Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne
02. 05. 2012
Přítomni:
p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk (od hlasování č. 6),
Bc. Jitka Martínková, p. Václav Mildorf, p. Pavel Moláček, Bc. Zdeněk Procházka,
Ing. Petr Riedl, doc. Mgr. Václav Richtr CSc., p. Milan Sobota, Ing. Zbyněk Sonntag,
Ing. Vojtěch Šedivec, MUDr. František Šlauf, Mgr. Alena Šůmová, p. Jaroslav Veverka,
p. Marek Vondrák, pí. Jiřina Vorlová, Ing. Radek Želízko.
Omluveni:
p. Antonín Brašna, p. Petr Grün, p. Jan Lusk (do hlasování č. 5), p. Rudolf Zábraha
Zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZZM) Horní Bříza zahájil starosta města
Ing. Vojtěch Šedivec, který na úvod představil nového spolupracovníka MěÚ pana Valtera.
Pan Valter zastupuje dlouhodobě nemocnou paní Valoškovou, vedoucí odboru finančních a
vnitřních věcí.
Starosta města konstatoval, že je přítomno 17 zastupitelů z 21, přičemž 4 zastupitelé jsou
omluveni, tzn., že zasedání je usnášeníschopné.
Starosta města předložil návrh programu dnešního zasedání ZM:
Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2012
6. Odkoupení pozemků do majetku města: p.p.č. 1775/12, p.p.č. 1775/13 a p.p.č. 207/44
– vše ostatní plocha – ostatní komunikace
7. Volba přísedícího u Okresního soudu Plzeň - sever
8. Informace navržených členů budoucí dozorčí rady za město Horní Bříza ve firmě
TEBYT-HB s.r.o.
9. Různé
10. Závěrečná diskuse
11. Závěr
p. Richtr navrhuje zařadit do programu Kontrolu zápisu a do různého body:
- Další materiály k veřejnému osvětlení
- Podněty p. Hinze k Jámě
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Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Kontrola usnesení
5. Kontrola zápisu
6. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2012
7. Odkoupení pozemků do majetku města: p.p.č. 1775/12, p.p.č. 1775/13 a p.p.č. 207/44
– vše ostatní plocha – ostatní komunikace
8. Volba přísedícího u Okresního soudu Plzeň - sever
9. Informace zvolených členů budoucí dozorčí rady za město Horní Bříza ve firmě
TEBYT-HB s.r.o.
10. Různé
i. Materiály k veřejnému osvětlení
ii. Jáma - podnět Ing. Hinze
11. Závěrečná diskuse
12. Závěr
K předloženému návrhu programu zasedání neměl nikdo jiný z členů ZM připomínku,
protinávrh ani dotaz.
ZM schválilo předložený návrh programu. (17 pro) - hlasování č. 1, usnesení č. 21/2012
Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jan Hadinger a Ing. Zbyněk Sonntag.
Protinávrh ani připomínky nebyly.
ZM schválilo p. Jana Hadingera za ověřovatele zápisu. (16 pro, 1 se zdržel) - hlasování č. 2,
usnesení č. 22/2012
ZM schválilo Ing. Zbyňka Sonntaga za ověřovatele zápisu. (17 pro) - hlasování č. 3, usnesení
č. 22/2012
Volba návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi: Mgr. Alena Šůmová a p. Jaroslav Veverka.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo Mgr. Alenu Šůmovou za členku návrhové komise. (16 pro, 1 se zdržela) hlasování č. 4, usnesení č. 23/2012
ZM schválilo p. Jaroslava Veverku za člena návrhové komise. (16 pro, 1 se zdržel) hlasování č. 5, usnesení č. 23/2012
Kontrola usnesení
Usn. č. 7-11/2012 ze dne 5. 3. 2012: Splněno.
Usn. č. 12/2012 ze dne 5. 3. 2012: Úkol stále trvá. Smlouva se dokončuje a bude řešeno její
parafování s příslušnou pověřenou osobou.
Usn. č. 13-14/2012 ze dne 5. 3. 2012: Úkoly stále trvá. Dávají se dohromady materiály, čeká
se na stanovisko Plzeňského kraje.
Usn. č. 15-19/2012 ze dne 5. 3. 2012: Splněno.
Usn. č. 20/2012 ze dne 5. 3. 2012: Úkol stále trvá. Dne 7. 5. 2012 proběhne otevírání obálek.
2

Kontrola zápisu ze ZZM dne 5.3.2012
p. Richtr přednesl za kontrolní výbor předloženou kontrolu zápisu.
Při kontrole usn. č. 96/2011 dne 5. 3. 2012, ZM vzalo na vědomí zprávy kontrolního a
finančního výboru k podnětu Ing. Hinze – tato informace chyběla v zápise ze ZZM ze dne
5.3.2012.
Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2012
Starosta města přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1/2012. Návrh je přílohou zápisu.
Bc. Martínková – dotazuje se na energetickou koncepci, jestli i když není dořešena, zda
musíme schvalovat předloženou sumu, která se za to zaplatí, když jste říkal, že stejně nevíme,
jaká bude.
p. Šedivec – je již uzavřená nějaká smlouva a doufá, že energetická koncepce bude hotova do
dalšího ZZM, proto musí být schválená nějaká částka v rozpočtu a podle toho se uvidí, jak to
dopadne.
K předloženému návrhu neměl nikdo jiný z členů ZM připomínku, protinávrh ani dotaz.
ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2012. (16 pro, 1 se zdržel, 1 proti) - hlasování č. 6,
usnesení č. 24/2012
Odkoupení pozemků do majetku města: p.p.č. 1775/12, p.p.č. 1775/13 a p.p.č. 207/44 –
vše ostatní plocha – ostatní komunikace
Starosta města přednesl návrh k odkupu pozemků, který je přílohou zápisu.
Jedná se o p.p.č. 1775/12 o výměře 124 m2 za cenu 7.100 Kč,
p.p.č. 1775/13 o výměře 139 m2 za cenu 7.950 Kč,
a p.p.č. 207/44 o výměře 49m2 za cenu 2.800 Kč.
K předloženému návrhu neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani dotaz.
ZM schválilo odkup pozemků p.p.č. 1775/12 o výměře 124 m2 za cenu 7.100 Kč, p.p.č.
1775/13 o výměře 139 m2 za cenu 7.950 Kč a p.p.č. 207/44 o výměře 49m2 za cenu 2.800 Kč
do majetku města za cenu stanovenou znaleckým posudkem. (18 pro) - hlasování č. 7,
usnesení č. 25/2012
Volba přísedícího u Okresního soudu Plzeň – sever
Starosta města sdělil, že v současné době je přísedícím u OS PS pí. Miloslava Hladíková. Paní
Hladíková projevila zájem tuto funkci nadále vykonávat. Starosta města navrhuje delegovat
pí. Miloslavu Hladíkovou.
K předloženému návrhu neměl nikdo z členů ZM připomínku, protinávrh ani dotaz.
ZM schválilo paní Miloslavu Hladíkovou za přísedící u Okresního soudu Plzeň – sever na
období 2012 - 2015.
(18 pro) - hlasování č. 8, usnesení č. 26/2012
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Informace navržených členů budoucí dozorčí rady za město Horní Bříza ve firmě
TEBYT-HB s.r.o.
p. Šedivec: Při povídání o územní energetické koncepci mnoho lidí nerozlišovalo 2 věci: jak
někdo vykonává činnost a princip vytápění. Proto na návrh zastupitelů jsou za město zvoleni
členi do budoucí dozorčí rady, která bude teprve schválená. Město požádalo pana Bradu
(fa. TEBYT-HB s.r.o.), zda by předložil požadované materiály členům budoucí dozorčí rady,
aby prověřili hospodaření a výkon činnosti fy. TEBYT-HB s.r.o..
p. Vondrák: informoval o dosavadní kontrolní činnosti navržených členů budoucí dozorčí
rady
p. Navrátil: požádal zapisovatele zápisu, aby formuloval dozorčí radu vždy jako budoucí.
ZM bere na vědomí informaci navržených členů budoucí dozorčí rady za město Horní Bříza
ve firmě TEBYT-HB s.r.o.
Různé
Materiály k veřejnému osvětlení – podnět Ing. Hinze
Předseda kontrolního výboru p. Richtr informoval o výsledcích šetření kontrolního výboru ve
věci nového podání Ing. Hinze ze dne 30.3.2012. Sdělil, že se kontrolní výbor problémem
zabýval na svém 17. jednání dne 19.4.2012. Studiem rozsáhlé mailové korespondence mezi
Ing. Hinzem, místostarostou města a předsedy obou výborů ( finančního a kontrolního)
kontrolní výbor dospěl ke zjištění, že je třeba zprávu finančního výboru ze dne 5.3.2012
doplnit a vrátit se od později finančním výborem chybně zavedeného pojmu „Energetický
audit“ k pojmu „Audit veřejného osvětlení“
Předseda finančního výboru p. Moláček se omluvil, že použil v zápise finančního výboru
slovní spojení „energetický audit“, mělo být použito spojení „pasportizace veřejného
osvětlení“.
p. Moláček přednesl zprávu finančního výboru, která je přílohou zápisu.
ZM bere na vědomí předložené zprávy kontrolního a finančního výboru
Lokalita „V Jámě“ - podnět Ing. Hinze
p. Richtr přednesl nový podnět k prošetření, podaný Ing. Hinzem, který je přílohou zápisu.
p. Richtr požádal ZM, aby pověřilo kontrolní a finanční výbor k prošetření podnětu.
ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor k prošetření projektu Obytná zóna V Jámě.
(18 pro) hlasování č. 9, usnesení č. 27/2012
p. Šedivec: Podal informaci k podnětu Ing. Hinze ve věci veřejného osvětlení. Doplnil, že
nové světlo v současné době stojí 2000 Kč. Pokud by se chtělo jej předělat na to, aby se
mohly dát 50W žárovky, které jsou tam dnes, musí se vyměnit výbojka a objímka. Celkové
náklady na světlo jsou cca. 600 Kč. 5 nebo 6 světel, které tam byly dávány, byly získány od
plzeňské firmy, která řeší osvětlení, za pomoci hornobřízského občana p. Běžela, který má
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