby dle dražební vyhlášky prostřednictvím dražební
kanceláře Dražbyprost, s. r. o. se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:
28741552 za vydraženou částku ve výši 2 380 000 Kč vydražiteli společnosti UNNI Trading,
s. r. o. se sídlem Na Letné 476/57, 779 00 Olomouc, IČO: 27802221, která zabezpečí podání
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dražební vyhláška o provedení dražby byla
zveřejněna na úřední desce od 14. 5. 2021 do 14. 7. 2021.

-

hlasování č. 5, usnesení č. 30/2021
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

8. Odkup pozemků parc. č. 316/176 - ostatní plocha o výměře 150 m2 a parc. č. 316/177 lesní pozemek o výměře 199 m2 v k. ú. Horní Bříza do vlastnictví města Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na odkup pozemků parc. č. 316/176 - ostatní
plocha o výměře 150 m2 a parc. č. 316/177 - lesní pozemek o výměře 199 m2 v k. ú. Horní
Bříza ve vlastnictví Mgr. Ing. Roberta Bochníčka nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx do vlastnictví města Horní Bříza za celkovou cenu ve výši 56 287 Kč. Jedná
se o pozemky, na kterých je vybudován chodník města. V uvedené věci byl znalcem
Ing. Pavlem Šapovalovem vypracován znalecký posudek číslo 6351 kde byla navržena
celková cena ve výši 56 287 Kč.
Rada města na základě vyjádření stavební komise doporučuje zastupitelstvu města výše
uvedené pozemky za navrženou cenu stanovenou znaleckým posudkem od vlastníka
pozemků Mgr. Ing. Roberta Bochníčka odkoupit.

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 dal hlasovat o návrhu odkupu pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků parc. č. 316/176 - ostatní plocha
o výměře 150 m2 a parc. č. 316/177 - lesní pozemek o výměře 199 m2 v k. ú. Horní Bříza
ve vlastnictví Mgr. Ing. Roberta Bochníčka nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx,
nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1295
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever
do vlastnictví města Horní Bříza za cenu 56 287 Kč. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem
města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva
podle této smlouvy do katastru nemovitostí.

- hlasování č. 6, usnesení č. 31/2021

pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

9. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021

Starosta města seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2021
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření č. 3 budou příjmy rozpočtu ve výši
78 710 869 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 94 702 491 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci
je ve výši 16 870 622 Kč.
K 31. 8. 2021 bylo na běžných účtech města 77 539 034,35 Kč a na fondu oprav a investic
8 265 303,17 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 je součástí zápisu jako příloha č. 2.

Starosta konstatoval, že na zasedání se dostavil zastupitel Ing. Radek Želízko, tím bylo na
zasedání přítomno 16 zastupitelů.

Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 v předloženém
znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši 78 710 869 Kč, výdaje rozpočtu
ve výši 94 702 491 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 16 870 622 Kč.

-

hlasování č. 7, usnesení č. 32/2021
pro 16
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

Starosta přednesl návrh k vydání Obecně závazné vyhlášky města Horní Bříza
č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Návrh Obecně závazné
vyhlášky byl projednán radou města.

Starosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 1/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.

-

hlasování č. 8, usnesení č. 33/2021
pro 16
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Starosta přednesl návrh k vydání Obecně závazné vyhlášky města Horní Bříza
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Návrh Obecně
závazné vyhlášky byl projednán radou města.

Starosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 2/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vydává OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.

-

hlasování č. 9, usnesení č. 34/2021
pro 16
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

12. Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu č. 2/2021
Starosta přednesl návrh k vydání Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu
č. 2/2021 pro zaměstnance městského úřadu a dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva
města Horní Bříza. Sociální fond je trvalým zdrojem financování aktivit v oblasti péče
o zaměstnance a uvolněné zastupitele. Je určen především k regeneraci pracovních sil
a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců městského úřadu a dlouhodobě uvolněných
členů zastupitelstva města Horní Bříza. Tato směrnice se bude vztahovat na zaměstnance
městského úřadu, kteří jsou v hlavním pracovním poměru a uvolněné členy zastupitelstva
města Horní Bříza.
Návrh Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu č. 2/2021 byl projednán radou
města.

Starosta nechal hlasovat o návrhu Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu
č. 2/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vydává Směrnici pro tvorbu a používání sociálního fondu
č. 2/2021.

-

hlasování č. 10, usnesení č. 35/2021
pro 16
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

13. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 207/43 o výměře 17 m2 a parc. č. 1775/14
o výměře 20 m2 v majetku státu do majetku města
Starosta přednesl zastupitelstvu nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2,
IČO: 69797111 městu Horní Bříza na bezúplatný převod pozemků parc. č. 207/43 o výměře
17 m2 druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 1775/14 o výměře 20 m2 druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Horní Bříza v majetku státu do majetku města. Uvedené pozemky jsou součástí
místní komunikace v křižovatce v ulicích U Vrbky a Družstevní v Horní Bříze.

Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí bezúplatný převod pozemků
parc. č. 207/43 o výměře 17 m2 druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 1775/14 o výměře
20 m2 druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Horní Bříza v majetku státu do majetku města.
Starosta ukázal a podal vysvětlení k daným pozemkům. Uvedl, že město má o tyto pozemky
zájem, neboť tyto jsou součástí místní komunikace v křižovatce v ulicích U Vrbky
a Družstevní v Horní Bříze.

Starosta dal hlasovat o návrhu přijetí bezúplatného převodu pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí bezúplatného převodu mezi Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové
Město, Praha 2, IČO: 69797111 a městem Horní Bříza pozemků parc. č. 207/43 o výměře
17 m2 a parc. č. 1775/14 o výměře 20 m2 v k. ú. Horní Bříza. Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových převádí bezúplatně městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví
pozemky parc. č. 207/43 o výměře 17 m2 a parc. č. 1775/14 o výměře 20 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 následně předloženou
darovací smlouvu jménem města podepsat.
- hlasování č. 11, usnesení č. 36/2021
pro 16
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

14. Různé
Bez příspěvků.

15. Diskuse
p. Špaček uvedl, že by se rád vyjádřil k fungování města. V prvním případě je to Hornobřízský
zpravodaj. Na minulém zasedání o tom hovořil se zastupitelem Mgr. Jíchou, a to ohledně
omezení velikostí příspěvku, kde to v současné době není 4 000 znaků, ale již jenom 900
znaků. Myslí si, že členové redakční rady hornobřízského zpravodaje v tomto nejsou
omezováni, ale toto se týká přispívajících občanů, což vnímá jako omezování těchto občanů.
V této souvislosti vznesl dotaz na zastupitele Mgr. Jíchu, jako předsedy redakční rady
hornobřízského zpravodaje, kde poukázal na existenci pravidel pro vydávání zpravodaje,
u nichž je uvedená možná velikost příspěvku a to na polovinu strany formátu A4 v počtu 900
znaků s tím, že příspěvek může být redakční radou upraven, případně odmítnut bez uvedení
důvodů. Požádal, jestli je možné se k tomuto vyjádřit.

Mgr. Jícha uvedl, že omezení příspěvku v Hornobřízském zpravodaji se musí schválit, články
se musí vejít do čtyřstránkového formátu, a ty, které se tam nevejdou, musí redakční rada
zkracovat, proto je tam uvedená tato část. Uvedl, že za dobu, co je ve funkci předsedy redakční
rady Hornobřízského zpravodaje, byl redakční radě postoupen pouze jeden příspěvek
od občana, proto mu přijde zbytečné to dále rozebírat.
p. Špaček uvedl, že povolený počet 900 znaků je málo pro vyjádření občana.
Mgr. Jícha uvedl, že si není vědom toho, že by byl občan tímto omezen.
p. Špaček uvedl, že redakční rada Hornobřízského zpravodaje, když odmítne nebo krátí obsah
článku, se neobtěžuje se zdůvodněním a toto vůči občanům mu přijde diskriminační.
Mgr. Jícha uvedl, že pravidla pro vydávání zpravodaje schválila a vydala rada města.
p. Špaček uvedl, že podle jeho názoru a názoru dalších občanů má obsah Hornobřízského
zpravodaje ubohou úroveň a tímto není čtivý.
Bc. Kuttová vznesla dotaz na pana Špačka, zda má pocit, že Hornobřízský zpravodaj
je málo čtivý.
p. Špaček uvedl příklad reportáže občana z jeho dovolené zpracovaný paní Kuttovou, která
nebyla čtivá, uvedl, koho to zajímá. Slyšel názory občanů, že Hornobřízský zpravodaj je málo
čtivý.
Bc. Kuttová uvedla, že toto tvrzení je věcí jeho názoru.
p. Špaček vznesl dotaz, jaký byl počet výtisku Hornobřízského zpravodaje, který se dodával
do poštovních schránek občanů.
Mgr. Jícha uvedl, že to bylo 2 000 kusů. Nyní při distribuci na odběrná místa v Horní Bříze
se jedná o 1 000 kusů.
Místostarosta uvedl příklad, že když se dodá počet výtisku na odběrné místo v prodejně
COOP, tak počet výtisků se rozebere velmi rychle.
p. Čása v souvislosti s vedením diskuse ze strany diskutujících poukázal, ať tito zřetelně
artikulují, protože jim není rozumět.
p. Špaček vznesl dotaz, kolik stojí jedno vydání Hornobřízského zpravodaje.
Mgr. Jícha odpověděl, že jedno vydání Hornobřízského zpravodaje stojí 30 000 Kč až 35 000
Kč.
p. Špaček vznesl dotaz na Mgr. Kozu, a to ohledně muzea, které samotné spolklo spoustu
peněz a vystavovaná expozice je pořád stejná.
Místostarosta odpověděl, že do dnešního dne se na doplnění expozice muzea vydalo
73 000 Kč. Uvedl, že při instalování jednotlivých expozic bylo spolupracováno
se Západočeským muzeem a Národním muzeem. Uvedl, že se modernizoval mobiliář výstavní
síně a osvětlení. Uvedl, že ještě není vše dopracováno. Je předpoklad, že muzeum bude
dokončeno v měsíci lednu příštího roku. Byla instalována interaktivní expozice pro děti. Budou
zde umístěny tři tablety na zkoušku.

Starosta uvedl, že byly rovněž provedeny práce na budově muzea. Například výměna střechy,
okapů, oken a vchodových dveří. Byla provedena přípojka plynu pro vytápění, které nahradí
elektrické vytápění. Jsou zahájeny práce na vybudování plynové kotelny.
p. Špaček vznesl dotaz, co se tam udělalo v oblasti expozic za ty tři roky, uvedl, že je to
muzeum keramické výroby a to by tam mělo zůstat.
Místostarosta uvedl, že oficiální název je Muzeum Horní Bříza. Je zde vystavována historie
keramiky, kaolinu, prehistorie, geologie, archeologie. Nevidí důvod k zásahu do již
nashromážděných sbírek. Nejasnosti tam jsou a rád si nechá v tomto směru poradit.
p. Špaček uvedl, že nebude nic radit, na starosti to měl Mgr. Koza a pan Moulis.
Místostarosta uvedl, že již neví, co dál by měl se stávající expozicí dělat, není znalec historie
keramiky.
p. Špaček uvedl, že mu vadí, že si ty informace nezjišťují.
Místostarosta uvedl, že byly věci expozic konzultovány se Západočeským muzeem
i s muzeem v Mariánské Týnici.
p. Špaček vznesl dotaz, proč tam musela být expozice archeologie.
Starosta uvedl, že je to muzeum města Horní Bříza a nejenom pouze keramiky. Uvažovalo se
o jeho zatraktivnění.
Místostarosta uvedl, že všechny tyto věci bere jako podněty pro další práci na expozicích
muzea.
p. Čech požádal pana Špačka, který zpracovával kroniky za předchozí roky a měl k tomu
zapůjčené materiály z muzea, aby tyto materiály byly vráceny zpět.
p. Špaček uvedl, že si žádné zapůjčené materiály nenechal a vadí mu, že je obviňován z toho,
že je dosud nevrátil.
p. Čech se tímto panu Špačkovi omluvil.
p. Špaček uvedl, že sdružení Kultura si obsadilo všechny posty spojené s IT složkou a tímto
jí ovládá a řadový občan není k tomu připuštěn.
p. Rozum uvedl, že bydlí ve Staré vsi a vznesl dotaz ohledně instalace vánočního osvětlení
a osvětlení kapličky.
Starosta uvedl, že se s tímto počítá. Osvětlení bude instalováno v ulici Tovární a postupně
se budou doplňovat další komodity, pokusí se to připravit v příštím roce.
p. Čech uvedl, že podněty byly předány, zatím byla opravena žárovka, která osvětlovala
kapličku.
p. Rozum uvedl, že v této lokalitě bydlí jak důchodci, tak malé děti, zda se tam dá udělat obytná
zóna. Dále vznesl dotaz na stav kruhové křižovatky v dolní částí města, zejména jak to s ní
vypadá.
Starosta uvedl, že ohledně obytné zóny se tím bude město zabývat. Dále uvedl,
že komunikace, na které je zmíněná křižovatka, je v majetku Plzeňského kraje a je spravována

SÚS Plzeňského kraje. V současnosti je zpracována dokumentace, vydané stavební povolení
nebylo SÚS Plzeňského kraje prodlouženo. Podle mínění Plzeňského kraje se s její výstavbou
nepočítá z důvodu nedostatku finančních prostředků. V této souvislosti byl na osobním jednání
na vedení Plzeňského kraje, kde mu bylo řečeno, že byly městu Horní Bříza poskytnuty velké
investice na opravu ulice Tovární. Město Horní Bříza by mělo realizovat opravu chodníků
a připravit tak podmínky na to, aby se položila pouze povrchová úprava vozovky. V tomto
směru se i nadále bude apelovat na SÚS Plzeňského kraje, aby se povolily investice
do komunikací v Horní Bříze.
p. Rozum uvedl, že v části Staré vsi by měly být kontejnery na plast s většími otvory.
Starosta uvedl, že kontejnery na plast jsou takto záměrně vyrobeny, je to technologický záměr,
aby tam nebyl jiný odpad než plastový. Uvedl, že v městě Horní Bříza jsou nově umístěny
kontejnery jak na plasty, tak na nápojové kartóny, po třech měsících provozu bude
vyhodnoceno, jestli to mělo ten správný efekt.
p. Špaček uvedl, že redakční rada Hornobřízského zpravodaje diskriminuje řadu občanů
města a v této souvislosti si myslí, že občané jsou tady pouze na úklid Horní Břízy.

16. Rekapitulace přijatých usnesení
Místostarosta provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání zastupitelstva města Horní
Bříza ze dne 21. 9. 2021:

č. 27/2021

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu zasedání.

č. 28/2021

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
Ing. Petra Hadingera a p. Vladimíra Kargeradova.

č. 29/2021

Zastupitelstvo města schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 488/6, byt v budově
čp. 487, 488, 489 bytový dům v Horní Bříze na pozemku parc. č. st. 857/1,
st. 857/2, st. 857/3 o velikosti 3+1 o výměře 84,82 m2, nacházející
se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1593
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever.
Prodej bytové jednotky byl proveden formou dražby dle dražební vyhlášky
prostřednictvím dražební kanceláře Dražbyprost, s. r. o. se sídlem Mírové
náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552 za vydraženou částku
ve výši 2 677 677 Kč vydražiteli panu Vladimíru Benešovi, bytem xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který zabezpečí podání vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Dražební vyhláška o provedení dražby byla zveřejněna
na úřední desce od 14. 5. 2021 do 23. 6.2021.

č. 30/2021

Zastupitelstvo města schvaluje vyjmutí pozemku parc. č. 1761/235 - zahrada
o výměře 1 065 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. Prodej pozemku byl proveden formou
dražby dle dražební vyhlášky prostřednictvím dražební kanceláře Dražbyprost,
s. r. o. se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28741552
za vydraženou částku ve výši 2 380 000 Kč vydražiteli společnosti UNNI
Trading, s. r. o. se sídlem Na Letné 476/57, 779 00 Olomouc, IČO: 27802221,
která zabezpečí podání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Dražební vyhláška o provedení dražby byla zveřejněna na úřední desce
od 14. 5. 2021 do 14. 7. 2021.

č. 31/2021

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků parc. č. 316/176 - ostatní
plocha o výměře 150 m2 a parc. č. 316/177 - lesní pozemek o výměře 199 m2
v k. ú. Horní Bříza ve vlastnictví Mgr. Ing. Roberta Bochníčka nar. xxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nacházející se v katastrálním území Horní Bříza,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1295 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever do vlastnictví města Horní
Bříza za cenu 56 287 Kč. Ukládá starostovi tuto smlouvu jménem města uzavřít
a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva
podle této smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 32/2021

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
78 710 869 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 94 702 491 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 16 870 622 Kč.

č. 33/2021

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.

č. 34/2021

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.

č. 35/2021

Zastupitelstvo města vydává Směrnici pro tvorbu a používání sociálního fondu
č. 2/2021.

č. 36/2021

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí bezúplatného převodu mezi Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111 a městem Horní Bříza
pozemků parc. č. 207/43 o výměře 17 m2 a parc. č. 1775/14 o výměře 20 m2
v k. ú. Horní Bříza. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí
bezúplatně městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemky parc. č.
207/43 o výměře 17 m2 a parc. č. 1775/14 o výměře 20 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 následně předloženou darovací smlouvu jménem města podepsat.

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

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 9. 2021

Mgr. Zdeněk Kojda

……………………….. ………………..

Ověřovatelé: Ing. Petr Hadinger

……………………….. ………………..

Zapisovatel:

p. Vladimír Kargeradov

David Kapr
starosta města

……………………………..…………..

Mgr. Petr Koza
místostarosta města

