Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 02. 05. 2007

Přítomni:
Mgr. Alena Šůmová, Ing. Vojtěch Šedivec, p. Stanislava Vondráková, p. Radek Vopat, p. Daniel Rada, Ing. Radek Želízko, p. Ladislav Bečvář, p. Pavel Jindra, p. Miloslav Fujan,
doc.Mgr. Václav Richtr CSc., Mgr. Petr Hubka, MUDr. Jana Kohoutová, p. Jiřina Vorlová,
p. Jana Šmídlová, p. Jana Součková, p. Jiří Kříž, p. Bohuslav Zimerhakl p. Milena Kaprová,
Ing. Petr Riedl
Omluveni:
Ing. Karel Hinz, p. Hynek Hanza
Veřejné zasedání zastupitelstva města zahájil starosta města, který konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina všech zvolených členů zastupitelstva a zastupitelstvo města je
tedy usnášení schopné. Omluvil nepřítomnost Ing. Karla Hinze z důvodu pracovní
neschopnosti a p. Hynka Hanzy z důvodu plánované dovolené.
Starosta města předložil návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva města (dále jen
ZM):
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Určení návrhové komise
Kontrola usnesení
Projednání převodu pozemků do majetku města
Projednání budoucího investičního záměru – hřiště a to v souvislosti s podáním
žádosti o dotaci
7. Projednání návrhu zřízení zvláštního podrozvahového účtu firmou Tebyt HB s.r.o.
8. Projednání návrhu Masarykovy ZŠ Horní Bříza na rozšíření hlavní činnosti o zajištění mimoškolní aktivity dětí – DDM Horní Bříza
9. Projednání podání žádosti o dotaci na investiční akci „Rekonstrukce ulice Nad
Sokolovnou“
10. Projednání záměru zakoupení cisterny pro SDH Horní Bříza
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

K předloženému návrhu programu veřejného zasedání neměl nikdo z členů zastupitelstva
města připomínku, protinávrh ani dotaz. ZM schválilo předložený návrh programu
jednomyslně. ( 19 hlasů pro)

2. Určení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli předsedajícím navrženi: Ing. Radek Želízko, p. Radek Vopat.
Protinávrh ani připomínka nebyly. Navržení se svou nominací souhlasili. ZM schválilo Ing.
Radka Želízka za ověřovatele zápisu jednomyslně. ( 19 pro) ZM schválilo p. Radka Vopata za
ověřovatele zápisu jednomyslně. ( 19 pro)
3. Určení návrhové komise
Za členy návrhové komise pro předložení návrhu usnesení z veřejného zasedání byli navrženi:
p. Jana Šmídlová, Mgr. Petr Hubka. Navržení členové návrhové komise se svou nominací
souhlasí. K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh. ZM schválilo p.
Janu Šmídlovou členkou návrhové komise . ( 18 pro, 1 se zdržel) ZM schválilo Mgr. Petra
Hubku členem návrhové komise. ( 18 pro, 1 se zdržel)
4. Kontrola usnesení
Usnesení číslo 31 – 45, 48 – 50 ze dne 28. 3. 2007 byla splněna.
Usnesení číslo 49 – smlouva s Plzeňským krajem o finančním příspěvku města na dopravní
obslužnost byla podepsána a finanční prostředky budou z rozpočtu města uvolněny dle
termínu splatnosti uvedeného ve smlouvě t.j. v říjnu 2007.
Usnesení číslo 46 – finanční výbor doporučuje ZM ke schválení zamítnutí všech žádostí o
prominutí úhrady poplatku nebo poplatku z prodlení za svoz a likvidaci tuhého domovního
odpadu ( dále jen TDO). ZM souhlasí s doporučením finančního výboru a návrh
v předloženém znění schvaluje. ( 19 pro) Část usnesení č. 46, které se týká žádostí o
prominutí úhrady poplatků z prodlení za užívání bytu – trvá.
Usnesení číslo 47 – trvá.
K předložené kontrole usnesení neměl nikdo z členů ZM dotaz, připomínku, doplnění.
5. Projednání převodu pozemků do majetku města
Město Horní Bříza obdrželo na základě své žádosti nabídku Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na bezúplatný převod pozemků do majetku města. Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových je organizační složkou státu, které náleží příslušnost hospodařit
s pozemkem, označeným v katastru nemovitostí jako pozemek parc.č. EN 1807/3 díl 2 o
výměře 196m2 vedený v kultuře ostatní plocha. Tento pozemek je součástí komunikace, a
proto je nabídnut k bezplatnému převodu na město. ZM bezúplatného přijetí uvedeného
pozemku do majetku města schválilo. ( 19 pro)
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jako organizační složce státu přísluší
hospodaření s pozemkem označeným v katastru nemovitostí jako pozemek parc.č. 207/9 o
výměře 594m2 vedeným v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní komunikace
Zmíněný pozemek byl oddělen od pozemku parc.č. 238/3 (PK) geometrickým plánem č.
1071/43/2006. Na tomto pozemku leží těleso místní komunikace . ZM bezúplatné přijetí
uvedeného pozemku do majetku města schválilo. ( 19 pro)
6. Projednání budoucího investičního záměru – hřiště a to v souvislosti s podáním
žádosti o dotaci
Starosta města předložil návrh na budoucí investiční záměr města a to vybudování hřiště
s umělým travnatým povrchem. Na realizaci této akce je možné podat žádost o dotaci.

Celkovou výši projektu by město ze svého rozpočtu nebylo schopno realizovat, a proto je
předložen návrh na vydání usnesení, kterým by ZM schválilo podání žádosti o dotaci a souhlas se zapracováním finanční spoluúčasti města Horní Bříza na této akci v rozpočtu roku
2008 ve výši do 2.500tis. Kč. Hřiště by využívala TJ ZKZ, Masarykova ZŠ Horní Bříza, obě
mateřské školy a široká veřejnost.
Diskuse:
p. Fujan – dotazuje se, kdo bude provozovatelem hřiště
starosta – provozovatelem hřiště bude město
doc. Mgr. Richtr CSc. – navrhuje, aby v zápisu a usnesení bylo uvedeno, že pokud bude návrh
realizován, bude hřiště využívat TJ ZKZ, Masarykova ZŠ, obě mateřské školy a široká
veřejnost
starosta – v zápisu bude zapracováno. Toto ustanovení je i součástí podání žádosti o dotaci.
Nikdo z přítomných neměl k předloženému bodu další dotaz, připomínku, doplnění. Starosta
města požádal členy ZM o hlasování, zda souhlasí s tím, aby byla podána žádost o dotaci a se
zapracováním blokace částky ve výši 2.500tis. Kč v rozpočtu města na rok 2008 – spoluúčast
města. V případě, že nebude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, město nebude tuto akci
realizovat.
ZM schválilo předložený návrh. ( 14 pro, 5 se zdrželo)
7. Projednání návrhu zřízení zvláštního podrozvahového účtu firmou Tebyt HB s.r.o.
Starosta předložil členům ZM návrh na zřízení zvláštního podrozvahového účtu firmou
Tebyt HB s.r.o., na který by byly uloženy finanční prostředky – zisk z hospodaření firmy
Tebyt HB s.r.o. za rok 2006 a za další jednotlivá účetní období.
Tyto prostředky budou následně čerpány na havárie a mimořádné opravy zařízení města a to
pouze po předchozím projednání a odsouhlasení zastupitelstvem města.
ZM schválilo předložený návrh jednomyslně. ( 19 pro)
8. Projednání návrhu Masarykovy základní školy Horní Bříza (dále jen ZŠ) na rozšíření
hlavní činnosti o zajištění mimoškolní aktivity dětí – DDM Horní Bříza
Starosta města předložil návrh ZŠ o zřízení Domu dětí a mládeže Horní Bříza ( dále jen
DDM). Cílem je rozšíření zájmové činnosti dětí a mládeže ve městě, vytvoření pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže v místě srovnatelné podmínky s jinými obcemi okresu a
kraje, získat a využívat nové prostorové, personální a finanční zázemí a zdroje,
prostřednictvím tohoto střediska usilovat o komplexní nabídku volnočasových aktivit a její
cílevědomější koordinaci se ZŠ, školní družinou, ZUŠ a se všemi ostatními subjekty, které ve
městě pracují s dětmi a mládeží.
ZM předložený návrh schválilo. ( 19 pro)
9. Projednání podání žádosti o dotaci na investiční akci „Rekonstrukce ulice Nad
Sokolovnou“
Starosta předložil ZM k projednání návrh na podání žádosti o dotaci na investiční akci
„Rekonstrukce ulice Nad Sokolovnou“. V případě, že bude dotace přiznána, bude předložen
ZM návrh, aby akce byla schválena v rozpočtu města jako investiční.
ZM předložený návrh podání žádosti o poskytnutí dotace schválilo. ( 19 pro)

10. Projednání záměru zakoupení cisterny pro SDH Horní Bříza
Starosta informoval členy ZM o předloženém návrhu záměru SDH Horní Bříza na
zakoupení nové cisterny. Doporučuje, aby byl tento záměr pro jeho finanční náročnost
odložen k projednání v dalším účetním období.
ZM předložený návrh záměru schválilo. ( 17 pro, 2 se zdrželi)
11. Různé
Nebyl žádný bod.
12. Diskuse
p. Němec – dotazuje se, zda zřízení nového zvláštního účtu firmou Tebyt HB s.r.o. bude mít
vliv na realizaci oprav v bytech. Byty jsou v havarijním stavu, vypadávají okna. Tebyt HB
s.r.o. prováděl na podzim roku 2006 kontrolu všech bytů ( na továrně). Pracovníci sepsali
závady, ale dále se nic nedělo. Dotazuje se, zda budou peníze z uvedeného účtu použity na
opravy v bytech a domech a jak bude v souvislosti se zjištěnými závadami v bytech
postupováno.
starosta – z účtu o jehož zřízení se hlasovalo se nebudou hradit opravy v bytech. Závěry
kontroly v bytech firmou Tebyt HB s.r.o. nemá, ale vyžádá si je.
p. Hadinger – žádost o dotaci na cisternu pro SDH Horní Bříza podepsali hasiči i ostatní
občané a byla navržena k realizaci v roce 2008. V případě podání žádosti o dotaci ( a její
schválení) by město hradilo ze svého rozpočtu v roce 2008 částku ve výši 3mil. Kč
Starosta ukončil diskusi a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 02. 05. 2007.
Mgr. Petr Hubka přednesl návrh usnesení. ZM schválilo předložený návrh usnesení
jednomyslně. ( 19 pro)

zapsala: Ivana Horská

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Radek Želízko

......................................

Radek Vopat

......................................

Ing. Petr Riedl
místostarosta města

Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města

