Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne
27. 06. 2012
Přítomni:
p. Antonín Brašna, p. Petr Grün, p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková,
p. Jan Lusk (od hlasování č. 4), Bc. Jitka Martínková, p. Pavel Moláček,
Bc. Zdeněk Procházka, Ing. Petr Riedl, doc. Mgr. Václav Richtr CSc.,
p. Milan Sobota (od hlasování č. 6), Ing. Zbyněk Sonntag, Ing. Vojtěch Šedivec,
Mgr. Alena Šůmová, p. Jaroslav Veverka, p. Marek Vondrák, pí. Jiřina Vorlová,
Ing. Radek Želízko.
Omluveni:
p. Jan Lusk (do hlasování č. 3), p. Václav Mildorf, p. Milan Sobota (do hlasování č. 5),
MUDr. František Šlauf
Zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM) Horní Bříza zahájil starosta města
Ing. Vojtěch Šedivec, který konstatoval, že je přítomno 17 zastupitelů z 21, přičemž 4
zastupitelé jsou omluveni, tzn., že zasedání je usnášeníschopné.
Starosta města předložil návrh programu dnešního veřejného zasedání ZM:
Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Kontrola usnesení
5. Přijetí účelové dotace pro Masarykovu základní školu
6. Přijetí dotace od SFŽP
7. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012
8. Schválení závěrečného účtu města Horní Bříza za r. 2011
9. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za r. 2011
10. Odkoupení pozemku p. p. č. 1030/18 do majetku města
11. Prodej pozemků: a) p. p. č. 97/1; 114/11; 114/5; 114/6; 14/12
b) p. p. č. 1001/3; 1000/27
c) p. p. č. 1767/30 v majetku města
12. Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 247/14 do majetku města
13. Volba přísedící u Okresního soudu Plzeň - sever
14. Schválení povodňového plánu města Horní Bříza
15. Zpráva výborů a komisí o činnosti
16. Návrh na finanční dary pro předsedy, členy a aktivisty výborů a komisí
17. Různé
a) Bezúplatný převod pozemku k. n. p. p. č. 1270/2, 1272/2 v k. ú. města Horní Bříza
b) Systém centrálního vytápění, lokalita ves a továrna
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c) Informace o výsledku výběrového řízení na ředitele příspěvkových organizací
1. MŠ-ves, 2. MŠ a Masarykova ZŠ
d) Informace o likvidaci ekologické zátěže
e) Přijetí účelové dotace od Krajského úřadu PK na projekt Zpomal
f) Výběrové řízení na svoz odpadu ze sběrného dvora
g) Přijetí účelové dotace od Krajského úřadu PK Bezpečná branka
h) Žádost o dotaci od státního fondu kanalizace a vodovod v Horní Bříze
18. Závěrečná diskuse
19. Závěr
p. Šedivec po jednání rozšířené rady navrhuje vypustit z programu 11) Prodej pozemků:
c) p.p.č. 1767/30 v majetku města.
p. Želízko dodal, že většina se rozhodla tento bod přesunout na další jednání, více informací
podá při diskusi k tomuto bodu.
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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. 28/2012.
Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: MUDr. Monika Kepková a Mgr. Alena Šůmová.
Protinávrh ani připomínky nebyly.
ZM schválilo MUDr. Moniku Kepkovou za ověřovatele zápisu. (16 pro, 1 se zdržela) hlasování č. 2, usnesení č. 29/2012.
ZM schválilo Mgr. Alenu Šůmovou za ověřovatele zápisu. (16 pro, 1 se zdržela) - hlasování
č. 3, usnesení č. 29/2012.
p. Jan Lusk je již přítomný na tomto zasedání.
Volba návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi: p. Pavel Moláček a p. Marek Vondrák.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo p. Pavel Moláček za člena návrhové komise. (18 pro) - hlasování č. 4, usnesení
č. 30/2012.
ZM schválilo p. Marek Vondrák za člena návrhové komise. (18 pro) - hlasování č. 5, usnesení
č. 30/2012.
p. Milan Sobota je již přítomný na tomto zasedání.
Kontrola usnesení
Usn. č. 7-11/2012 ze dne 5. 3. 2012: Splněno.
Usn. č. 12-14/2012 ze dne 5. 3. 2012: Úkoly stále trvají.
Usn. č. 15-20/2012 ze dne 5. 3. 2012: Splněno.
Usn. č. 21-24 a 26/2012 ze dne 2. 5. 2012: Splněno.
Usn. č. 25/2012 ze dne 2. 5. 2012: Úkol stále trvá.
Usn. č. 27/2012 ze dne 2. 5. 2012: Úkol stále trvá - dle zpráv finančního a kontrolního
výboru.
Starosta města na základě požadavku kontrolního finančního výboru navrhuje přesunout usn.
č. 27/2012 na následné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v září tohoto roku.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo přesun usnesení č. 27/2012 na následné zasedání zastupitelstva města
(19 pro) - hlasování č. 6, usnesení č. 31/2012.
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Přijetí účelové dotace pro Masarykovu základní školu
Starosta města předložil návrh přijetí účelové dotace pro Masarykovu ZŠ Horní Bříza.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM přijalo účelovou dotací od Krajského úřadu pro Masarykovu základní školu „Cesta
vlakem“ ve výši 10 tis. Kč. (19 pro) - hlasování č. 7, usnesení č. 32/2012.
Přijetí dotace od SFŽP
Starosta města předložil návrh přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí určenou
k revitalizaci hřbitova.
Pí. Martínková: Dotace měla být vyšší. Je nižší proto, že bylo proinvestováno méně?
p. Šedivec: Sdělil, že měla být okolo 600 tis. Kč, ale dali jen 530.
K předloženému návrhu nebyla žádná jiná připomínka ani protinávrh.
ZM přijalo dotaci od SFŽP v rámci akce „Revitalizace hřbitova v Horní Bříze“ ve výši
530 tis. Kč. (19 pro) - hlasování č. 8, usnesení č. 33/2012.
Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012
Starosta města předložil návrh rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2012, který je přílohou zápisu.
Návrh doplnil p. Vondrák k softwarovému vybavení MěÚ.
p. Sonntag: Dotazuje se, zda je řešena spoluúčast majitelů domů.
p. Šedivce: Není.
p. Sonntag: Stejným způsobem budeme řešit i ostatní rozvody ve městě?
p. Šedivec: Bude záležet na našem názoru.
p. Seko: Rozdíl ceny půjde do kasy městu. Obává se, že to neprojde z důvodu prodeje 3. osobě.
p. Šedivec: Ano, půjde. Poprosil p. Moláčka k názoru dozorčí rady.
p. Moláček: Byly dodány všechny podklady k účetnictví a dle dozorčí rady je vše v pořádku, žádné
náklady nejsou na úkor obyvatel Horní Břízy.
p. Šedivec: Jde o to, koukat se na to, tak jak máme…
p. Seko: Cena pro klienty bude stejná jako od plynáren.
p. Šedivec: Ano, jako pro maloodběratele.
p. Seko: Kdo bude tu cenu hlídat.
p. Šedivec: Požádáme dozorčí radu.
p. Zábraha: Upozorňuje, aby bylo vše řádně podloženo smlouvami.
p. Šedivec: Vše bude smluvně ošetřeno. Příkladem nám jde město Rakovník.

K předloženému návrhu nebyla žádná jiná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo předložený návrh rozpočtového opatření č. 2 za r. 2012, včetně zapracované
změny ve výši 43 tis. Kč. (19 pro) - hlasování č. 9, usnesení č. 34/2012.
Schválení závěrečného účtu města Horní Bříza za r. 2011
Starosta města předložil závěrečný účet města Horní Bříza, který je přílohou zápisu.

K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo závěrečný účet města Horní Bříza za rok 2011. (19 pro) - hlasování č. 10,
usnesení č. 35/2012.
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Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za r. 2011
Starosta města předložil zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2011.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Bříza
za rok 2012.

Odkoupení pozemku p. p. č. 1030/18 do majetku města
Ing. Želízko předložil návrh k odkupu pozemku p. p. č. 1030/18 do majetku města schválený komisí
výstavby a radou města.

K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo odkoupení pozemku p. p. č. 1030/18 o výměře 55m2 za odhadní cenu 1900,- Kč, tj.
34,55 Kč/m2 do majetku města. (19 pro) - hlasování č. 11, usnesení č. 36/2012.
Prodej pozemků:
a) p. p. č. 97/1; 114/11; 114/5; 114/6; 14/12
Ing. Želízko předložil návrh k prodeji pozemků p. p. č. 97/1, 114/11, 114/5, 114/6, 14/12.
pí. Končalová by chtěla, aby do návrhu byl zahrnut i její syn.
p. Šedivec: to nesouvisí s tímto hlasováním.

K předloženému návrhu nebyla žádná jiná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo prodej pozemků p. p. č. 97/1 o výměře 54m2, p. p. č. 114/11 o výměře 75m2, p.
p. č. 114/5 o výměře 28m2, p. p. č. 114/6 o výměře 38m2 a p. p. č. 114/12 o výměře 327m2,
z vlastnictví města za odhadní cenu 15 630,- Kč, tj. 29,94 Kč/m2 (19 pro) - hlasování č. 12,
usnesení č. 37/2012.
b) p. p. č. 1001/3; 1000/27
Ing. Želízko předložil návrh k prodeji pozemků p. p. č. 1001/3 a 1000/27.

K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
2
ZM schválilo prodej pozemků p. p. č.1001/3 o výměře 155m a pozemku p. p. č. 1000/27 o
výměře 17m2 z vlastnictví města za odhadní cenu 7 000,- Kč,
tj. 40,70 Kč/m2. (19 pro) - hlasování č. 13, usnesení č. 38/2012.
Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 247/14 do majetku města
Starosta města předložil návrh k bezúplatnému převodu pozemku p. p. č. 247/14 do majetku města.

K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo bezúplatný převod pozemku p. p. č. 247/14 do majetku města. (19 pro) hlasování č. 14, usnesení č. 39/2012.
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Volba přísedící u Okresního soudu Plzeň - sever
Bc. Procházka přednesl návrh k volbě přísedící u Okresního soudu Plzeň – sever, který je přílohou
zápisu.

K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo do funkce přísedící u Okresního soudu Plzeň-sever pro období r. 2012 až 2015
paní Irenu Kaufmanovou. (19 pro) - hlasování č. 15, usnesení č. 40/2012.
Schválení Povodňového plánu města Horní Bříza
Bc. Procházka seznámil přítomné s návrhem k schválení Povodňového plánu města Horní Bříza, který
je přílohou zápisu.

K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo předložený povodňový plán. (19 pro) - hlasování č. 16, usnesení č. 41/2012.
Zpráva výborů a komisí o činnosti
Finanční výbor – p. Pavel Moláček přednesl zprávu finančního výboru, která je přílohou
zápisu.
Kontrolní výbor – Doc. Mgr. Václav Richtr, Csc. přednesl zprávu kontrolního výboru, která je
přílohou zápisu.
Komise pro projednávání přestupků – pí. Miloslava Hladíková přednesla zprávu přestupkové
komise, která je přílohou zápisu.
Kulturní a sportovní komise – p. Ladislav Čech přednesl zprávu kulturní a sportovní komise,
která je přílohou zápisu.
Komise informatiky – p. Václav Haramule přednesl zprávu komise informatiky, která je
přílohou zápisu.
Sbor pro občanské záležitosti – pí. Emilie Hrabáková přednesla zprávu SPOZu, která je
přílohou zápisu.
Komise soc. právní ochrany dítěte – Mgr. Alena Šůmová přednesla zprávu komise soc. právní
ochrany dítěte, která je přílohou zápisu.
Komise výstavby – Ing. Radek Želízko přednesl zprávu komise výstavby, která je přílohou
zápisu.
Starosta města doplnil zprávu komise výstavby o postupech úřadu v problematice této komise.
Rada města – Bc. Zdeněk Procházka přednesl zprávu Rady města, která je přílohou zápisu.
ZM bere na vědomí zprávy výborů a komisí.
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Návrh na finanční dary pro předsedy, členy a aktivisty výborů a komisí
p. Moláček přednesl návrh pro přidělení finančních darů, které doporučuje ve stejné výši jako
v minulých letech.

K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo předložený návrh výplaty finančních darů předsedům, členům a aktivistům
výborů a komisí pro předsedy komisí a výborů ve výši 4.000 Kč a částku 15.000 Kč rozdělit
mezi členy komisí a výborů. (19 pro) - hlasování č. 17, usnesení č. 42/2012.
Různé
Bezúplatný převod pozemku k. n. p. p. č. 1270/2, 1272/2 v k. ú. města Horní Bříza
Starosta přednesl návrh pro bezúplatný převod pozemků, na kterých se nachází místní základní škola.

K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo budoucí bezúplatný převod pozemků KN st. p. č.1270/2 1272/2 v k. ú. Horní
Břízy od České republiky - úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, neboť se na
těchto pozemcích nachází objekt ZŠ, což je obecně prospěšná stavba veřejného zájmu.
(19 pro) - hlasování č. 18, usnesení č. 43/2012.

Systém centrálního vytápění, lokalita ves a továrna
Starosta města předložil návrh k centrálnímu vytápění v lokalitě ves a továrna.
Doc. Richtr – myslí si, že zpráva byla podána nesrozumitelně a nerozumí jí a vidí za rozumné
odsouhlasit, to, co bylo řečeno na rozšířené radě.
p. Grün souhlasí s Doc. Richtrem.
p. Šedivec – nechápe, čemu nerozumí. S návrhem přišla daná firma.
Doc. Richtr – chápe, co chtěl starosta říci, ale pro neseznámené občany to bylo
nesrozumitelné.
MUDr. Kepková – Ptá se, zda chápe dobře, že je potřeba ujasnit podrobnosti a poté budeme
nějakým způsobem pokračovat.
Riedl – má být jeden agregát?
p. Šedivec - byl by jeden centrální agregát na jednom místě. Chce uložit pouze přípravu
podkladů.
Ing. Želízko – Ptá se, pokud řekneme, že se nám to nelíbí, zda budeme hradit nějaké projekty
a připravované materiály.
p. Šedivec – NE.
K předloženému návrhu nebyla žádná jiná připomínka ani protinávrh.
ZM ukládá radě města, dozorčí radě fy. TEBYT-HB s.r.o., aby ve spolupráci s panem Ing.
Bradou a s f. TCN Energie s.r.o. připravili podklady včetně všech oboustranně limitujících
podmínek pro následné projednání ZM. (19 pro) - hlasování č. 19, usnesení č. 44/2012.
p. Zábraha – to teplo bude přidružená výroba, co tam bude firma vyrábět?
p. Grün – Myslí si, že by se firma měla přijít představit.
p. Šedivec – firma určitě přijde.
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p. Brašna – rozhodující by pro nás mělo být, jak dopadne energetická koncepce.
p. Šedivec – to je již vyřešeno.
p. Seko – firma už asi někde funguje, tak by asi nebyl problém určit někoho, ať se na ně jede
podívat.
Informace o výsledku výběrového řízení na ředitele příspěvkových organizací
1. Mateřské školy Horní Bříza – ves, 2. Mateřské školy Horní Bříza a Masarykovy ZŠ
Bc. Procházka informuje o konečném výsledku konkurzního řízení, nově jmenovanými
řediteli jsou:
Masarykova ZŠ Horní Bříza - p. Ladislav Čása
1. Mateřská škola Horní bříza – ves - pí. Jarmila Vodičková
2. Mateřská škola Horní Bříza - pí. Jana Šmídlová
Informace o likvidaci ekologické zátěže
Starosta města informoval občany o průběhu likvidace ekologické zátěže.
Přijetí účelové dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na projekt „Zpomal“
Bc. Procházka předložil návrh k přijetí dotace od KÚPK na projekt „Zpomal“. Tabulové
ukazatele rychlosti by měly být umístěny v ulici K Trnové, při příjezdu od Záluží a na
Tovární ulici. Ukončení akce je nutno provést do 31. 8. 2012.
Bc. Martínková – ptá se, zda je jisté, že už budou 3, další ukazatel by byl vhodný na příjezdu
od Žilova.
Bc. Procházka – z prostředků města není problém doplnit další ukazatele. Jde pouze o
preventivní měření.
p. Šedivec – dnes musíme rozhodnout, zda přijmout dotaci a podílet se 20% z rozpočtu na
realizaci.
K předloženému návrhu nebyla žádná jiná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo přijetí účelové dotace od KÚ Plzeňského kraje na projekt „Zpomal“ s tím, že
podíl města bude do 20% z celkových nákladů ve výši 180 tis. Kč. (19 pro) - hlasování č. 20,
usnesení č. 45/2012.
Výběrové řízení na svoz odpadu ze sběrného dvora
Starosta města informoval o připravovaném výběrovém řízení na svoz odpadu.
Od letošního roku je dvůr v majetku města.
Přijetí účelové dotace od Krajského úřadu PK Bezpečná branka
Starosta města informoval o připravované dotaci z projektu „Bezpečná branka.“
Žádost o dotaci od státního fondu kanalizace a vodovod v Horní Bříze
Starosta města informoval o zamítavém stanovisku k žádosti o dotaci od státního fondu
kanalizace a vodovod. Zamítavé stanovisko získaly všechny okolní obce.
p. Seko – ptá se, kolik nás bude stát ta sranda.
p. Šedivec – ještě město nic nedělalo a tak se neví.
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