Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 06. 06. 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. Milena Kaprová, p. Hynek Hanza

Omluveni:
Ing. Karel Hinz, Ing. Petr Riedl, p. Bohuslav Zimerhakl
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, Ing. Petra Riedla z důvodu zahraniční pracovní cesty a p. Bohuslava
Zimerhakla z důvodu pracovní směny.
Starosta města předložil návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva města (dále jen
ZM):
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Určení návrhové komise
Kontrola usnesení
Projednání „Závěrečného účtu města za rok 2006“
Projednání „Zprávy o kontrole hospodaření města za rok 2006“
Rozpočtové opatření města č. 1/2007
Projednání prodeje pozemků z majetku města
Projednání bezúplatného převodu majetku ZŠ Krašovice do majetku města Horní
Bříza a převzetí činnosti ZŠ Krašovice Masarykovo ZŠ Horní Bříza
10. Zprávy předsedů výborů ZM a komisí rady města o činnosti za I. pololetí roku 2007
11. Schválení uzavření mandátní smlouvy s firmou Triumfa s.r.o. Plzeň na přípravu
a realizaci prodeje bytů v Horní Bříze z majetku města
12. Projednání čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací města
13. Různé
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr
Různé:
a) návrh na prodej obytného ( neobyvatelného) domu č.p. 142 včetně pozemku a dvou
garáží

b) příprava výběrového řízení na svoz a likvidaci TDO
c) návrh na poskytnutí výjimky z placení kauce za přidělené byty řádně platícím
nájemníkům domu č.p. 118 a 166 ( stěhování v zájmu města)
d) návrh na výplatu finančních darů
e) předložení soupisu nedobytných pohledávek za užívání bytů
f) žádost o prominutí úhrady poplatku a poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
g) návrh na uzavření „ Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ
Distribuce a.s.“

K předloženému návrhu programu veřejného zasedání neměl nikdo z členů zastupitelstva
města připomínku, protinávrh ani dotaz. ZM schválilo předložený návrh programu
jednomyslně. ( 18 hlasů pro)

2. Určení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli předsedajícím navrženi: Ing. Radek Želízko, p. Radek Vopat.
Protinávrh ani připomínka nebyly.. ZM schválilo Ing. Radka Želízka za ověřovatele zápisu
jednomyslně. ( 18 pro) ZM schválilo p. Radka Vopata za ověřovatele zápisu jednomyslně.
( 18 pro)
3. Určení návrhové komise
Za členy návrhové komise pro předložení návrhu usnesení z veřejného zasedání byli navrženi:
p. Jana Šmídlová, Mgr. Petr Hubka. K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani
protinávrh. ZM schválilo p. Janu Šmídlovou členkou návrhové komise . ( 17 pro, 1 se zdržel)
ZM schválilo Mgr. Petra Hubku členem návrhové komise. ( 17 pro, 1 se zdržel)
4. Kontrola usnesení
Usnesení číslo 51 – 59 ze dne 02. 05. 2007 byla splněna.
Starosta města předložil k usnesení číslo 55 ze dne 2. 5. 2007 návrh na jeho revokaci v části
výši finančního příspěvku města a to, aby byla provedena změna z původně schválené částky
2.500tis. Kč na 3.000tis. Kč. Členové ZM s předloženým návrhem souhlasí a tento schválili.
( 14 pro, 4 se zdrželi)
K další předložené kontrole usnesení neměl nikdo z členů ZM dotaz, připomínku, doplnění.
5. Projednání „Závěrečného účtu města za rok 2006“
Členové zastupitelstva města obdrželi předem výsledky hospodaření města Horní Bříza za rok
2006. Město hospodařilo v roce 2006 v příjmech ve výši 54.599.140,-Kč a ve výdajích
59.047.660,-Kč. Rozdíl ve výši 4.448520,-Kč byl hrazen z přebytku hospodaření roku 2005.
Rada města a finanční výbor ZM doporučují ZM ke schválení „Závěrečného účtu města za
rok 2006“ bez výhrad.
Starosta města vyzval přítomné, zda mají k předloženému návrhu připomínku nebo dotaz.
Připomínky ani dotazy nebyly. ZM schválilo „Závěrečný účet města za rok 2006“ bez výhrad.
( 18 pro)

6. Projednání „Zprávy o kontrole hospodaření města za rok 2006“
Rada města a finanční výbor ZM doporučují ZM ke vzetí na vědomí „Zprávy o kontrole
hospodaření města za rok 2006“ bez připomínek. Kontrola byla provedena pracovníky KÚ PK
bez přijetí nápravných opatření. Město Horní Bříza dle závěru zprávy hospodařilo bez chyb a
nedostatků. ZM bere zprávu na vědomí. ( 18 pro)
7. Rozpočtové opatření města č. 1/2007
Rada města a finanční výbor ZM doporučují ZM ke schválení „Rozpočtové opatření města
č. 1“
Výdaje:
6171 5229
3111 5171
3113 5171
2121 5169

+ 47 členský příspěvek sdružení Severní Plzeňsko za rok 2006 a 2007
+100 havárie plotu 2. MŠ Horní Bříza
- 237 přeúčtování dokončení rekonstrukce družiny v ZŠ Horní Bříza
+237
- 80 přeúčtování nákupu 2 ks přístřešků na autobusové zastávky
+ 80

K předloženému návrhu nebyly připomínky ani dotazy. ZM schválilo „Rozpočtové opatření
města č. 1.“ jednomyslně. ( 18 pro)
8. Projednání prodeje pozemků z majetku města
Rada města a komise výstavby doporučují ZM ke schválení prodej pozemků č.par. 1822/1
o výměře 136m2, 1822/4 o výměře 55m2, 1822/3 o výměře 60m2 a st. 975 o výměře 16m2
v majetku města p. Lence Kohoutové, bytem Horní Bříza , K Trnové 30 za cenu 30,-Kč/m2.
ZM předložený návrh schválilo. ( 18 pro)
Rada města a komise výstavby doporučují ZM ke schválení prodej pozemku č.par. 1836 o
výměře 100m2 za cenu 300,-Kč/m2 p.- Borisovi Suchému, bytem Horní Bříza, Na Spořilově
384. ZM předloženým návrh schválilo. ( 18 pro)

Rada města a finanční výbor doporučují ZM ke schválení na základě dohody o uzavření
budoucí kupní smlouvy prodej pozemku č.par 1755/75 o výměře 1176m2 za cenu 62,-Kč/m2
manželům Jaroslavě a Vojtěchovi Vlachovým.
ZM předložený návrh schválilo. ( 18 pro)
Ing. Želízko zdůvodnil rozdílnou prodejní cenu pozemku u p. Kohoutové a p. Suchého. U
pozemku prodávaného p. Kouhoutové se jedná o močálovitý pozemek, který má omezené
možnosti využití. U pozemku prodávaného p. Suchému se jedná o lukrativní pozemek ve
středu města.
Nikdo z přítomných neměl k prodeji pozemků další dotazy ani připomínky.

9. Projednání bezúplatného převodu majetku ZŠ Krašovice do majetku města Horní
Bříza a převzetí činnosti ZŠ Krašovice Masarykovo ZŠ Horní Bříza
Rada Města Horní Bříza svým usnesením č. 117/2007 ze dne 14. května 2007 vyslovila
souhlas a doporučuje ZM ke schválení převzetí činnosti Základní školy, Krašovice 49 (IČ
70834822) zřizované Plzeňským krajem s účinností od 1. září 2007 s tím, že činnost bude
vykonávat Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková
organizace.
Současně ke dni převzetí činnosti v rozsahu přebírané činnosti bude na město Horní Bříza
proveden bezúplatný převod
movitého majetku Plzeňského kraje užívaného Základní
školou, Krašovice 49.
Bezúplatný převod movitého majetku Plzeňského kraje užívaného Základní školou, Krašovice
49 do vlastnictví města Horní Bříza ke dni 1. září 2007 bude dle mimořádné inventarizace
provedené k 31.8.2007
Na základě těchto doporučení a v případě jejich schválení ZM je nutné schválit dodatek ke
Zřizovací listině Masarykovy ZŠ , který zní:
„Hodnota movitého majetku se zvyšuje o hodnotu movitého majetku Základní školy
Krašovice 49 (IČO 70834822) zřizované Plzeňským krajem dle mimořádné inventarizace
provedené ke dni 31. 8. 2007“.
K předloženým návrhům nebyly žádné připomínky ani dotazy.
ZM schválilo uzavření „Dohody o převzetí činnosti ZŠ Krašovice Masarykovo ZŠ Horní
Bříza“ a s tím spojený bezúplatný převod movitého majetku Plzeňského kraje užívaného ZŠ
Krašovice do vlastnictví města Horní Bříza ke dni 1. září 2007 dle mimořádné inventarizace
provedené ke dni 31.8.2007 jednomyslně. ( 18 pro)
ZM schválilo dodatek ke „Zřizovací listině Masarykovy ZŠ Horní Bříza“, který zní: „
Hodnota movitého majetku se zvyšuje o hodnotu movitého majetku Základní školy Krašovice
49 ( IČO 70834822) zřizované Plzeňským krajem dle mimořádné inventarizace provedené ke
dni 31.8.2007“. ( 18 pro)
10. Zprávy předsedů výborů ZM a komisí rady města o činnosti za I. pololetí roku 2007
Starosta vyzval jednotlivé předsedy výborů ZM a komisí rady města k předložení zpráv o
jejich činnosti za I. pololetí roku 2007.
Finanční výbor – předseda p. Milena Kaprová
k předložené zprávě nebyly připomínky ani dotazy
Kontrolní výbor – předseda doc.Mgr. Václav Richtr CSc
Předseda kontrolního výboru v souvislosti se zprávou o činnosti předložil návrh kontrolního
výboru:

Citace návrhu Ad 4) ze zápisu kontrolního výboru ZM:
„ Členové kontrolního výboru v rozsáhlé diskuzi zhodnotili úlohu kontrolního výboru pro
zlepšení práce Zastupitelstva. Vzali přitom v úvahu zákonné postavení kontrolního výboru i
svůj Jednací řád.
Vzhledem k tomu, že proti předchozímu volebnímu období se v Jednacím řádu
Zastupitelstva města objevil zcela nový prvek, to je možnost diskuze občanů k jednotlivým
bodům programu ještě před hlasováním, což znamená vyšší diskuzní aktivitu občanů, je nutné
zajistit dokonalou kontrolu záznamu jednání. Z diskuze vyplynulo doporučení Zastupitelstvu
města k přijetí technických i administrativních opatření. Kontrolní výbor v této souvislosti
předkládá návrh k využívání audiozáznamu*/ celého jednání. Tento audiozáznam poslouží
nejen při zpracování Zápisu z veřejného zasedání, ale i při řešení případných připomínek
k pracovní verzi Zápisu. Kontrolní výbor předpokládá, že k řešení tohoto úkolu Zastupitelstvo
zaujme konstruktivní přístup, umožňující profesionální a relativně ekonomické řešení.
(*/ Při projednávání technického zabezpečení by Zastupitelstvo mělo rozhodnout o tom, zda
by se uvažovaný audiozáznam neměl nahradit zařízením pro videozáznam, které by bylo
využitelné i při jiných činnostech/sportovních a kulturních/ a při jednání Zastupitelstva by
zajistilo i transparentnost hlasování.)
Neméně významná jsou administrativní opatření, která zahrnují jak zpracování Zápisu, tak
přípravu a průběh jednání a v úhrnu si vynutí aktivnější působení všech zastupitelů.
Navrhovaná opatření předpokládají:
a) Pravidelné střídání ověřovatelů Zápisu i členů návrhové komise s evidencí tak, aby do této
činnosti byli rovnoměrně zapojováni všichni členové Zastupitelstva.
b) Po vypracování pracovní verze Zápisu bude tato elektronickou formou předložena všem
zastupitelům, kteří poskytnou e-mailovou adresu s tím, že jejich připomínky budou
evidovány po dohodnutou dobu.
c) Po zapracování oprávněných připomínek bude Zápis předložen spolu s připomínkami
zastupitelů ověřovatelům.
d) Ověřovatelé, kteří budou mít k dispozici i audiozáznam jednání, svým podpisem ukončí
celý proces zpracování Zápisu.
Harmonogram všech výše uvedených činností bude konkretizován v závěru každého
veřejného zasedání a stane se součástí Zápisu.“
Konec citátu.
Předseda kontrolního výboru předložil návrh usnesení ZM , aby ZM uložilo radě města, aby
se zabývala ve spolupráci s kontrolním výborem a finančním výborem do příštího zasedání
ZM přípravou podkladů pro hlasování a realizaci usnesení kontrolního výboru č. 7/2007.
ZM předložený návrh usnesení schválilo. ( 15 pro, 3 se zdrželi)
Školská komise – předseda Mgr. Petr Hubka
k předložené zprávě připomínky ani dotazy nebyly
Kulturní a sportovní komise – předseda p. Pavel Jindra
Do diskuse se přihlásila ředitelka DDM Kamarád Třemošná Bc. Ilona Křížková.
Informovala o činnosti DDM Kamarád v Horní Bříze. Vyslovila názor, že zřízení nového
DDM v Masarykově ZŠ Horní Bříza je v podstatě vytvořením duplicitního pracoviště a

finančně nelze činnost obou zařízení zvládnout. Ani KÚ PK nebude dvě stejné činnosti
dotovat a z toho vyplyne, že jedno pracoviště bude nuceno ukončit svoji činnost. Rozhodnutí
o zřízení DDM ve škole ohrožuje dle jejího názoru další působení DDM Kamarád Třemošná
v Horní Bříze. Oceňuje kladný přístup města k zájmovým organizacím, ale dvě stejná
zařízení ve městě nelze provozovat a finančně zajistit.
Starosta města poděkoval za diskusní příspěvek i za činnost DDM Kamarád a spolupráci
s kulturní komisí. Uvedl, že není v zájmu města suplovat kroužky a činnost DDM Kamarád.
V otázce financování je naplánována schůzka s radním Zastupitelstva Plzeňského kraje pro
oblast školství MVDr. Červeným.
Mgr. Petr Hubka – vytvoření DDM pod hlavičkou Masarykovy ZŠ by nemělo ovlivnit činnost
DDM Kamarád. Hlavním záměrem je získání finančních prostředků na zájmovou činnost do
Horní Břízy.
SPOZ – předseda p. Emilie Hrabáková
k předložené zprávě připomínky ani dotazy nebyly
Komise výstavby – předseda Ing. Radek Želízko
k předložené zprávě připomínky ani dotazy nebyly
Komise pro přestupky–předseda p. Miloslava Hladíková (zprávu přednesla p. Horská)
k předložené zprávě připomínky ani dotazy nebyly
Komise soc. právní ochrany dítěte – předseda p. Ivana Horská
k předložené zprávě připomínky ani dotazy nebyly
Komise bytová – předseda p. Hynek Hanza
k předložené zprávě připomínky ani dotazy nebyly
Komise informatiky – předseda p. Radek Vopat
k předložené zprávě připomínky ani dotazy nebyly

11. Schválení uzavření mandátní smlouvy s firmou Triumfa s.r.o. Plzeň na přípravu
a realizaci prodeje bytů v Horní Bříze z majetku města
Rada města doporučuje ZM ke schválení uzavření mandátní smlouvy s firmou Triumfa s.r.o.
na realizaci přípravy a prodeje bytů v majetku města – dle předloženého návrhu. Jedná se o
prodej bytů v bytových domech:
Družstevní 544, 603-604, 605-606, Jedlová 548-549, Komenského 599-600,
Sídlištní 476-477, 487, 488, 489, U Vrbky 595-596
Firma Triumfa s.r.o. zajišťovala přípravu a prodej bytů v Horní Bříze již v roce 1997 a byly
s ní velice dobré zkušenosti.
K předloženému návrhu neměl nikdo z přítomných dotaz a ni připomínku. ZM schválilo
uzavření mandátní smlouvy s firmou Triumfa s.r.o. Plzeň jednomyslně. ( 18 pro)
12. Projednání čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací města
Rada města a finanční výbor ZM doporučují ZM ke schválení čerpání rezervních fondů
příspěvkových organizací města a to po projednání s řediteli těchto organizací.

1. MŠ – hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši 56.060,-Kč
Finanční prostředky použít na zakoupení trouby na ohřev převážených jídel na odloučené
pracoviště MŠ - hasičská zbrojnice. Dále na zakoupení varné plotny do kuchyně MŠ .
Další požadavek na výměnu baterií FV projedná po předložení odborného posouzení
a projednání se stavebních technikem, zda je možné toto realizovat v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí vody v MŠ.
2. MŠ – hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši 99.740,-Kč
Finanční prostředky použít na nátěry stěn v obou třídách, na zakoupení lehátek a ložních
souprav dle návrhu ředitelky MŠ.
Masarykova ZŠ – hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši 56.050,-Kč
Finanční prostředky ponechat na rezervním fondu PO. Finanční výbor se seznámil s čerpáním
finančních prostředků, plánovaných v rozpočtu města na opravy a údržbu budovy
Masarykovy ZŠ a doporučuje nejprve dokončit dle uzavřené smlouvy rozpracované akce
a zbývající finanční prostředky ve výši 245.000,-Kč použít následně.
K předloženému návrhu neměl nikdo z přítomných připomínku ani dotaz. ZM schválilo
předložený návrh čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací města jednomyslně. ( 18
pro)
13. Různé
a) návrh na prodej obytného ( neobyvatelného ) domu č.p. 142 včetně pozemku a dvou
garáží
Starosta města předložil členům ZM ke schválení návrh rady města a komise výstavby na
odprodej bytového domu v Horní Bříze, Na Kaolince 142, který je díky zásahům
nepřizpůsobivých nájemníků neobyvatelný a hrozí zde nebezpečí úrazu. Doporučuje, aby
zmíněný dům, včetně pozemku a dvou přilehlých garáží včetně pozemku. Jedná se o
pozemky:
č.par. 202 o výměře 305m2
č.par. 914 o výměře 26m2
č.par. 915 o výměře 26m2
Prodej těchto objektů včetně zastavěných pozemků je doporučen za celkovou cenu 21.800,Kč firmě Lasselsberger a.s., která následně zajistí i jejich demolici.
K předloženému návrhu neměl nikdo z přítomných žádné připomínky ani dotazy. ZM
schválilo předložený návrh jednomyslně. ( 18 pro)
b) příprava výběrového řízení na svoz a likvidaci TDO
Starosta města předložil ZM ke schválení návrh na uzavření smlouvy o zajištění výběrového
řízení na svoz a likvidaci TDO v Horní Bříze. V současné době zajišťují tuto činnost dvě
firmy. Hlavním důvodem vypsání výběrového řízení je snaha sjednotit svoz a likvidaci jednou
firmou a předpokladem je ušetření finančních prostředků, které město za svoz a likvidaci
odpadů vynakládá. Doporučuje uzavřít smlouvu s firmou Gordion s.r.o., která by přípravu a
realizaci výběrového řízení realizovala .
K předloženému návrhu neměl nikdo z přítomných žádné připomínky ani dotazy. ZM
schválilo přípravu a realizaci výběrového řízení na svoz a likvidaci TDO ve městě.( 17 pro, 1
se zdržel)

c) návrh na poskytnutí výjimky z placení kauce za přidělené byty řádně platícím
nájemníkům domu č.p. 118 a 166 ( stěhování v zájmu města)
Starosta města předložil ZM návrh na poskytnutí výjimky z placení kauce při přidělení bytu
řádně platícím nájemníkům v Horní Bříze, Na Kaolince 118 a 166. Jedná se o rodiny: manž.
Dlouhých, p. Jana Dlouhého ml., manž. Horvátových, manž. Pecháčkových. Všichni tito
nájemníci by se stěhovali v zájmu města, aby byly předmětné domy vyklizeny, nikoliv tedy ze
své vlastní vůle.
K předloženému návrhu neměl nikdo z přítomných připomínku ani dotaz. ZM schválilo
předložený návrh jednomyslně. ( 18 pro)
d) návrh na výplatu finančních darů
Rada města, finanční výbor a školská komise doporučují zastupitelům ke schválení poskytnutí finančních darů pro uvolněné a neuvolněné členy ZM, předsedy, členy a aktivisty
výborů a komisí v rámci schváleného rozpočtu a dle návrhu, který obdrželi všichni
předsedové výborů a komisí a členové rady města jako podkladový materiál pro jednání
zastupitelstva města. S předsedy výborů ZM a komisí rady města bylo rozdělení pro
jednotlivé komise projednáno a jimi schváleno.
p. Koudele – občané se dotazují, co to finanční dary jsou
p. Horská – vysvětlila stanovení pravidelných měsíčních odměn pro členy ZM, způsoby
výpočtu dle nařízení vlády a pojem finanční dary ve smyslu zákona .
Žádné další připomínky ani dotazy k předloženému návrhu nebyly.
ZM schválilo předložený návrh jednomyslně. ( 18 pro)
e) předložení soupisu nedobytných pohledávek za užívání bytů
Finanční výbor ZM a rada města doporučují, aby ZM uložilo firmě Tebyt HB s.r.o.
předložení soupisu nedobytných pohledávek za užívání bytů v majetku města, aby se následně
zastupitelstvo město mohlo zabývat příp. odpisem těchto pohledávek nebo hledat řešení pro
jejich vymožení
K předloženému návrhu neměl nikdo z přítomných připomínku ani dotaz. ZM schválilo
předložený návrh jednomyslně. ( 18 pro)
f) žádost o prominutí úhrady poplatku a poplatku z prodlení za svoz a likvidaci TDO
Rada města doporučila ZM ke schválení prominutí úhrady poplatku a poplatku z prodlení za
svoz a likvidaci TDO pro dceru p. Jany Mouleové, bytem Horní Bříza. Jedná se o mimořádné
doporučení, neboť žadatelka je samoživitelkou a její dcera je dlouhodobě umístěna
v Domově pro osoby zdravotně postižené. Nejedná se tedy o dlouhodobou pracovní nebo
studijní cestu.Úleva se týká poplatku a poplatku z prodlení za rok 2005 a 2006 ve výši 2.670,Kč.
K předloženému návrhu neměl nikdo z přítomných připomínky ani dotazy. ZM schválilo
návrh rady města jednomyslně. ( 18 pro)

g) návrh na uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ
Distribuce a.s.“
Společnost ČEZ Distribuce a.s. jako budoucí oprávněný vlastník požádala ve smyslu
energetického zákona o uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“
na pozemcích v majetku města a to v souvislosti se zřízením distribuční soustavy.
Jednorázová úhrada za každé zřízení věcného břemene činí 500,-Kč.
Jedná se o pozemky:
č.par. 271/13
o výměře 97m2
č.par. PK 271/5
o výměře 4m2
č.par. PK 278
o výměře 6m2
č.par. 280/19
o výměře 40m2
č.par. PK 295/24 o výměře 19m2
K předloženému návrhu neměl nikdo z přítomných připomínku ani dotaz. ZM schválilo
předložený návrh jednomyslně. ( 18 pro)
14. Diskuse
p. Rott – vedle prodejny potravin p. Krauze parkují auta podél silnice což je nevyhovující.
Žádá, zda by bylo možné vykopat pařezy a prodloužit bestovou část. Dále upozorňuje na
nepořádek před hernou, která sousedí se zmíněnou prodejnou a doporučuje, aby byl majitel
vyzván k udržování pořádku před svým zařízením.
starosta – v roce 2009 by měla být zahájena rekonstrukce vozovky, včetně železničního
přejezdu. Předpokládá se investice ve výši 6mil. Kč na rekonstrukci železničního přejezdu,
která nebude hrazena z rozpočtu města. Tato částka vyplývá z toho, že železniční přejezd
bude konstruován pro těžkou nákladní dopravu.
Ing. Pešek – upozorňuje na špatnou místní slyšitelnost rozhlasu na továrně. Někde jsou úplně
hluchá místa, jinde se zvuky střetávají, je slyšet ozvěna a hlášením není rozumět. Dále
připomíná, že ve volebním programu měla část zastupitelstva města vybudování bazénu a
sportoviště. V současné době u bazénu na továrně dochází mezi občany k třecím plochám.
Někteří zalévají s vodou z bazénu květiny kolem domů, jiní se jim snaží tuto činnost
znemožnit např. výměnou zámku. Tím je znemožněno ostatním, aby vodu mohli využít. Lidé,
kteří bydlí v okolí bazénu na továrně by měli brát ohled také na ostatní. K předneseným
zprávám o činnosti výborů a komisí uvádí, že by doporučoval, aby zprávy byly zaměřeny
především na činnost, není nutné uvádět, kdo je členem jakého výboru a komise, protože to
lidé vědí. Předkladatelé zpráv by se měli naučit mluvit na veřejnosti, aby jim bylo rozumět.
starosta – bylo provedeno zmapování stávajícího rozvodu rozhlasu. Minulý týden byl
odbornou firmou předložen návrh na řešení. podklady budou projednány a posouzeny ZM a
následně bude předložen ke schválení návrh na řešení. K otázce bazénu ( vodní nádrže) na
továrně starosta uvedl, že má zprávy o tom, že stávající nádrž nebude doplňována vodou
z Vísek, ale pouze dešťovou.V okolí nádrže je zápach z bahna a uvnitř jsou naházeny různé
předměty. je návrh na zrušení nádrže, ale před vydáním konečného stanoviska bude vyvoláno
jednání s občany, aby se vyjádřili. Zmíněná nádrž je též součástí požárního zabezpečení města
a občanů žijících v dřevodomcích.
p. Koudele – od července letošního roku budou všechna hlášení z městského rozhlasu
zveřejňována též na internetu.
Ing. Pešek – internet má jen málo občanů, hlášení potřebují slyšet všichni.
p. Němec – dotazuje se, proč se již neúčastní veřejných zasedání ZM Ing. Brada, který je
jednatelem firmy Tebyt HB s.r.o.

starosta – předá dotaz Ing. Bradovi
p. Němec – v bytovkách jsou katastrofické stavy a je nutno je řešit. V případě zájmu přepošle
fotografie bytů a domů, které má k dispozici. Domníval se, že se jednání Ing. Brada zúčastní a
bude mu moci připomínky předat.
p. Dobrý – dotazuje se, zda se uvažuje o napojení komunikace vedoucí kolem hřbitova na
nový obchvat Třemošné.
starosta – ano, uvažuje, je možné se na MěÚ podívat do dokumentace
p. Dobrý – přijde. Dále uvedl, že na prvním zasedání zastupitelstva vznesl požadavek, aby byl
vykonáván dozor na hřišti u sokolovny. Dotazuje se, zda by někdo z kulturní komise nemohl
tento dozor vykonávat.Dále se dotazuje, kdy se bude konat zasedání rady města.
starosta – jednání rady města bude v pondělí 11. 6. 2007 od 18.00hodin. Na toto jednání
pozval p. Dobrého.
p. Vyšata – dotazuje se, zda Tebyt HB s.r.o. bude pokračovat ve správě bytů v majetku města
do doby jejich prodeje . Před 1 ½ rokem začala v domě, kde bydlí rekonstrukce vody, dosud
není dokončena a již je v havarijním stavu. Dotazuje se, zda někdo z města kontroluje akce
realizované firmou Tebyt.
starosta – nyní např. na opravu střechy a guly posílal na kontrolu stavebního technika. Dříve
nikdo nechodil.
p. Vyšata – podle jeho názoru Tebyt tahá z města peníze a nikdo jej nekontroluje
p. Dobrý – ve druhém čísle zpravodaje je uvedeno u požární nádrže projekt a výkopové práce.
Domnívá se, že musí být zachován postup. Projekt, schválení peněz, komise a pak až
výkopové práce. Kdo chce dělat podvody postupuje jinak.
Ing. Želízko – snaží se vysvětlit, jak byla uvedená věta myšlena, ale jelikož je vytažena
z textu, aby mohl odpovědět, musí si zmíněný text přečíst. Informaci doplní p. Dobrému na
pondělním zasedání rady města, kam byl p. Dobrý pozván
p. Dobrý – pokud se o něčem jedná a píše, má být srozumitelně uvedeno o co se jedná.
Dotazuje se, jak je dodržována realizace výběrových řízení, když nádrž u Oázy je předpoklad,
že bude stát více než 2mil. Kč
starosta – pokud se bude dělat akce, kde musí být výběrové řízení, tak toto bude. Posoudí se
nabídky a pak se vybere nejvhodnější dodavatel.
p. Dobrý – ve studánce je zdroj vody, kvalitní, který by pokryl potřeby celé Horní Břízy a
odtéká do potoka bez využití. je to zdroj bez kontaminace. Dotazuje se, proč se voda
nevyužívá.
starosta – hasiči tuto vodu využívají např. na hřbitov
p. Dobrý – v Horní Bříze jsou staré ekologické zátěže jako je dehtová halda nebo oprámy.
Dotazuje se, zda se někdo zabývá jejich stavem, příp. odstraněním
starosta – byl přítomen při odběrech vzorků z vrtů u oprámů. Hledá se cesta optimálního
postupu. Existuje oprávněná obava, že pokud se začne v oprámech realizovat nějaká činnost,
dojde k porušení podloží a možnosti úniku vody do podzemních vod.
p. Koudele – žádá p. Dobrého, aby jednal slušně a zpravodaj nenazýval plátkem
p. Dobrý – omluvil se
p. Hrabáková – doporučuje, aby byla u starosty města vyvolána schůzka kulturní komise
a SPOZu, aby byly připraveny říjnové oslavy partnerství mezi městy Horní Bříza
a Villeneuve sur Yonne
Ing. Pešek – objemy investic ve městě jsou tak nízké, že stačí dozor stavebního technika
doc. Mgr. Richtr CSc. – sděluje, že pod vlakovou zastávkou je vysypaný kontejner na
separovaný sběr – papír
starosta – ví o tom a již je domluven úklid

Nikdo z přítomných neměl žádnou připomínku do diskuse, a proto starosta města diskusi
ukončil.
Starosta města požádal členy návrhové komise, aby předložili návrh usnesení z veřejného
zasedání ZM ze dne 6. 6. 2007. Mgr. Petr Hubka předložil návrh usnesení. Nikdo
z přítomných neměl k předloženému návrhu připomínku ani doplnění.

ZM schválilo předložený návrh usnesení jednomyslně. ( 18 pro)

zapsala: Ivana Horská

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Radek Želízko
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Ing. Petr Riedl
místostarosta města

Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města

