Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza
ze dne 20. 12. 2010
Přítomni:
p. Antonín Brašna, p. Petr Grün, pí. Milena Kaprová, MUDr. Monika Kepková,
Bc. Jitka Martínková, p. Václav Mildorf, p. Pavel Moláček, Bc. Zdeněk Procházka,
Ing. Petr Riedl, doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., p. Milan Sobota, Ing. Vojtěch Šedivec,
MUDr. František Šlauf, Mgr. Alena Šůmová, p. Jaroslav Veverka, p. Marek Vondrák,
pí. Jiřina Vorlová, p. Rudolf Zábraha, Ing. Radek Želízko.
Omluveni:
p. Jan Lusk, p. Bohuslav Zimerhakl
Veřejné zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM) Horní Bříza zahájil starosta města Ing.
Vojtěch Šedivec, který konstatoval, že je zúčastněno 19 zastupitelů z 21, přičemž 2
zastupitelé jsou omluveni z pracovních důvodů.
Starosta města předložil návrh programu veřejného zasedání ZM:
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Složení „Slibu člena zastupitele města“
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Volba návrhové komise
6. Kontrola usnesení
7. Projednání „Jednacího řádu ZM“
8. Projednání závěrečných změn rozpočtu města za rok 2010
9. Projednání návrhů OZV
10. Projednání rozpočtu města na rok 2011
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
Do bodu 11. Různé zařadil
• Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, výborů a komisí
• Stanovení ceny nájemného
• Schválení záměru prodeje obytných domů č. popisné 95 a 207
• Pověření řízení Městské policie
• Odpisy serveru pro Masarykovu základní školu
• Informace se seznamem navržených komisí
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K předloženému návrhu programu zasedání neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh
ani dotaz. ZM schválilo předložený návrh programu jednomyslně. (19 pro)
Volba mandátové komise
Členy mandátové komise pro ověření platnosti voleb byli navrženi: Mgr. Alena Šůmová,
p. Milan Sobota a p. Antonín Brašna. Protinávrh ani připomínka nebyly. Navržení členové
ZM souhlasí se svou nominací na členy mandátové komise. ZM schválilo mandátovou komisi
dle předloženého návrhu. (19 pro)
Starosta města požádal členy mandátové komise o provedení platnosti voleb členů ZM
pí. Jiřiny Vorlové a p. Rudolfa Zábrahy.
Po provedené kontrole mandátů jednotlivých členů ZM přednesla členka mandátové komise
Mgr. Alena Šůmová zprávu mandátové komise. Mandátová komise potvrdila platnost voleb
členů ZM u pí. Jiřiny Vorlové a p. Rudolfa Zábrahy.
Starosta města p. Ing. Vojtěch Šedivec vysvětlil důvod volby nových 2 zastupitelů jako
náhradníků z důvodu vzdání se mandátu pí. Ivany Horské a p. Jiřího Kříže.
K přednesené zprávě mandátové komise nebyly připomínky ani dotazy. ZM schválilo zprávu
mandátové komise. (18 pro, 1 se zdržel )
Složení „Slibu člena zastupitelstva města“
Starosta města požádal členku ZM MUDr. Moniku Kepkovou, aby přečetla slib člena
zastupitelstva města. MUDr. Monika Kepková přednesla 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.“
pí. Jiřina Vorlová a p. Rudolf Zábraha složili slib do rukou starosty města podáním ruky a
pronesením slova „slibuji“. Složení slibu potvrdili podpisem na společnou listinu a starosta
novým členům poblahopřál.
Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Bc. Jitka Martínková a doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Protinávrh ani připomínka nebyly. Navržení se svou nominací souhlasili.
ZM schválilo ověřovatele Bc. Jitku Martínkovou. (18 pro, 1 se zdržela)
ZM schválilo ověřovatele doc. Mgr. Václava Richtra, CSc. (18 pro, 1 se zdržel)
Volba návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi: p. Petr Grün a Ing. Radek Želízko. K předloženému
návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo p. Petra Grüna za člena návrhové komise (18 pro, 1 se zdržel)
ZM schválilo Ing. Radka Želízka za člena návrhové komise (19 pro)
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Kontrola usnesení
Usnesení číslo 51/2010 ze dne 8. 9. 2010 nebylo prozatím splněno. Starosta navrhl předložení
konkrétních možností či nabídek na příštím jednání ZM.
usn. č. 61/2010 ze dne 8. 9. 2010. Starosta podotkl, že věc probíhá a je v řízení.
Projednání „Jednacího řádu ZM“
Starosta města předložil návrh „Jednacího řádu ZM“. Rada města doporučila ZM ke schválení
současně platný „Jednací řád ZM“, který je součástí zápisu jako příloha č. 1.
K předloženému návrhu neměl nikdo z členů ZM připomínku ani doplňující návrh.
ZM schválilo „Jednací řád ZM“ jednomyslně. (19 pro)
Projednání závěrečných změn rozpočtu města za rok 2010
Starosta města vysvětlil, že se jedná o návrh č. 4 a jde o závěrečné změny za rok 2010.
Starosta seznámil zastupitele a občany s návrhem, který je součástí zápisu jako příloha č. 2.
Člen ZM p. Jan Lusk dorazil na veřejné zasedání ZM a od této chvíle hlasuje.
Celkem příjmy: + 3 691 635 Kč
Celkem výdaje: - 17 145 595 Kč
Schválený rozpočet na rok 2010 byl ve výši 24 190 380 Kč. Po všech změnách činí schodek
rozpočtu města 5 465 350 Kč za rok 2010 a bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let.
Dotazy:
p. Richtr – Zda je doplatek za volby z roku 2009 nebo 2010.
pí. Valošková – vysvětlila, že za rok 2009, protože vyúčtování chodí až v dalším roce
--p. Šaroch – „Bylo řečeno, že schodek bude hrazen z přebytku hospodaření z minulých let.
Kolik dělá ten přebytek?“
p. Šedivec – „cca 68 000 000 Kč“
p. Šaroch – „Bez odečení schodku?“
p. Šedivec – „Po odečtení zbude cca 63 000 000 Kč“
ZM schválilo „změny č. 4 rozpočtu města za rok 2010“ jednomyslně (20 pro)
Projednání návrhů OZV
Návrh OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů. Došlo ke změně v čl. 6 odst. 1 – doplněna
možnost hrazení poštovní poukázkou a doplněn variabilní symbol o číslo psí známky.
Sazby poplatků zůstávají ve stejné výši jako v původní vyhlášce.
K předloženému návrhu OZV č. 1/2010 neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani
dotaz. ZM schválilo předložený návrh OZV č. 1/2010 jednomyslně. (20 pro)
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Návrh OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Došlo k změnám
v:
- čl. 6 odst. 1 písm. j) - vyškrtnuto slovo trvalého, vyškrtnuto slovo „MěÚ“ a nahrazeno
slovem „Město“
- čl. 6 odst. 1 písm. k) - změna v částce: z 20,- na 10,- (10,-Kč je max.)
- čl. 6 odst. 2 - vyškrtnuto slovo „MěÚ“ a nahrazeno slovem „Město“
- čl. 7 odst. 1 písm. c) - přidána možnost zaplacení poplatku poštovní poukázkou
- čl. 7 odst. 2 - přidána možnost zaplacení poplatku poštovní poukázkou
Dotazy:
p. Brašna: „ Já bych měl jednu věc. Tady jsou vyjmenované ulice, které jsou od plotu k plotu
veřejným prostorem, ale třeba u nás v ulici U Trati je polovina plochy v zeleném provedení,
nezpevněná plocha a starají se o to majitelé sousedních nemovitostí, přestože je to v majetku
obce. Tam máte také představu vybírat tyto poplatky? Je to vyjmenované v tom seznamu. Zdá
se mi trošičku morbidní, když ty lidi tam uklízejí sníh, sekají trávu a potom, když si tam složí
hromádku písku a potřebují něco zabetonovat, tak mě se stalo, že jsem tam dostal pokutu. To
je věc jiná, ale vybírat na těchto prostorách, přestože je to veřejná plocha, vybírat pronájem,
ono se to dá těžko oddělit, ale dá se to popsat zpevněná plocha, obrubníky, komunikace.
Pochopitelně, když někdo bude kopat přípojku, tak by měl něco zaplatit a uvést to do
původního stavu. Já si myslím, že těchto ulic je tu většina, které takto fungují. Pochopitelně
Třída 1. máje, kde je chodník až k plotům komunikace, tam ty poplatky mají opodstatnění a
myslím si, že zase ten poplatek kolikrát je nízký.“
p. Šedivec: „Já bych k tomu řekl jednu věc. Více méně proč to zpoplatnění. Proto, aby
doopravdy si lidi potom nedělali to, co chtějí. Protože se setkáváme s tím, že na některých
místech se to prostranství využívá tak jak chce. Je pravda, že některá místa v těchto ulicích
nejsou úplně takové, jak by měly být. Na druhé straně v některých místech si myslím, že
někteří majitelé si zabrali docela dobře chodníky, kde by ty chodníky měly být. Takže já bych
to asi nechal v této pozici, ale spíš bych se zabýval tím, jak tyto věci dát dohromady, aby se to
narovnalo, než tedy uvažovat o změně výše poplatku.“
p. Procházka: „Tady je asi problém v tom, že ta novelizace toho zákona zrušuje, resp. §16 o
místních poplatcích bude zrušený s tím, že tady ta možnost individuálního prominutí už není.
To je asi hlavní problém. Proto se to právě vypustilo z těchto návrhů a zákon to nepřipouští.“
p. Brašna: „Potom je to jasné.“
p. Procházka: „I kdybychom měli dobrou vůli, tak bohužel.“
K předloženému návrhu OZV č.2/2010 neměl nikdo další připomínku, protinávrh ani jiný
dotaz. ZM schválilo předložený návrh OZV č. 2/2010 jednomyslně. (20 pro)
Návrh OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného došlo změnám v:
- čl. 5 odst. 1 - doplněna možnost hrazení poplatku poštovní poukázkou
- čl. 6 odst. 2 písm. b) - doplněna slova „nebo při kterých je město spolupořadatelem“
- čl. 6 odst. 2 písm. c) - vyškrtnuto „maturitní plesy“ a nahrazeno slovy v písm. d)
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Starosta objasnil, že jde o osvobození poplatků pro místní spolky a naopak navrhuje
neosvobodit od poplatku maturitní plesy.
K předloženému návrhu OZV č.3/2010 neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani
dotaz. ZM schválilo předložený návrh OZV č. 3/2010 jednomyslně. (20 pro)
Návrh OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Došlo k změnám v:
- čl. 2 odst. 1 písm. a) - vyškrtnuto slovo“nebo“
- čl. 6 odst. 4 - doplněna možnost hrazení poplatku poštovní poukázkou
K předloženému návrhu OZV č.4/2010 neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani
dotaz. ZM schválilo předložený návrh OZV č. 4/2010 jednomyslně. (20 pro)
Návrh OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2011. Změny v:
- čl. 5 odst. 3 písm. d) - doplněna možnost hrazení poplatku poštovní poukázkou
- čl. 7 odst. 3 - za slovem „poplatků“ vyškrtnuto slovo „může“, za slovy „městský úřad“ slovo
„zvýšit“ se nahrazuje slovy „navýší na “, slovo“trojnásobek“ se nahrazuje slovy
„dvojnásobek“
Starosta objasnil, že částka, kterou platí město na 1 obyvatele je vyšší, než může město
vybírat.
K předloženému návrhu OZV č.5/2010 neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani
dotaz. ZM schválilo předložený návrh OZV č. 5/2010 jednomyslně. (20 pro)
Starosta upozornil občany, že všechny náležitosti ohledně zaplacení poplatku a další
informace naleznou ve zpravodaji, který vyjde na začátku ledna. Místostarosta podotkl termín
nejpozdějšího zaplacení, který je stanoven na 31. 3. 2011.
Návrh OZV č. 6/2010 řád veřejného pohřebiště. Změny v:
- čl. 2 změna v provozní době pohřebiště, a to letní čas 7-22 hod., zimní čas 7-20 hod.
- čl. 5 odst. 1 - doplněny možnosti splatnosti nájmu, u variabilního symbolu doplněno o číslo
hrobu
K předloženému návrhu OZV č.6/2010 neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani
dotaz. ZM schválilo předložený návrh OZV č. 6/2010 jednomyslně. (20 pro)
Projednání rozpočtu města na rok 2011
Starosta města seznámil přítomné s navrženým paragrafovým rozpočtem města pro rok 2011,
který je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
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Dotazy:
p. Seko: „Prosím Vás, nebyla řeč o rybníku tady nahoře, jak se na to získala dotace. Slyšel
jsem, že se to musí nějak předfinancovávat.“
p. Šedivec: „Zatím výběrové probíhá řízení, to je zatím v tomto běhu. Posléze se budou dělat
další a další kroky. Zatím ještě ne. Je tam otázka 2 miliony Kč na služby, které jsou tam dané,
ale to je nějaké číslo, které vzniklo a nevyčerpalo se. Podle mě je to dost peněz, ale nicméně
jiné částky se tam zatím nevyskytují, protože se musí počkat, jak dopadne ukončení
výběrového řízení. Posléze se budou odehrávat další kola. Výběrové řízení probíhá ve 2
částech, protože se to tak rozhodlo. 1. část je kvalifikační řízení tzn., že byly zadané
kvalifikační podmínky, které znamenají věci okolo toho, jestli jsou technicky schopné to
zvládnout a udělat. Testování půdy, dělání různých rozborů a uložení do nějakých
aglomerací, kam se to má dát. Kde jsou smlouvy s firmami, které vlastní likvidační zařízení na
dehtové ropné látky atd. Posléze přihlášené firmy, přihlásilo se 6 sdružení (firem), budou
vybrány na základě kvalifikačních předpokladů do užšího kola a ty, které splní tyto
předpoklady teprve obeslány nabídkou na cenu. Takže až posléze se budou odehrávat ty další
kroky, které jsou. Mj. plzeňský kraj odsouhlasil teď jednu věc, není to přesně řečeno to co
píšou v novinách, protože v novinách píšou různé věci nepravdivě a je to tak, že v loňském
roce už krajský úřad, resp. zastupitelé odsouhlasili dotaci ve výši 30 mil. Kč a to co odehrálo
nedávno, cca před 1-2 týdny na radě, tak to bylo pouze to, že rada odsouhlasila v této výši
smlouvu o smlouvě budoucí a to je z toho důvodu, že ta smlouva o smlouvě budoucí bude
samozřejmě potom fungovat jako potvrzení když by se to zrealizovalo, že této částky na
státním fondu životního prostředí, protože nejsou ještě úplně přesně upřesněné termíny, tak
proto, aby toto bylo pokryté, tak se prostě udělala nebo vytvořila smlouva o smlouvě budoucí,
neboli garance, že tyto peníze nám budou poskytnuty rozložením do 2 let, pakliže se akce bude
realizovat.“
p. Moláček:“Já bych teda ještě doplnil za finanční výbor k předkládanému rozpočtu. Jako
finanční výbor jsme se sešli dne 9. prosince a jedním z hlavních bodů byl rozpočet a zajímali
nás náklady na lokalitu V Jámě, rekonstrukce křižovatky Na Návsi, oprava rozvodů
v penzionu a oprava veřejného osvětlení. Byli jsme seznámeni se schodkem 18 973 000 s tím,
že krytí schodku by mělo být rekonstrukcí v Jámě zhruba 85% z dotace a zbytek tedy
z finanční rezervy města. Další věc, o které jsem byl informován, je zastavení projektu u
hotelu Keramik, protože cena, kterou odsouhlasilo bývalé zastupitelstvo, byla značně
navýšena oproti původně plánované ceně. To tedy zatím v rozpočtu není a město jedná
s dodavatelem na úpravě ceny. Jako finanční výbor jsme s takto navrženým rozpočtem
souhlasili.“
p. Šedivec: „Já bych ještě k tomu dodal jednu věc. Ten schodek, ten deficit, který vzniká, tak
když tedy ta akce lokalita V Jámě jak se říká, bude stát 15 mil. Kč, tak dneska to není 92.5%,
které bychom měli dostat zpět z regionálního programu jihozápad, ale je to ponížené tak, že
můžeme počítat s cca 85%, že dostaneme zpět. Peníze dostaneme tehdy, jestliže se ukončí
stavba, udělá se kolaudace, potom se sepíše závěrečná zpráva a požádá se o peníze. Prodleva
mezi ukončením a kolaudací, sepsáním závěrem této zprávy, je cca do 3 měsíců by peníze
měly přijít. Takže z tohoto deficitu, který je, tak si potom odečtěte tu částku, která se nám vrátí
a o to se ten deficit poníží.“
ZM schválilo předložený návrh rozpočtu jednomyslně. (20 pro)
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Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, výborů a komisí
Ve smyslu Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, rada města
doporučuje měsíční odměny v následující výši těmto funkcionářům:
Neuvolněný místostarosta: 7 850 Kč
Člen rady: 1 220 Kč
Předseda komise nebo výboru: 920 Kč
Rada města doporučuje určit členům komisí a výborů odměnu za práci jednorázově, vždy
jednou za půl roku. O výši odměny rozhodne zastupitelstvo.
ZM souhlasí s předloženými návrhy odměn neuvolněným členům zastupitelstva, výborů a
komisí jednomyslně. (20 pro)
Stanovení ceny nájemného
Návrh finančního výboru ke stanovení nájemného:
V městských bytech v SVJ Jedlová 548 a 549, Družstevní 605 a 606, Komenského
599 a 600, U Vrbky 595 a 596, Sídlištní 487, 488, 489 stanovit částku nájemného na
35 Kč/m2.
V bytech Třída 1. máje 95, Tovární 58, 68 a 85, U Klubu 207 a U Vrbky 321 a 637
stanovit nájemné na částku 30 Kč/m2.
V „ubytovně“ Na Kaolince 433 stanovit cenu nájemného na částku 20 Kč/m2.
Dotazy:
p. Zábraha: Považuje za nutné zohlednit cenu nájemného v domě s pečovatelskou službou a
v penzionu, protože se to postavilo pro starší občany a sociálně slabší.
p. Šůmová: Konstatuje, že lze stanovit jen 2 rozdílné částky nájemného v bytech a zvlášť pro
ubytovnu.
p. Šedivec: Potvrdil slova paní Šůmové.
p. Šaroch: Chybí mu přepočet nájemného v bytech na m2 a resumé kolik město bude doplácet,
když bylo řečeno, že výdaje nebudou rovny příjmům, jestli je město schopné utáhnout daný
rozdíl.
p. Šůmová: Vysvětlila, že to co město vybere na nájmech, investuje zpět do oprav ubikací.
p. Šaroch: Konstatuje, že na opravy se investuje dle jeho propočtů více, než město vybere.
pí. Šůmová: Sdělila, že město může určit nájemné až 39.97Kč/m2, ale což nedoporučuje.
p. Seko: Upozorňuje, že město nemůže ten samý rok, od nájemníků chtít navrácení částky,
která byla městem investována na opravy.
p. Veverka: Upozornil, že obyvatelé „Baurovny“ při zvýšení nájemného z bytů „utečou“
p. Šedivec: Doporučuje na březnovém zastupitelstvu prodej „Baurovny“ a bytu č. 207 na
Továrně. Ptá se pana Zábrahy, jakou částku nájemného navrhuje u bytů, o kterých hovořil.
p. Zábraha: Navrhuje částku 22 Kč, maximálně.
p. Babor: Jako obyvatel penzionu č. p. 637. Ptá se, proč kraj nepřispívá na ubytování starších
občanů, když tak bylo slíbeno. Doporučuje zveřejnit seznam lidí, kteří neplatí a mají u města
dluh. Doporučuje porovnat rozdílné obyvatele budovy, ne všichni jsou na tom finančně
špatně. Zdůrazňuje, že příchodem mladých obyvatel se zhoršil stav v penzionu.
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p. Šedivec: Sděluje, že stav, hlavně vody, by dokázal asi nejlépe zhodnotit pan Veverka, který
provádí opravy. A zdůrazňuje hodně špatný stav, a že s neplatiči bude náležitě naloženo.
p. Babor: Zdůrazňuje, že lidé pronajímají byty 3. osobám.
p. Šedivec: S Městskou policií provede kontrolu. Navrhuje hlasovat o protinávrhu 22Kč
daným panem Zábrahou.
p. Richtr: Ptá se, jak budou vypadat obě pásma nájemného.
p. Šedivec: Vysvětluje, že celé 2. pásmo by se strhlo.
p. Šůmová: Vysvětluje, že o protinávrhu je nutné hlasovat.
p. Moláček: Navrhuje 2. pásmo zvýšit, pokud dojde ke snížení některých nájmů.
p. Veverka: Zdůrazňuje, že všechny nájmy v Blovicích jsou stanoveny všechny na částku
39Kč/m2.
Probíhají dohady zastupitelů a stanovení částky 1. a 2. pásma.
p. Viehmann: Ptá se zastupitelů, jestli si myslí, že nejsou sociální případy i v jiných barácích.
p. Zábraha: Zdůrazňuje, že jen penzion a dům s pečovatelskou službou byly stavěny pro tyto
případy.
Pan starosta navrhuje hlasovat o protinávrhu v tomto znění: 1. pásmo 22 Kč pro baráky
Třída 1. máje 95, Tovární 58, 68 a U Vrbky 321 a 637.
ZM protinávrh neschválilo. (1 pro, 14 proti, 5 se zdrželo)
ZM byl předložen návrh finančního výboru stanovit v bytech Třída 1. máje 95, Tovární 58, 68
a 85, U Klubu 207 a U Vrbky 321 a 637 nájemné na částku 30 Kč/m2.
ZM schválilo předložený návrh (14 pro, 1 proti, 5 se zdrželo)
ZM byl předložen návrh finančního výboru stanovit v městských bytech v SVJ Jedlová 548 a
549, Družstevní 605 a 606, Komenského 599 a 600, U Vrbky 595 a 596, Sídlištní 487, 488,
489 nájemného na 35 Kč/m2.
Pan Mildorf předložil protinávrh stanovit nájem v městských bytech SVJ na 39 Kč z důvodu,
že se jedná o 7 bytů a nájemníkům město od vytvoření SVJ nájem doplácelo.
ZM schválilo předložený protinávrh jednomyslně. (20 pro)
ZM byl předložen návrh finančního výboru stanovit v „ubytovně“ Na Kaolince 433 cenu
nájemného na částku 20 Kč/m2.
ZM schválilo předložený návrh jednomyslně (20 pro)
Člen ZM p. Pavel Moláček opouští veřejné zasedání ZM a od této doby nehlasuje.
Schválení záměru prodeje obytných domů č. popisné 95 a 207
Starosta města navrhl zastupitelům záměr prodeje obytných domů č. p. 95 a 207, aby mohl na
příštím zasedání ZM předložit vypracovaný návrh.
K předloženému záměru neměl nikdo přítomný žádný dotaz. ZM schválilo předložený záměr
jednomyslně. (19 pro)
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Pověření řízení Městské policie
Starosta města pan Ing. Vojtěch Šedivec navrhl zastupitelům Bc. Zdeňka Procházku k
pověření řízení Městské policie v rámci rozdělení činnosti mezi místostarostou a starostou a
z důvodu zkušeností pana Procházky u policie.
K předloženému návrhu neměl nikdo přítomný žádný dotaz. ZM schválilo předložený návrh.
(18 pro, 1 se zdržel)
Odpisy serveru pro Masarykovu základní školu
Starosta města navrhl rovnoměrně odepsat server HP ProLiant ML330 G6 pro Masarykovu
ZŠ v tomto rozmezí
r. 2010
11%...3 004 Kč
r. 2011 22.25%...18 228 Kč
r. 2012 22.25%...18 228 Kč
r. 2013 22.25%...18 228 Kč
r. 2014 22.25%...18 228 Kč
r. 2015 zbytek… 6 008 Kč
K předloženému návrhu neměl nikdo přítomný žádný dotaz. ZM schválilo předložený návrh
jednomyslně. (19 pro)
Člen ZM p. Pavel Moláček se vrátil na veřejné zasedání ZM a od této chvíle opět
hlasuje.
Informace se seznamem navržených komisí
Starosta města seznámil členy ZM s rozložením poradních orgánů rady města.
Komise výstavby:
Předseda: Ing. Radek Želízko
Členové: p. Antonín Brašna, p. Jan Lusk, p. Václav Mildorf, p. Jaroslav Rozum
Komise kulturní a sportovní:
Předseda: p. Ladislav Čech
Členové: p. Pavel Jindra, Ing. Vít Procházka, p. Milan Sobota, p. Václav Steidl
Komise informatiky:
Předseda: p. Václav Haramule
Členové: p. Ladislav Čech, p. Radek Vondrák, p. Jiří Vynáhlovský,
Ing. Radek Želížko
Sbor pro občanské záležitosti:
Předseda: pí. Emilie Hrabáková
Členové: pí. Daša Čábalová, pí. Anna Hubková, pí. Jitka Kozlová, pí. Hana Oplová,
pí. Drahoslava Richtrová, p. Antonín Žižka
Komise k projednávání přestupků: (výkon státní správy)
Předseda: pí. Miloslava Hladíková
Členové: p. Ladislav Bečvář, Bc. Zdeněk Procházka
Školská rada:
Členové: p. Václav Mildorf, Bc. Zdeněk Procházka, Mgr. Alena Šůmová
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Starosta upozornil, že v rámci koalice TOP 09 a SNK Hornobřízští občané bylo domluveno,
že neaktivní členi v komisích budou zbaveni funkce nebo při nevykazování práce komise
zrušena celá komise.
Diskuze:
p. Šedivec: „Ještě, jak mi upozorňují kolegové, tak na ustavujícím zasedání bylo řečeno, že
zatím se zvolil 3 členný kontrolní výbor s tím, že by bylo vhodné, aby se tento výbor doplnil do
5ti členného. Důvodem je to, že občas se může stát to, že někdo omarodí nebo se dostane do
toho, že je pracovně zaneprázdněn, tak jde o to, aby ten výbor byl usnášení schopný. My jsme
si vytipovali některé lidi nebo dostali jsme některé náměty, nicméně ještě tento bod nechceme
uzavřít, necháme ho až na březnové zasedání zastupitelstva, protože v rámci jednání a
povídání jsme se úplně neztotožnili na některých jménech a budou předloženy ještě některé
návrhy. Takže jsme se domluvili, že by bylo rozumné, abychom nechali ještě tuto věc
otevřenou a uzavřeli jí na březnovém zasedání zastupitelstva.“
p. Seko: „Já bych se chtěl zeptat, prosím vás. Dost se mluví o tom, že když už teda máme zase
tu komisi informatiky, která bude pracovat s internetem, že už se v naší republice dějí věci, že
když je výběrové řízení a jestli jsem tady tomu dobře rozuměl, tak jich bude několik v příštím
roce, tak že se všechno zveřejňuje na internetu. Jestlipak se to bude dít i zde? “
p. Šedivec: „Určitě. Ano, odpovídám ano.“
p. Seko: „Dobře.“
p. Šedivec: „Teda řeknu to takhle. Jsou některé typy výběrových řízení, záleží to na finančním
obnosu a záleží to samozřejmě kort, když se dělají dotace, pod jakými programy teda to je, tak
už i dneska jsou určité věci, které musí být zveřejněné. Zrovna tak jako bylo výběrové řízení
na haldu, na odstranění ekologické zátěže, atd. Ale budou. Všechna výběrová řízení budou.“
p. Seko: „ Pak bych měl ještě jednu takovou nepříjemnou otázku. Dne 7. prosince jsem chodil
po kolena ve sněhu, tak jsem se šel podívat na zdraví tady vašeho osazenstva, proč nejezdí
multikára s radlicí. Radlice byla uprostřed dvora. Mluvil jsem s panem Procházkou. Je to tak
pane Procházka?“
p. Procházka: „ Ano, to jsem zvědavý, co řeknete.“
p. Seko: „ Protože jsem se původně sháněl po panu starostovi, protože mi na stavebním
odeslali za panem starostou.“
p. Šedivec: „ Ano.“
p. Seko: „ Šel jsem za ním, bylo zamčeno a pan Procházka mi řekl, že pan starosta má tak
důležité jednání, že je tam zamčen. Můžu vědět, co je to za důležité jednání, že pan starosta se
zamkne?“
p. Procházka: „ Já bych to osvětlil. Pan starosta nebyl zamčený ve své kanceláři, ale byl
zamčený sekret z důvodu, že paní Hladíková v té době byla na školení v Plzni a já jsem byl
s chlapama ze dvora na dvoře, protože chlapi opravovali radlici. Takže proto, aby náhodou
se nedostala nepovolaná osoba na tu podatelnu, tak proto jsem já osobně uzamkl. Protože
jestli jste měl strach o bezpečnost pana starosty, tak to bylo takto provedeno.“
p. Viehmann: „Jste směšný. Ve 4 budeš vstávat a půjdeš se mnou.“
p. Procházka: „Stačí?“
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p. Seko: „Ano, stačí. Ještě bych měl jednu otázku. Rozdělovalo se tady takových komisí a
výborů a vidím, že tam je několik lidí, které nejsou obsazeni, přesto, že jsou v těch výborech
lidi, kteří nejsou v zastupitelstvu. Proč?“
p. Šedivec: „ Ve výborech a komisích může být kdokoliv z občanů města Horní Bříza, nemusí
být odtud.“
p. Seko: „Nemyslím si, že by nemohl. Ale Vojto, Ty jsi říkal na úvodním zasedání, že kdo
nebude v zastupitelstvu dělat svojí práci řádně, takže je tady vlastně zbytečný. Řekl jsi to
jinými slovy, ale je to tak“
p. Šedivec: „ Ano, to je pravda.“
p. Seko: „Nicméně tyto lidé nemají tu příležitost, tak proč jsou tam?“
p. Šedivec: „ Jde přece o určité věci, které jsou. Já si myslím, jako třeba já nepatřím mezi lidi,
kteří by mohli jít do komise informatiky nebo čehosi, protože nejsem gramotný natolik
s počítačem a takovýmahle věcmi. Já si myslím, že by tam měli být lidé, kteří s tím jsou
gramotní a to i kvůli tomu, aby to nevypadalo, jako to bylo. A druhá věc třeba komise
výstavby, tak osobně si myslím, že jsou tam lidé, kteří k tomu mají vztah, kteří o tom ví, a kteří
jsou pro toto platní. Neznamená, že každý zastupitel musí být v čemsi platný. Jde o to, když se
sejdeme nad dalšími problémy, které jsou na rozšířené radě, a nebo se to týká dalších věcí,
tak zastupitelé buď projeví tu ochotu, jako zatím ta ochota funguje a já jsem teda zatím,
zaplať pánbůh kdyby to fungovalo takhle dál ještě víc, tak by to bylo bezvadné, že projeví
většina zastupitelů i účast, že pomůže s řešením některých problémů. To neznamená, že ten
zastupitel musí být jen v té komisi.“
p. Seko: „Nicméně v takovém normálním politickém světě funguje, že kontrolní výbor vždycky
obsazovala opozice.“
p. Šedivec: „Ano.“
p. Seko: „ Tady ne!“
p. Šedivec: „Takže já k tomu řeknu 2 věci. Hledáme a byli navrženi 2 členi z opozice, přesto
jsme se domluvili, že ještě počkáme. A za druhé existuje ještě jedna věc. Já vám to řeknu na
jednom příkladu ze života. Tady existoval jeden pán a ten pán se jmenoval pan Šimek a byl to
technolog tohoto podniku. Velmi starý pán, nevím, jestli ještě dneska žije. Když jsme sem
přišli do toho podniku a museli jsme psát technologické postupy pro podnikové ředitelství, tak
ten tam chodil a opravoval nám čárky háčky, byli jsme na něj otrávení a naštvaní. Tento pán
posléze byl nasazovaný a použitý tam, kde vznikl nějaký problém. A bylo to třeba
v obkladačkách nebo kdekoliv. Tam když přišel, tak ty lidi se drželi za hlavu a říkali, my ho
tady zase máme, to budou papíry a takové. A on většinou pravdu měl, protože se najednou z té
technologie stala Magdalena Rettigová, bylo z toho, vraž tam něco, nikdo neměl přehled a
ono to nějak dopadlo. A posléze ho pamatuji, když jsem za ním přišel a dělal se tzv. systém
jakosti. To bylo něco podobného jako tady, že se chodilo, kontrolovaly se jednotlivé prvky
technologických kroků a vše se hodnotilo. Já jsem za ním šel, protože vím, že ty věci zná a
vím, že to byl člověk, který mi bude chtít pomoct právě proto, že jsme spolu nějakým způsobem
komunikovali a jaký byl. A tento člověk rovnou řekl, že jestliže chci pomoct, tak mi pomůže a
byl platný člen. A já, když tam mám pana Richtra, docenta, tak vím jednu věc, že to je jeden
z lidí, který bude první, který bude chodit a mlátit nás po hlavě za to, že tohle nebylo dodržené
a tamto nebylo dodržené. A jinak si myslím, že paní Siebrová je z lidu, není z žádné strany a
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potom pan Navrátil je teda pravda, je z TOP 09, ale nevidím důvod a říkám, že to bude
doplněné dalšími dvěma členy a to jsme řekli, že budou z opozice.“
p. Seko: „Já nemám nic proti tomu, jací tam jsou lidé.“
p. Šedivec: „Já to jenom řekl v globálu, aby bylo jasno.“
p. Šaroch: „Aby se vyjasnila jedna věc. Ony to jsou odborné komise. On pan starosta a
místostarostka totiž neumí všechno a než aby rozhodovali blbě, tak je lepší si nechat poradit
od odborné komise. Podtrhuji odborné. Ne jak vidíme ve vládě, kde se nám míchají ministři
zdravotnictví, vojáky diriguje zpěvačka. Tohle sem nezavádějte…“
Občané souhlasí s panem Šarochem bouřlivým potleskem.
p. Rozum: „Já se chci zeptat, jak to vypadá s koupalištěm, o tom se zatím nemluvilo, že ne?“
p. Šedivec: „Ne, zatím se o koupališti nemluvilo, koupaliště je taky v nějakých rámcových
plánech a my jsme si řekli, že nejprve než něco cokoliv takového podnikneme, takže s touto
problematikou se všichni z našich a dalších stran a členů zastupitelstva, kteří o to budou mít
samozřejmě zájem, tak se s tím seznámíme, aby nám bylo vše vysvětleno, probráno,
prodiskutováno, aby se mohlo rozhodnout na základě informací, které jsou. Ono je docela
složité a já to vnímám. Kdybych možná povídal obkladačkách, tak by mi třeba někdo věřil
nebo o cihlách, ale samozřejmě toto není moje profese a je lepší, když to lidem vysvětlí někdo,
kdo tomu doopravdy rozumí a kdo je v tomto fundovaný.“
p. Richtr: „ Zdá se, že pominuly důvody pozastavení diskusního fóra.“
p. Procházka: „To už je puštěné.“
p. Richtr: „Nebylo.“
p. Šedivec: „Ne, už běží. A jenom ještě řeknu jednu věc k tomu diskusnímu fóru. Bylo zde
klima cca před rokem, že někdo něco cosi. Po 3 dnech na úřadě jsem dostal upomínku, že není
zaplaceno zase „forpsi“ atd. Prosím Vás, jenom jednu jedinou věc z toho to vyplívá, když se
na to kouknete. Byla to technická chyba, která se udělala, to že se nepřevedlo přesně to, co se
mělo tak, jak se mělo. Nebylo to kvůli tomu, že by někdo někoho loupil nebo chtěl oloupit,
problém byl ten, že tato věc byla posílána na moji adresu, která byla
vsedivec.mu@hornibriza.cz a když se odcházelo, byť tam byly desky se vším, tak si to někdo
nepřevedl. Když si to nepřevedl, tak zřejmě toto přišlo, nikdo si to nevyzvedl a potom byl tento
problém. A asi to převedené nebylo, protože zrovna teď zase přišla tato platba zase na mě a já
jsem s tím nedělal nic. Takže tam byla technická chyba, nebylo to, že by tady někdo dělal
nějaké diverzantské akce. Ale to je minulost, to nechme být.“
p. Brašna: „Já bych měl jednu technickou také. Narazili jsme na internet. Jsme podruhé takhle
v plné sestavě a neřešili jsme, jakým způsobem dáme na vědomí, lidem, kteří nepřišli dneska
sem, ale zajímají se o dění a o naší činnost. V době internetu by neměl být problém pověřit
zápis z jednání na internet. Já jsem viděl poslední zápis někdy z roku 2009.“
Odpověď z pléna: „Byl tam i ten ustavující, tak jste se špatně koukal.“
p. Šedivec: „Domlouváme se, že tam bude i usnesení z rady a co půjde, bude zastupitelům
posíláno elektronicky, abychom nemuseli dělat papírovou formu, je to i velká finanční
úspora.“
Pí. Hrabáková: „Vy jste mě jmenovali, když jsem v tom SPOZu zase já stará bába, tak vám
chci jen říct, že jsme s našimi nejvyššími představiteli s panem místostarostou a starostou byli
v domově důchodců, kde jsme popřáli našim hornobřízským občanům, máme jich tam
v současné době 20 a říkal Zdeněk, že se zítra má jít do pečovateláku. Jinak jsem Vám všem
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chtěla popřát, ať se Vám daří ve vaší funkci a Vám všem, kteří jste tady, vám chci popřát
hezké Vánoce, šťastný nový rok a do nového roku hodně zdraví.“
Občané děkují a tleskají.
p. Babor: „ Já jenom jednu maličkost. Možná je to dotaz nebo z toho dotazu by to mohlo
vzejít. To co jsem tu říkal o neplatičích. Zda by bylo možno buďto jenom zastupitelstvo nebo
pokud jinak zveřejnit, kolik peněz vlastně tam městu brzdí a počítat s tím, že když se jim to
zvýší, tak oni toho udělají ještě víc a město bude pořád hledat cestu, jak získat peníze na
pokrytí některých těch věcí. Tak co udělat s těma lidmi, kteří neplatí?“
p. Šedivec: „Zveřejnit je nemůžeme, to se bohužel nedá.“
p. Babor: „Bylo by to nejideálnější z toho pohledu. Ať mi každý řekne do očí, když dělám
nějakou neplechu. Ale jak teda by ta obec měla, možná teda když by se řeklo je tam
nezaplaceno 20 tisíc nebo já nevím 200, tak to bychom neříkali, to je moc, ale bylo by třeba
tohle dát do pořádku a i některé neplechy, které tam jsou zveřejnit. Podívat se na to, aby
město vědělo, co se tam děje.“
p. Šedivec: „Ano, já jsem slíbil, že se s policajty na tyto věci koukneme, aby se to dalo do
pořádku. A co se týká neplatičů, tak po novém roce, protože existují nějaké lhůty, prostě
výpověď. A mě to je jedno už doopravdy a říkám to otevřeně. Protože, když moje rodiče budou
mít nějaký problém, tak se o ně musím postarat nebo jim nějak pomoct. Nebudu spoléhat na
to, že budou nějak bydlet a budu si říkat, jo oni je nechají být a nějak to dopadne. Ne, prostě
ani náhodou a doopravdy ty co dluží, prostě dostanou výpovědi. Zrovna tak jsou tam 3
sociální byty, které dostali nájemci na dobu určitou, na 6 měsíců, kdy si mají cosi vyřešit a
snažit si najít další bydlení, protože nedej bože, může se stát komukoliv v tomto městě nějaký
problém, aby město mohlo dobrým lidem pomoct na nějakou přechodnou dobu. Prodlužovali
se jim zase nájmy. Toto se vyřeší taky. Bude to tvrdé, ale to se nedá nic jiného dělat.“
p. Babor: „Ještě promiňte, i třeba podívat se na to, co já říkám, nebo říkají lidi, že se tam
povídá po chalupě, podívat se na to a pak možná by se to nechalo i zveřejnit, takové ty
neplechy.“
p. Šedivec: „ Ale ano, určitě, děkuji.“
p. Babor: „Nebo tam jsou třeba mladí odložení lidé, že se nemohou doma s tátou dohodnout
nebo že se jim tam nepasují nebo to.“
p. Šedivec: „Legálně ne, tomu nevěřím.“
pí. Součková: „ A nemají převod nebo bydlí třeba v tom bytě 2 lidé, třeba 1 není přihlášený,
teď neplatí třeba odpad, veřejnou elektřinu, výtahy jezdí pořád každou chvíli, tak to musíme
všechno my, co řádně platíme a oni nic. A tváří se jakoby nic.“
p. Šedivec: „Tomuto rozumím a musíme to dát do pořádku.“
pí. Šůmová: „Já bych k tomu dodala jen to, že budeme důsledně dbát na to, aby byla
dodržována komisionářská smlouva s Tebytem, která byla podepsána už v roce 1998. Jak
jsem zjistila, tak odpovídá za vymáhání dlužného nájemného a úhrad spojené s užíváním
pronajatých prostor vč. soudního řízení. Takže Tebyt jako správcovská firma to má přímo ve
smlouvě s městem. A je za to placená.“
pí. Součková: „Mělo by se opravdu na to podívat.“
p. Šedivec: „Určitě.“
p. Veverka: „ Já odbočím zase někam jinam. Chtěl bych podat návrh k odstranění některých
dopravních značek v Horní Bříze. Např. zákaz zastavení u pekárny není moc dobrá věc. Stejně
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tam auta stojí. Policie tam jezdí, nejezdí, dostávají tam lidi pokuty a stejně tam lidi budou
stát.“
pí. Martínková: Připojila se k návrhu pana Veverky (citace chybí z důvodu nekvalitního
audiozáznamu)
p. Šedivec: „ Já řeknu jednu věc. Jsou to věci, s kterýma se budeme muset nějak poprat,
protože jsou místa, která má nestarosti dopravní inženýr, známý pan Ing. Froněk, který se
kromě jiného vyjadřuje k projektům na komunikace, chodníky apod., tak má i nestarosti
osazení dopravních značek. Někdy ty věci jsou fakt nepochopitelné. Je to úplně nelogické,
protože měli jsme spolu takovou při, když se tenkrát změnila přednost podél stadionu, ulice
Na Strži, tak prostě oni to udělají, na 2 místa dají křižovatku, která je bez rozdílu bez čtyř,
zdůvodní to tím, že je nepřehledná proti ostatním a většinou se dělá, když se něco mění, tak se
tam dá na začátek a nakonec cedule bacha změna přednosti v jízdě. A nehnete s ním ani
náhodou. Takže k tomuto si myslím, že by bylo i dobré se na to kouknout i tady v sídlišti a
v různých věcech a nechat si zpracovat nějaký pasport dopravního značení, aby podle
aktualizace, která tady je, se to trošku udělalo. Ono by ho obec správně měla mít. Tady je
nějaký a je letitý. Takže toto bychom asi měli udělat.“
p. Veverka: „Zrovna u té pekárny se minulý týden stalo to, že samozřejmě auta nestojí na
zákazu zastavení, ale stojí na druhé straně, stálo jich tam 5 za sebou, paní vyjížděla
z parkoviště a protijedoucí to do ní koupil. Takže to je jako v Kocourkově potom. Lidi budou
stát jenom na té druhé straně. Ve finále tam budou říkat o panu Riecklovi, ale tomu to tam
vadí. On si tam za svoje náklady udělal vjezd, podbetonoval si to tam sám tenkrát a teď je tam
zákaz zastavení.“
p. Šedivec: „ To je pravda, ale k panu Riecklovi řeknu jednu věc, že my jsme byli domluveni,
aby když tam bude stát delší dobu, tak aby udělal to, že to vozidlo teda dá na parkoviště, a
když nakládá, tak aby tam byl. A myslím si, že je nesmysl, aby stál s tím ohromným terénním
vozem tak, že když jde mami s kočárkem, že šup aby to… Jo, to jsou takové věci, kde si
vzájemně obě dvě strany musí vyjít vstříc. To neříkám ani tak, ani tak. Chce to nějakou
rozumnou domluvu a tyto věci dát dohromady. Ale s tím dopravníma značkami respektuji a
myslím si, že je to správně.“
Usnesení
Starosta ukončil diskusi a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva města dne 20. 12. 2010.
Ing. Radek Želízko přednesl návrh usnesení. ZM schválilo předložený návrh usnesení
jednomyslně. (20 pro)
Starosta města popřál přítomným k vánočním svátkům a do nového roku, poděkoval
přítomným za účast a jednání ukončil.
Zapsali: pí. Miloslava Hladíková a p. Ladislav Čech
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Příloha č. 1:
Zastupitelstvo města (dále jen ZM) se usneslo na svém zasedání dne 20. prosince 2010 podle §
96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vydat svůj"Jednací řád“
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád ZM upravuje přípravu, svolání, program a průběh jednání, usnášení a kontrolu
jeho plnění. V dalších otázkách rozhoduje ZM v mezích zákona.
2. Jednání ZM je vždy veřejné.
Čl. II
Pravomoci zastupitelstva města
1. ZM rozhoduje o všech otázkách, uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v pl.zn. a může si vyhradit právo, rozhodovat o věcech dalších, náležejících do samostatné
působnosti města.
2. Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v pl.zn. § 99, při výkonu samostatné působnosti
odpovídá rada města ZM a podle § 103 je starosta ze své činnosti odpovědný ZM.
Čl. III
Svolání jednání zastupitelstva města
1. ZM se schází podle potřeby, nejméně však 1krát za tři měsíce. ZM svolává starosta a to
nejméně 10 dnů před jednáním.
2. Požádá-li nejméně 1/3 členů ZM nebo hejtman kraje o svolání jednání ZM, je starosta povinen
svolat zasedání ZM, a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena na MěÚ.
3. 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.
Čl. IV
Příprava jednání zastupitelstva
1. Přípravu jednání organizuje starosta podle programu, který schválila a doporučila rada města.
2. Stanoví se zejména doba a místo konání, odpovědnost za zpracování a předložení odborných
materiálů, způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.
3. Návrhy rady města, výborů nebo členů ZM se předkládají podle obsahu písemně nebo na
jednání ZM ústně.
4. Písemné materiály určené k projednání rozešle městský úřad tak, aby je obdrželi všichni
členové ZM nejpozději 10 dnů před jednáním.
5. Materiály pro jednání ZM obsahují název materiálu a jeho obsah, návrh usnesení a v případě
potřeby další materiály, důležité pro zdárný průběh jednání.
6. O místě, době a navrženém programu připravovaného jednání ZM informuje MěÚ 7 dnů před
zasedáním ZM na úřední desce MěÚ nebo jiným způsobem v místě obvyklým.
Čl. V
Účast na jednání
Účast všech členů ZM na jednání je povinná a stvrzuje se podpisem do presenční listiny. Důvodnou
neúčast omlouvá pouze starosta. Presenční listiny jsou archivovány pro úřední potřeby po celé
volební období na MěÚ.
Každý člen ZM je povinen před zahájením jednání oznámit skutečnosti, vedoucí k podezření ze střetu
zájmů. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení tohoto člena ZM z projednávání a rozhodování
z důvodu střetu zájmů rozhoduje ZM.
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Čl. VI
Program jednání ZM
1. Program jednání ZM připravuje a navrhuje rada města na základě předložených návrhů členů
ZM, kontrolního výboru a finančního výboru.
2. Na jednání ZM může být jednáno pouze o záležitostech, které byly dány na program
a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví souhlas ZM.
3. Starosta sdělí návrh programu při zahájení jednání ZM a nechá o tomto návrhu případně
připomínkách k němu hlasovat.
4. O přijetí programu rozhoduje ZM hlasováním.
Čl. VII
Průběh jednání ZM
1. Průběh jednání ZM řídí starosta a je možno zvolit pracovní předsednictvo.
2. Ve výjimečných případech může být řízením jednání ZM pověřen jiný člen ZM.
3. Starosta řídí hlasování, zjišťuje výsledek a tento vyhlašuje. Dbá na věcný průběh jednání,
přerušuje a ukončuje jednání.
4. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, ukončí jednání a do 15 dnů svolá
náhradní zasedání ZM.
5. Při dodržení zákonem stanovených podmínek starosta oznámí, že jednání bylo řádně
zahájeno a je usnášení schopné. Vyzve členy ZM, aby se vyjádřili k programu. ZM rozhodne
hlasováním o přijetí programu, případně o jeho úpravách.
6. Diskutujícímu, který nemluví k věci může omezit jeho vystoupení na dobu 2 minut. Rušitele
může po opakovaném napomenutí vykázat z místnosti.
7. Starosta předloží návrh na členy návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu. ZM
tento návrh schvaluje hlasováním.
8. Starosta sdělí, zda byl ověřen zápis z minulého jednání. Zápis, k němuž nejsou námitky se
považuje za schválený. Jsou-li k zápisu připomínky ze strany členů ZM, musí být projednány
a výsledek jednání musí být zapsán jako samostatný bod nového zápisu.
9. V průběhu jednání musí být uděleno slovo tomu, kdo formou technické poznámky namítá, že
není dodržen „Jednací řád“ nebo jiný, obecně závazný předpis.
10. V průběhu jednání ZM udělí starosta slovo každému členovi ZM a občanovi obce ( ve smyslu
zákona č. 128/2000 Sb., 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.
11. Starosta předkládá ZM k rozhodnutí usnesení rady města, jehož výkon pozastavil. Je povinen
zdůvodnit a vysvětlit, proč má za to, že je nesprávné.
12. V případě, že je řízením jednání ZM pověřen jiný člen ZM, přebírá tento veškerá práva
a povinnosti starosty města, vztahující se k jednání.
13. ZM zruší usnesení rady města, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo usnesením
zastupitelstva.
14. ZM se může v průběhu jednání hlasováním usnést na omezujících opatřeních. Do rozpravy se
hlásí účastníci zvednutím ruky nebo písemně.
15. Požádá-li na jednání ZM o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec
nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno slovo.
16. Návrh na ukončení rozpravy může podat každý člen ZM.
Čl. VIII
Návrh usnesení ZM
1. Návrh usnesení předložený návrhovou komisí vychází z výsledků projednávání jednotlivých
bodů a diskuse.
2. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být věcné, adresné, s termíny a odpovědností.
3. Úkoly mohou být uloženy každému členovi ZM, výborům, radě města a dále dle § 82 zákona
č. 128/2000 Sb. v pl.zn. o obcích.
4. Hlasování o usnesení: a) o pozměňujícím nebo doplňujícím návrhu b) doporučení návrhové
komise c) pozměňující nebo doplňující návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
všech členů ZM. Hlasování probíhá aklamací. ZM se může dohodnout na hlasování
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Příloha č. 2:
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Příloha č. 3:
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