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 12. dubna 2022, 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. 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, Mgr. Viktor Vanžura, p. Halina Vetenglová, p. Marek Vondrák, p. Renata
Walterová, Ing. Radek Želízko.
Omluven: 0.

Přehled hlasování viz příloha č. 1.

1. Zahájení

Bylo konstatováno, dle prezenční listiny, že na zasedání je přítomno 21 zastupitelů z 21.
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. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022
7. Vyúčtování dotací spolků za rok 2021
8. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2022
9. Prodej pozemku parc. č. 1807/18 - ostatní plocha o výměře 109 m2, který vznikne novým
rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1872-6/2021 ze dne 15. 11. 2021
z pozemku parc. č. 1807/6 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní Bříza
10. Prodej pozemků parc. č. 1030/19 - ostatní plocha o výměře 70 m2, který vznikne novým
rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1884-82/2021 ze dne 24. 6. 2021
z pozemku parc. č. 1030/9 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní Bříza, a parc.
č. 1000/28 - ostatní plocha o výměře 96 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku
dle nového geometrického plánu č. 1884-82/2021 ze dne 24. 6. 2021 z pozemku parc.
č. 1000/1 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní Bříza
11. Prodej pozemkové parcely č. 316/178 - ostatní plocha o výměře 18 111 m2, která vznikne
novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1888-109/2021 ze dne
16. 7. 2021 z pozemku parc. č. 316/11 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní Bříza
12. Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
13. Různé
14. Diskuse
15. Rekapitulace přijatých usnesení
16. Závěr
Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.
Starosta uvedl, že na základě došlé žádosti od Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza ze dne
30. 3. 2022, kdy tato požádala zastupitelstvo o prominutí dluhu vzniklého z chybného
vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2021, navrhuje doplnit do programu zasedání bod žádost
Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza o prominutí dluhu, tento by se zařadil do navrženého
programu zasedání jako bod č. 8 za bod č. 7.
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Starosta nechal hlasovat o návrhu doplněného programu zasedání v tomto znění.

1. Zahájení
2. Program zasedání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
6. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022
7. Vyúčtování dotací spolků za rok 2021
8. Žádost Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza o prominutí dluhu
9. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury, sportu
a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce
2022
10. Prodej pozemku parc. č. 1807/18 - ostatní plocha o výměře 109 m2, který vznikne novým
rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1872-6/2021 ze dne 15. 11. 2021
z pozemku parc. č. 1807/6 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní Bříza
11. Prodej pozemků parc. č. 1030/19 - ostatní plocha o výměře 70 m2, který vznikne novým
rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1884-82/2021 ze dne 24. 6. 2021
z pozemku parc. č. 1030/9 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní Bříza, a parc.
č. 1000/28 - ostatní plocha o výměře 96 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku
dle nového geometrického plánu č. 1884-82/2021 ze dne 24. 6. 2021 z pozemku parc.
č. 1000/1 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní Bříza
12. Prodej pozemkové parcely č. 316/178 - ostatní plocha o výměře 18 111 m2, která vznikne
novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1888-109/2021 ze dne
16. 7. 2021 z pozemku parc. č. 316/11 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní Bříza
13. Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
14. Různé
15. Diskuse
16. Rekapitulace přijatých usnesení
17. Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh doplněného programu zasedání.
-

hlasování č. 1, usnesení č. 13/2022
pro 21
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.
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zastupitelů.

3. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi
a p. Marek Vondrák. Žádný protinávrh nebyl vznesen.

zastupitelé

p.

Stanislav

Kapr

Starosta nechal hlasovat o jednotlivých navržených ověřovatelích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu p. Stanislava Kapra a p. Marka
Vondráka.

-

hlasování č. 2, usnesení č. 14/2022

p. Stanislav Kapr

-

zdržel se 0

zastupitelů

pro 21
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů

pro 21

proti 0

hlasování č. 3, usnesení č. 14/2022

p. Marek Vondrák

4. Kontrola usnesení

Nesplněná usnesení zastupitelstva:
Není evidováno žádné nesplněné usnesení.
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Splněná usnesení zastupitelstva:

Ze zastupitelstva dne 8. 3. 2022:
č. 1/2022

Zastupitelstvo města schvaluje návrh doplněného programu zasedání.

č. 2/2022

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
Mgr. Terezu Mildorfovou a p. Jaroslavu Šavlíkovou.

č. 3/2022

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 43/2021 přijaté na zasedání
zastupitelstva města dne 14. 12. 2021, z důvodu chybné formulace
usnesení.

č. 4/2022

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 44/2021 přijaté na zasedání
zastupitelstva města dne 14. 12. 2021, z důvodu chybné formulace
usnesení.

č. 5/2022

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 45/2021 přijaté na zasedání
zastupitelstva města dne 14. 12. 2021, z důvodu chybné formulace
usnesení.

č. 6/2022

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úplatného 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. 520/14 - zahrada o výměře 47 m2 a parc. č. 1767/43 - ostatní plocha
o výměře 12 m2 v k. ú. Horní Bříza za úplatu ve výši 40 000 Kč (slovy čtyřicet
tisíc korun českých). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
převádí úplatně městu Horní Bříza tímto ze svého vlastnictví pozemky
parc. č. 520/14 - zahrada o výměře 47 m2 a parc. č. 1767/43 - ostatní plocha
o výměře 12 m2 s veškerými zákonnými příslušenstvími a součástmi a dále
se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými. Ukládá
starostovi města Horní Bříza následně předloženou kupní smlouvu jménem
města podepsat.

č. 7/2022

Zastupitelstvo města dle § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanovuje na nové volební
období 2022 - 2026 počet členů zastupitelstva města na počet 17.

č. 8/2022

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1694/60 o výměře
5 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického
plánu č. 1886-103/2021 ze dne 16. 7. 2021 z pozemku parc. č. 1694/51
ve vlastnictví města Horní Bříza 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxx
xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 3 725 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 pozemku byl zveřejněn podle § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů na úřední desce od 20. 1. 2022 do 5. 2. 2022.
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č. 9/2022

Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků parc. č. 1760/82 o výměře
970 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1760/83 o výměře 88 m2 druh
pozemku ostatní plocha, parc. č. 1760/84 o výměře 284 m2 druh pozemku
ostatní plocha, parc. č. 1760/274 o výměře 28 m2 druh pozemku ostatní plocha,
parc. č. 1760/275 o výměře 90 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č.
1760/74 o výměře 13 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1760/237
o výměře 272 m2 druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1755/42 o výměře
42 m2 druh pozemku lesní pozemek a parc. č. 1760/278 o výměře 113 m2 druh
pozemku ostatní plocha, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového
geometrického plánu č. 1894-158/2021 ze dne 13. 10. 2021 z pozemku parc. č.
1760/78 ve vlastnictví společností LB IMMO, s. r. o. Plzeň, pozemky
jsou ve vlastnictví společností LB IMMO, s. r. o. se sídlem Adelova 2549/1,
320 00 Plzeň, IČO: 27994970 nacházející se v katastrálním území Horní Bříza,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1584 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever do vlastnictví města Horní
Bříza za cenu ve výši 93 289 Kč. Ukládá starostovi následně předloženou kupní
smlouvu jménem města podepsat a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 10/2022

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Horní Bříza,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2000 ze dne 27. 9. 2000
o ochraně zeleně na území města Horní Bříza.

č. 11/2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
0 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 731 000 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci
je ve výši 20 325 870 Kč.

č. 12/2022

Zastupitelstvo města schvaluje postoupení finanční částky ve výši 50 000 Kč
spolku Českému červenému kříži, se sídlem Rozdělovská 2467/63, Břevnov,
169 00 Praha 6, IČO: 00426547 v rámci veřejné sbírky na pomoc Červenému
kříži Ukrajiny a zastupitelstvo města schvaluje postoupení finanční částky
ve výši 50 000 Kč pro velvyslanectví Ukrajiny se sídlem Charlese de Gaulla
916/29, 160 00 Praha, Bubeneč. Ukládá starostovi odeslání uvedených částek
spolku Českému červenému kříži a velvyslanectví Ukrajiny na základě
potvrzení o převzetí nebo podepsání předložené smlouvy o přijetí uvedené
částky.

5. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města

Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva města.
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6. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022
Starosta města seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2022
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření č. 2 budou příjmy rozpočtu ve výši
1 162 415 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 4 723 000 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci
je ve výši 23 886 451 Kč.
K 31. 3. 2022 bylo na běžných účtech města 76 802 843,91 Kč a na fondu oprav a investic
9 965 289,88 Kč.
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022 je součástí zápisu jako příloha č. 2.

Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022 v předloženém
znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši 1 162 415 Kč, výdaje rozpočtu
ve výši 4 723 000 Kč a schodek rozpočtu po konsolidaci je ve výši 23 886 451 Kč.

-

hlasování č. 4, usnesení č. 15/2022
pro 21
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

7. Vyúčtování dotací spolků za rok 2021
Starosta předložil zastupitelstvu přehled o vyúčtování přidělených dotací spolkům
v roce 2021. Spolky, které měly vrátit vzhledem k neoprávněnému čerpání část dotace z roku
2021, toto na základě výzvy učinily v termínu.
Jedná se o spolky:
 SK Horní Bříza
8 379 Kč
 Spolek Betula viridis při Masarykově základní škole Horní Bříza
182 Kč
 Junák - český skaut, středisko Omaha Kralovice, z. s.
účetní nesrovnalost doložil.
Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza reagovala na výzvu ohledně vrácení části dotace
ve výši 44 095 Kč podáním odpovědi na výzvu a zároveň žádostí o prominutí vrácení uvedené
části dotace (čj. MěÚ/343/2021-35 ze dne 30. 3. 2022).
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o vyúčtování přidělených dotací
spolkům v roce 2021.
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8. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Horní Bříza o prominutí dluhu
Starosta přednesl žádost Tělocvičné jednoty Sokol Horní Bříza o prominutí dluhu
ve výši 44 095 Kč vzniklého na základě chybné administrace přidělené dotace v roce 2021.

p. Kargeradov, jako starosta Tělocvičné jednoty přednesl odůvodnění žádosti o prominutí
částky požadované ve výzvě k vrácení části programové dotace ze dne 24. 3. 2022. Uvedl,
že žádá o prominutí celé částky požadované ve výzvě k vrácení části programové dotace,
poskytnuté městem Horní Bříza v roce 2021 a to 44 095 Kč, rozdělené do dvou částí
43 600 Kč za nákup uhlí a 495 Kč za překročení limitu dotační částky u položky údržba. Uvedl
zdůvodnění, které se skládá ze dvou částí, a to v bodu 1 bylo v žádosti o dotaci a ve
veřejnoprávní smlouvě primárně uveden účel využití dotace otop. Kde byla požadována částka
ve výši 75 000 Kč s plánovaným přechodem na ekologické palivo na pelety místo uhlí, toto
sloužilo jako odůvodnění navýšení částky na otop oproti předchozím rokům o 25 %. V roce
2021 pokračovala omezení kvůli pandemii covidu, kvůli kterým neproběhly akce, jako např.
sokolský bál, šibřinky, slavnosti města, z jejichž výnosu chtěla Tělocvičná jednota realizovat
investici na úpravu kotle tak, aby tento mohl spalovat pelety. Z těchto uvedených důvodů se
Tělocvičná jednota rozhodla investici na úpravu kotle nerealizovat. Bylo zaplaceno z dotace
uhlí, které bylo používáno k topení v sokolovně. Uvedl, že částka zaplacená za uhlí
nepřekročila částku uvedenou atd. ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnuté dotaci. V bodu 2
bylo ve věci údržby, kde nedošlo k překročení limitu 10 000 Kč. Z přiloženého vyúčtování bylo
patrno, že z poskytnuté dotace bylo uhrazeno 999 Kč za svítidlo a 9 001 Kč za elektromateriál
a to v součtu činilo 10 000 Kč. Částka ve výši 495 Kč, kterou požadoval při kontrole finanční
výbor vrátit, byla použita z vlastních zdrojů. Nákup svítidla je skutečně údržbou, neboť se jedná
o LED svítidlo, které se v případě jeho rozbití musí vyměnit celé.
Ing. Peroutka, jako člen finančního výboru uvedl, že tento v žádném případě nepožadoval
vrácení částí dotace, pouze doporučil své vyjádření z kontroly vyúčtování dotací poskytnutých
spolkům, které předložil zastupitelstvu.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení prominutí dluhu
ve výši 44 095 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Horní Bříza vzniklého na základě chybné
administrace přidělené dotace v roce 2021.
Zastupitelstvo města by mělo prominout Tělocvičné jednotě Sokol Horní Bříza dluh
ve výši 44 095 Kč vzniklý chybnou administraci přidělené dotace v roce 2021.
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města promíjí Tělocvičné jednotě Sokol Horní
ve výši 44 095 Kč vzniklý chybnou administraci přidělené dotace v roce 2021.

-

Bříza

dluh

hlasování č. 5, usnesení č. 16/2022

pro 18
proti 0
zdržel
Mildorfová, Ing. Želízko, p. Walterová)
zastupitelů.
Usnesení bylo zastupiteli přijato.
8

se

3

(Mgr.

9. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Bříza na podporu kultury,
sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových
aktivit v roce 2022

Starosta uvedl jednotlivé žádosti nad 50 000 Kč:
Žadatel

Žádost pro rok
2022
500 000 Kč
157 380 Kč
290 000 Kč
175 000 Kč
1 122 380 Kč

SK Horní Bříza z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza
Folklórní soubor Úsměv z. s.
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Horní Bříza
Celkem

Návrh RM
ke schválení
480 000 Kč
147 380 Kč
275 000 Kč
165 000 Kč
1 067 380 Kč

Ing. Želízko uvedl globální návrh obecně, a to že v součtu těchto žádostí vzešla částka ve výši
134 000 Kč vyšší, než byla schválená celková výše součtu poskytnutých dotací městem
jednotlivým spolkům. Uvedl, že by nerad kádroval jednotlivé spolky, přijde mu jako
nejoptimalnější ponížení částky o 9,5 % u všech podaných žádostí jednotlivými spolky.
Jednalo by se o všechny spolky jak malé tak velké. Rada města se ve svém návrhu rovněž
zabývala ponížením částek a to v přepočtu o 5 % u velkých spolků.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o protinávrhu o schválení dotace SK Horní
Bříza z. s. se sídlem ul. U Stadionu, 330 12 Horní Bříza, IČO: 14702983, návrh ke schválení
ve výši 452 500 Kč.
Starosta upozornil zastupitelstvo, že Ing. Vojtěch Šedivec, Ing. Lubomír Navrátil,
p. Stanislav Kapr, Bc. Zdeněk Procházka jsou členy SK Horní Bříza z. s.
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. Návrh ke schválení ve výši 452 500 Kč.

-

hlasování č. 6

pro 6 (Mgr. Mildorfová, Bc. Procházka, Ing. Želízko,
p. Vetenglová, p. Walterová, p. Seko)
proti 15
zdržel se 0 zastupitelů.
Usnesení nebylo zastupiteli přijato.

Místostarosta uvedl, že rozumí návrhu Ing. Želízka, že by to asi bylo nejspravedlivější, ale za
sebe uvádí, že s tímto není ztotožněn. Uvedl, že to by potom jednotlivé spolky nemusely
zdůvodňovat ve svých žádostech svou činnost a náplň, kdyby se přistoupilo k tomu, že by se
celkově ponižovalo u všech spolků, měly by zohlednit specifika jednotlivých spolků.
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Ing. Želízko uvedl na vysvětlenou, že princip byl zde vysvětlen, nechtěl by v tomto zdržovat,
není to nic proti jednotlivým spolkům, navrhl tento postup. V dalším by již nechtěl pokračovat
v předkládání protinávrhů.

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 2022 byla
ve výši 500 000 Kč, v loňském roce byla přidělena dotace ve výši 450 000 Kč, návrh
ke schválení ve výši 480 000 Kč.
Starosta předložil zastupitelstvu hlasování o návrhu na schválení dotace SK Horní
Bříza z. s. ve výši 480 000 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 480 000 Kč.

-

hlasování č. 7, usnesení č. 17/2022

pro 17
proti 0
zdržel
(Mgr. Mildorfová, Ing. Želízko, p. Walterová, p. Seko)
zastupitelů.
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

se

4

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 2022 byla ve výši 157 380 Kč, v loňském roce byla přidělená dotace ve výši
120 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 147 380 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 147 380 Kč.
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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 147 380 Kč.

-

hlasování č. 8, usnesení č. 18/2022
pro 20

proti 0

zdržel se 1 (Ing. Želízko)

zastupitelů.
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

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 2022 byla ve výši 290 000 Kč, v loňském roce byla přidělená dotace ve výši 115 000 Kč,
návrh ke schválení ve výši 275 000 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 275 000 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 275 000 Kč.

-

hlasování č. 9, usnesení č. 19/2022
pro 20

proti 0

zdržel se 1 (Ing. Želízko)

zastupitelů.
Usnesení bylo zastupiteli přijato.
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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 2022 byla ve výši 175 000 Kč, v loňském roce byla přidělená
dotace ve výši 78 000 Kč, návrh ke schválení ve výši 165 000 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
Pionýr, z. s. - Pionýrské skupině Horní Bříza ve výši 165 000 Kč.

na

schválení

dotace

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 165 000 Kč.

-

hlasování č. 10, usnesení č. 20/2022
pro 20

proti 0

zdržel se 1 (Ing. Želízko)

zastupitelů.
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

10. Prodej pozemku parc. č. 1807/18 - ostatní plocha o výměře 109 m2, který vznikne
novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1872-6/2021 ze dne
15. 11. 2021 z pozemku parc. č. 1807/6 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní
Bříza

Starosta přednesl zastupitelstvu návrh prodeje pozemku parc. č. 1807/18 - ostatní
plocha o výměře 109 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického
plánu č. 1872-6/2021 ze dne 15. 11. 2021 z pozemku parc. č. 1807/6 ve vlastnictví města
Horní Bříza nacházející se v k. ú. Horní Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever. Záměr o prodeji
pozemku byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů na úřední desce od 10. 3. 2022 do 26. 3. 2022. Vzhledem
k tomu, že o zmíněný pozemek projevil zájem jen pan xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxx, rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 1661-31/2021 vypracovaným znalkyní paní Ladislavou Krojovou se
stavem ke dni 14. 9. 2021 ve výši 67 500 Kč.
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Starosta dal hlasovat o tomto návrhu prodeje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 1807/18 - ostatní plocha o výměře
109 m , který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu
č. 1872-6/2021 ze dne 15. 11. 2021 z pozemku parc. č. 1807/6 ve vlastnictví města Horní Bříza
nacházející se v k. ú. Horní Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 67 500 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 pozemku byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů na úřední desce od 10. 3. 2022 do 26. 3. 2022.
2

-

hlasování č. 11, usnesení č. 21/2022
pro 21
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

11. Prodej pozemků parc. č. 1030/19 - ostatní plocha o výměře 70 m2, který vznikne
novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1884-82/2021
ze dne 24. 6. 2021 z pozemku parc. č. 1030/9 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú.
Horní Bříza, a parc. č. 1000/28 - ostatní plocha o výměře 96 m2, který vznikne novým
rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1884-82/2021 ze dne
24. 6. 2021 z pozemku parc. č. 1000/1 ve vlastnictví města Horní Bříza v k. ú. Horní
Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh prodeje pozemku parc. č. 1030/19 - ostatní
plocha o výměře 70 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického
plánu č. 1884-82/2021 ze dne 24. 6. 2021 z pozemku parc. č. 1030/9 ve vlastnictví města
Horní Bříza nacházející se v k. ú. Horní Bříza, a parc. č. 1000/28 - ostatní plocha o výměře
96 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu
č. 1884-82/2021 ze dne 24. 6. 2021 z pozemku parc. č. 1000/1 ve vlastnictví města Horní Bříza
nacházející se v k. ú. Horní Bříza, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever. Záměr o prodeji
pozemků byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů na úřední desce od 10. 3. 2022 do 26. 3. 2022. Vzhledem
k tomu, že o zmíněné pozemky projevili zájem jen manželé pan xxxxxxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rada města doporučila
zastupitelstvu schválit prodej za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 188/2019 Sb., oceňovací
vyhláška, ve znění pozdějších předpisů a metodického postupu pro stanovení ceny pozemků
při prodeji z majetku města Horní Bříza ve výši 745 Kč za m2, to je celkem 123 670 Kč.
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu prodeje.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1030/19 - ostatní plocha
o výměře 70 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu
č. 1884-82/2021 ze dne 24. 6. 2021 z pozemku parc. č. 1030/9 ve vlastnictví města Horní Bříza
nacházející se v k. ú. Horní Bříza, a parc. č. 1000/28 - ostatní plocha o výměře 96 m2, který
vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1884-82/2021 ze dne
24. 6. 2021 z pozemku parc. č. 1000/1 ve vlastnictví města Horní Bříza nacházející
se v k. ú. Horní Bříza, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 123 670 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 pozemků byl zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů na úřední desce od 10. 3. 2022 do 26. 3. 2022.

-

hlasování č. 12, usnesení č. 22/2022
pro 21
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

zastupitelů.

12. Prodej pozemkové parcely č. 316/178 - ostatní plocha o výměře 18 111 m2, která
vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu
č. 1888-109/2021 ze dne 16. 7. 2021 z pozemku parc. č. 316/11 ve vlastnictví města
Horní Bříza v k. ú. Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na prodej pozemkové parcely
č. 316/178 - ostatní plocha o výměře 18 111 m2, která vznikne novým rozdělením pozemku
dle nového geometrického plánu č. 1888-109/2021 ze dne 16. 7. 2021 z pozemku parc. č.
316/11 ve vlastnictví města Horní Bříza 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. Cena pozemkové parcely byla stanovena znaleckým posudkem
č. 6370 vypracovaným znalcem Ing. Pavlem Šapovalovem se stavem ke dni 22. 2. 2022
ve výši 27 900 000 Kč.

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 316/178 - ostatní plocha o výměře 18 111 m2,
která vznikne novým rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1888-109/2021
ze dne 16. 7. 2021 z pozemku parc. č. 316/11, byl zveřejněn na úřední desce od 10. 3. 2022
do 26. 3. 2022.
Starosta uvedl, že doposud nebyly městu Horní Bříza předloženy žádné nabídky
uchazečů.
Starosta vznesl dotaz, zda by někdo chtěl učinit nabídku. Vzhledem k tomu, že nikdo
nepředložil ani neučinil nabídku na koupi uvedené pozemkové parcely, nebylo přistoupeno
k hlasování.
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13. Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Horní Bříza současně s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022 ve výši 272 976 Kč. Finanční prostředky
z poskytnuté dotace budou použity k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2022, konkrétně na úhradu ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků
veřejné služby v přepravě cestujících vzniklých na základě smluv dopravců s Plzeňským
krajem. Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů je vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí nad 50 000 Kč zastupitelstvu obce. Rada města na své schůzi ze dne 9. 3. 2022
postoupila na jednání zastupitelstva města.

Starosta nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji určené
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022 ve výši 272 976 Kč
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

- hlasování č. 13, usnesení č. 23/2022

pro 21
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zastupiteli přijato.

14. Různé
Do bodu různé nebyly vzneseny žádné příspěvky ani dotazy.
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zastupitelů.

15. Diskuse
p. Špaček uvedl, že vyšlo nové číslo Hornobřízského zpravodaje a zároveň proběhla akce
úklidu města, v čemž vidí souvislost. V Hornobřízském zpravodaji se běžně uváděl počet
znaků příspěvků, který může mít, tehdy to bylo 4 000 znaků, tato informace zmizela, je tam
uveden datum uzávěrky, ale počet znaků příspěvku tam není. Uvedl, že existuji Pravidla pro
vydávání Hornobřízského zpravodaje, v něm je uvedeno, že příspěvek může obsahovat
maximálně 900 znaků, dále může být odmítnut bez uvedení důvodu. Uvedl, že tato skutečnost
mu vadí, že se redakce neobtěžuje uvést důvod jeho odmítnutí. Dále mu vadí, že toto není
ve zpravodaji uvedeno, to se v tichosti ze strany redakce přešlo.
Mgr. Jícha uvedl, že uzávěrka je napsaná v Hornobřízském zpravodaji v patičce na druhé
straně. Uvedl, že tam není uveden počet znaků, uvedl, že Pravidla pro vydávání
Hornobřízského zpravodaje jsou zveřejněny na webových stránkách města. Uvedl, že podle
nich má redakce právo odmítnout zveřejnění článku, nikdy to však ještě neudělala.
K informacím se autoři příspěvku mohou dostat prostřednictvím webových stránek města.
p. Špaček uvedl, že přece nemůže být problém tuto skutečnost uvést v každém vydání
Hornobřízského zpravodaje, jsou to jenom tři věci.
Místostarosta uvedl, že Pravidla pro vydávání Hornobřízského zpravodaje přijala rada města.
p. Špaček uvedl, že město chce po občanech provádět úklid veřejných prostor, k tomu byly
poskytnuty pytlomaty, možná rukavice tedy plná podpora, ale toto neplatí pro zpracovatele
příspěvků (občan tam má k dispozici jenom 900 znaků pro velikost příspěvku), vznesl otázku,
zda občan je tady proto, aby jenom prováděl úklid.
Mgr. Jícha uvedl, že by byl rád, kdyby občané psali a posílali své příspěvky do Hornobřízského
zpravodaje.
Ing. Peroutka uvedl připomínku k dotačnímu programu města do příštího období. V loni byla
velká inflace, letos také, z toho důvodu by měl jako člen finančního výboru návrh, aby pro příští
rok došlo k 10 % navýšení u celkové částky, která je nyní ve výši 1 500 000 Kč, aby tak tímto
zbyly finanční částky na všechny spolky.
p. Čech uvedl, že toto již čeká nové zastupitelstvo, které vznikne po volbách, aby schválilo
v novém programu jinou částku pro poskytování dotací. Volby proběhnou ve dnech
23. a 24. září 2022.

16. Rekapitulace přijatých usnesení
Místostarosta provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání zastupitelstva města Horní
Bříza ze dne 12. 4. 2022:
č. 13/2022

Zastupitelstvo města schvaluje návrh doplněného programu zasedání.

č. 14/2022

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu:
p. Stanislava Kapra a p. Marka Vondráka.

16

č. 15/2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022
v předloženém znění. Po rozpočtovém opatření budou příjmy rozpočtu ve výši
1 162 415 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 4 723 000 Kč a schodek rozpočtu
po konsolidaci je ve výši 23 886 451 Kč.

č. 16/2022

Zastupitelstvo města promíjí Tělocvičné jednotě Sokol Horní Bříza dluh
ve výši 44 095 Kč vzniklý chybnou administraci přidělené dotace v roce 2021.

č. 17/2022

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 480 000 Kč.

č. 18/2022

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 147 380 Kč.

č. 19/2022

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 275 000 Kč.

č. 20/2022

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 165 000 Kč.

č. 21/2022

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 1807/18 - ostatní plocha
o výměře 109 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového
geometrického plánu č. 1872-6/2021 ze dne 15. 11. 2021 z pozemku
parc. č. 1807/6 ve vlastnictví města Horní Bříza nacházející se v k. ú. Horní
Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever panu xxxxxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 67 500 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 pozemku byl zveřejněn podle § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů na úřední desce od 10. 3. 2022 do 26. 3. 2022.

č. 22/2022

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1030/19 - ostatní
plocha o výměře 70 m2, který vznikne novým rozdělením pozemku dle nového
geometrického plánu č. 1884-82/2021 ze dne 24. 6. 2021 z pozemku
parc. č. 1030/9 ve vlastnictví města Horní Bříza nacházející se v k. ú. Horní
Bříza, a parc. č. 1000/28 - ostatní plocha o výměře 96 m2, který vznikne novým
rozdělením pozemku dle nového geometrického plánu č. 1884-82/2021 ze dne
24. 6. 2021 z pozemku parc. č. 1000/1 ve vlastnictví města Horní Bříza
nacházející se v k. ú. Horní Bříza, které jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň-sever manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 123 670 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 pozemků byl zveřejněn podle § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů na úřední desce od 10. 3. 2022 do 26. 3. 2022.
č. 23/2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022
ve výši 272 976 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

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

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 4. 2022

Zapisovatel:

Mgr. Zdeněk Kojda

Ověřovatelé: Stanislav Kapr

Marek Vondrák

……………………….. ………………..

……………………….. ………………..

……………………………..…………..

David Kapr
starosta města

Mgr. Petr Koza
místostarosta města
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