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Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 2. 5. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 

Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 
Starosta zahájil 30. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno. Informace o konání dnešního zasedání 
zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce obecního 
úřadu dne 23. 4. 2018, tedy před minimální lhůtou 7 dní před konáním zasedání. Všem zastupitelům 
byly zaslány podklady k dnešnímu jednání.  
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen panem Suchým a panem Turkem. Byl k dispozici 
na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá za schválený. 
Dále konstatoval, že dle prezenční listiny je jednání zatím přítomno 10 z 15 zastupitelů, omluvil Bc. 
Tomáše Pýchu, PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. a pana Jiřího Suchého. Pánové Hudík a Šidák dorazí 
z menším zpožděním. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou zasedání 
zastupitelstva obce určil paní Hanu Fuchsovou. Dále informoval, že pro účely pořízení zápisu bude celé 
jednání nahráváno na diktafon a po pořízení zápisu a podepsání ověřovateli bude zvukový záznam 
smazán, a to z toho důvodu, že obecní úřad není schopen uchovat zvukový záznam jako dokument 
zastupitelstva v anonymizované podobě. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání 
zastupitelstva pana Jana Šotku a Ing. Tomáše Holuba. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh 
usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jitka Rodovská, Ing. Jan Fiala, Jaromír Dvořák. 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 322/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 
A)  ověřovateli a skrutátory 30. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Tomáš Holub, Jan Šotka 
B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jitka Rodovská, 

Ing. Jan Fiala, Jaromír Dvořák 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
K plánovanému programu navrhl starosta jednu změnu, a sice vypuštění bodu 2 – informace o GDPR. 
Vzhledem k tomu, že bylo jednání zastupitelstva o týden posunuto a doktor Hradecký měl již na tento 
den plánovanou dovolenou, bude tato informace poskytnuta na řádném jednání zastupitelstva obce dne 
21. 5. 2018. Nebylo připomínek, starosta přistoupil ke schválení programu zasedání.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 323/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 30. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Hospodaření s majetkem obce  
3. Různé 
4. Zprávy starosty 
5. Dotazy členů zastupitelstva 
6. Diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Hospodaření s majetkem obce 
Starosta přednesl návrh na prodej části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno - dle GOP – p.p.č 659/4. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 324/2018 
Prodej části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno - dle GOP – p.p.č. 659/4 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.   Schvaluje 
      prodej části p.p.č. 659, dle geometrického oddělovacího plánu č. 797-15/2018  
      označeného jako pozemek p. č. 659/4, zastavěná plocha, o výměře 15 m2 v k. ú. Velké  
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      Březno a uzavření kupní smlouvy,               
      za cenu: 1.550,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem. 
      Kupující:  
      ……………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                  T: 31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
V 17:05 se dostavil Ing. Mgr. Michal Šidák. 
V 17:07 se dostavil pan Miloš Hudík MBA. 
 
Starosta přednesl návrh na prodej pozemku č. 116 v k. ú. Vítov u Velkého Března - SV Litoměřická 
245, 246. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 325/2018 
Prodej pozemku č. 116 v k. ú. Vítov u Velkého Března - SV Litoměřická 245, 246 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     prodej pozemku p. č. 116 v k. ú. Vítov u Velkého Března o výměře 142 m2 a uzavření 
     kupní smlouvy za cenu 20.015,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem 
     Kupující: 
     Společenství vlastníků objektu bydlení Litoměřická 245 a 246 Velké Březno,  
     IČ: 22796169 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                  T: 31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta přednesl návrh na záměr prodeje pozemku p. č. 74/2, pozemku p. č. a 74/1 a části pozemku p. 
č. 70/2, vše v k. ú. Velké Březno. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 326/2018 
Záměr prodeje pozemku p. č. 74/2, pozemku p. č. a 74/1 a části pozemku p. č. 70/2, vše 
v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje pozemku p. č. 74/2, zahrada, o výměře 575 m2, pozemku p. č. 74/1, zahrada 
     o výměře 303 m2 a části pozemku p. č. 70/2, trvalý travní porost, o výměře cca 300 m2, 
     vše v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T: 15. 5. 2018 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T: 15. 5. 2018 
 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta přednesl návrh na záměr prodeje p. p. č. 543 v k. ú. Velké Březno.  
Ing. Pavliš se dotázal, zda obec nemá pro danou nemovitost upotřebení. 
Starosta odpověděl, že nemá. Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 327/2018 
Záměr prodeje p. p. č. 543 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje pozemku p. č. 543, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 m2 v k. ú.  
     Velké Březno 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T: 15. 5. 2018 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta přednesl návrh na zavření smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č. 326/4 a p.p.č 326/17, oba 
v k. ú. Valtířov nad Labem. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 328/2018 
Uzavřeení smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č. 326/4 a p.p.č 326/17, oba v k. ú. Valtířov nad 
Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č.  326/4, ostatní plocha a  
     pozemku p. č. 326/17, ostatní plocha, oba v k. ú. Valtířov nad Labem, ve znění  
     předloženého návrhu, se stavebníky: 
     …………………………………………………………………………………………………… 
     A ………………………………………………………………………………………………… 
     A ………………………………………………………………………………………………… 
     A ………………………………………………………………………………………………… 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o právu stavby.                                                  T: 31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
 
Různé 
Starosta předložil, na základě pracovního jednání ZO, k projednání a schválení Koncepci hospodaření 
s obecními byty ve variantě A, nebo D. Připomněl, že varianta A počítá s ponecháním všech obecních 
bytů ve vlastnictví obce, varianta D počítá s částečnou privatizací některých, dosud nespecifikovaných 
bytových objektů ve vlastnictví obce. Připomněl, že v podkladech zaslaná varianta D obsahovala 
informaci o objektech, které nelze do roku 2020 prodat (zástava) nebo není vhodné je prodat (školy, 
objekty s nebytovými prostory), anebo objekty, kde je dle jeho soudu kupní síla nájemníků nízká. 
Informoval dále, že návrh usnesení je připraven v duchu diskuze na pracovním jednání. První část 
návrhu usnesení obsahuje rozhodnutí o variantách koncepce (neprivatizovat, či částečně privatizovat), 
druhá část usnesení obsahuje systém provedení úpravy výše nájemného v obecních bytech od roku 2019. 
 
Ing. Pavliš navrhuje, aby se hlasovalo po jménech a předešlo se v budoucnosti možným spekulacím. 
Vrátil se k tomu, že zastupitelstvo vyloučilo variantu B a C. Zůstala varianta A a D, přičemž u varianty 
A se předpokládá dotační podpora z rozpočtu obce cca 2,5 mil. Pokud tedy bude zvolena varianta A, 
musí se s tímto v přípravě rozpočtu roku 2019 počítat. U varianty D bude výnos z prodejů nemovitostí 
investován do nemovitostí, které obci zůstanou. 
 
Ing. Holub konstatoval, že dle informací se bavíme o 11 bytových domech a 70 bytech, které jsou 
uvažovány pro případný prodej. Může to být jeden byt, pět bytů, všechny byty, anebo také žádný. Tedy 
rozdíl mezi A a D v extrémní variantě není žádný. A nehlasujete o prodeji konkrétního bytu nebo domu, 
ale o tom, že se o tom bude uvažovat. 
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p. Dvořák reagoval na připomínku Ing. Pavliše o nutnosti naplánování dotace 2,5 milionu z obecního 
rozpočtu v případě schválení varianty A. Domnívá se, že to číslo je imaginární a není, dle jeho názoru, 
nutné to takto plánovat.  
 
p. Rodovská – je dvacet žádostí o byt a nyní je projednáván záměr prodávat byty. Já bych spíš stavěla 
nové. 
Ing. Fiala konstatoval, že na pracovním jednání zazněla důležitá poznámka tajemníka OÚ o potřebě 
další pracovní síly v případě schválení varianty D. Vznesl dotaz, zda je opravdu nutné navýšit o pracovní 
sílu v případě náročnosti při prodeji bytů. Nebude se prodávat masivně a mělo by se zvážit, co je 
ekonomičtější. Jestli není vhodnější ponechat si byty a udržovat je. 
Tajemník na pracovním jednání zdůrazňoval, že prodej budeme asi realizovat přes někoho. Náročná ale 
bude příprava, proto mluvil o pracovní síle. V jednotlivých opatřeních varianty prodeje je velké 
množství úkolů (vysvětlovací dopisy, jednání s nájemníky atd.), a to jedna pracovní síla nestihne. Není 
schopna to při normální práci udělat. Nejdůležitější bude právě ta příprava – předložit vám, jakým 
způsobem se prodej bude provádět. Ale v tuto chvíli předjímáme. 
Ing. Pavliš se také domnívá, že v tuto chvíli předjímáme. Až se budou dělat konkrétní kroky, tak se zjistí 
rozsah. 
Ing. Fiala – chybí mu finanční srovnání - efekt prodeje bytů.  
Ing. Koudela – dnes se teprve schvaluje koncepce a ne přímý prodej. Dále připravit, co a jak se bude 
prodávat. Stejně se to nebude prodávat najednou. Je zřejmé, že je potřeba získat finanční prostředky na 
rekonstrukci ostatních nemovitostí. A to tomu velmi pomůže. Nejen, že se bude postupně zvedat nájem, 
ale i ty prostředky z prodejů. Až pak se zjistí personální náročnost. 
Starosta – přesně takto to bylo komunikováno i na tom pracovním jednání.  
p. Šotka se dotázal, zda byty vydělávají a zda to při zvýšení nájemného nebude stačit. 
Starosta – ročně se na nájemném vybere cca 2,5 milionu. Stačí to maximálně na běžnou údržbu. Nejsou 
ale finance na obnovu elektroinstalace, vodoinstalace, vnější opravy, či zateplení. A to si nemyslí, že by 
5 milionů ročně, které jsou v koncepci uváděny, mělo stačit.  
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 329/2018 
Koncepce hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje, 
     1.  že hlasování o tomto usnesení proběhne jmenovitě. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 
     2.  Koncepci hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce ve znění předloženého  
          návrhu varianty „D“  
 
 Ing. Holub – pro návrh 
 p. Šotka -  proti návrhu 
 Ing. Pavliš – pro návrh 
 p. Hudík – pro návrh 
 p. Charvátová – pro návrh 
 p. Turek – pro návrh 
 p. Koudela – pro návrh 
 p. Rodovská – proti návrhu 
 Ing. Fiala – zdržel se 
 p. Dvořák – proti návrhu 
 Ing. Mgr. Šidák – pro návrh 
 Mgr. Kulhánek – pro návrh 
 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 8 hlasů proti 3 hlasů zdržel 1 
     3.  Provedení úpravy výše nájemného v bytech v majetku obce ve znění předloženého  
          návrhu varianty „Optimální“ 
 Ing. Holub – pro návrh 
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 p. Šotka -  pro návrh 
 Ing. Pavliš – pro návrh 
 p. Hudík – pro návrh 
 p. Charvátová – pro návrh 
 p. Turek – pro návrh 
 p. Koudela – pro návrh 
 p. Rodovská – pro návrh 
 Ing. Fiala – pro návrh 
 p. Dvořák – pro návrh 
 Ing. Mgr. Šidák – pro návrh 
 Mgr. Kulhánek – pro návrh 
 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
II. Ukládá 
     Radě obce Velké Březno, 
     1. Zabezpečit realizaci přijatého usnesení.                                                              Z: starosta 
     2. Na každém řádném jednání informovat zastupitelstvo o plnění tohoto usnesení. 
                                                                                                                                      Z: starosta 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno 
v roce 2017. 
Ing. Pavliš pochválil vypracovaný dokument a dále měl několik formálních připomínek. 
Ing. Pavliš – na str. 2 je uvedeno, že dokument v rámci GPDR nebude veřejný, ale žádný osobní údaj 
tam nenašel. 
Tajemník – osobní údaje byly vymazány, odstavec o GDPR tam omylem zůstal. 
Ing. Pavliš – str. 20 a 21 obsahují stejné informace o Tivoli, na str. 21 formulace: výnosy ze stavební 
činnosti je nejspíš chybně, na str. 22 je uveden počet domů a bytů, je rozdíl v tomto dokumentu a 
koncepci bydlení. 
p. Šesták – v loňském roce se prodal byt v čp. 141, který byl zahrnut při přípravě koncepce. 
Ing. Pavliš – na str. 22 je odkazováno na „Dokument bytová politika“ – takový dokument neexistuje, na 
str. 24 je graf formálně špatně, na str. 62 jsou zmíněny mimořádné odměny, požaduje přehled a 
zdůvodnění těchto částek, název dokumentu doporučuje do záhlaví, nikoliv do zápatí. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 330/2018 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 
2017 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Usnesení bylo schváleno.  
 
V 17:45 odešel p. Karel Turek 

Starosta seznámil zastupitele s výsledkem hodnocení nabídek VZMR s názvem „Chodník na p.p.č 
22/4 k. ú. Velké Březno“. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 331/2018 
Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chodník na p. p. č. 
22/4 k. ú. Velké Březno“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Schvaluje 

a) Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti TELKONT s.r.o. se sídlem:      U 
Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ 25467069 
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b) Uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je výstavba chodníku na p. p. č. 22/4 k. ú.  
Velké Březno, za cenu 2 470 409,89,- Kč bez DPH 

            Zhotovitel: 
            TELKONT s.r.o. se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ 25467069 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo se společností TELKONT s.r.o.               T: 15. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Usnesení bylo schváleno.  
 
V 17:49 se vrátil Karel Turek na jednání. 
 
Starosta seznámil výsledkem hodnocení nabídek VZMR s názvem: “Výběr kompostárny“. Jedná se o 
zakázku na služby – ukládání kalů z ČOV Velké Březno. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 332/2018 
Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Výběr kompostárny“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

a) Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti JUROS s.r.o. se sídlem: Doudova 544/11, 
147 00 Praha 4, IČ 254 23 363 

b) Uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je převzetí a konečná likvidace kalů z čistírny 
odpadních vod ve Velkém Březně, za cenu 210,- Kč/1 tunu bez DPH. 

            Zhotovitel: 
            JUROS s.r.o. se sídlem: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4, IČ 254 23 363 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo se společností JUROS s.r.o.                   T: 15. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta dále přednesl přehled o dluzích na vodném a stočném a stav nedoplatků na místních poplatcích. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz, zda mezi dlužníky nejsou nájemci obecních bytů. Dle znění smlouvy by to měl 
být důvod k neprodloužení nájemní smlouvy. 
Tajemník – bohužel ze zákona není možné, aby správce poplatku informoval o dlužnících další 
pracovníky, nebo zastupitele. Zákon toto neumožňuje. 
 
Zprávy starosty  
 
Starosta informoval o změnách a aktualizaci projektových karet u jednotlivých cílů strategického 
dokumentu. Hlavní změna se týká investiční akce školní jídelna (již je znám kontrolní rozpočet stavby), 
dále je také změna na kartě revitalizace centra obce – náměstí. 
 
VŘ na obsazení pozice referenta stavebního úřadu 
K 30. 4. 2018 končí dohodou referentka stavebního úřadu, proto je vyhlášeno výběrové řízení na 
obsazení této pozice. Termín pro odevzdání přihlášek je 7. 5. 2018. 
 
VŘ na obsazení pozice strojník vodohospodářských zařízení – ČOV 
V termínu pro odevzdání přihlášek je 4. 4. 2018. Byla podána jedna přihláška, kterou podal pan Ivan 
Mottl. 
 
VŘ na obsazení pozice referenta správy majetku 2 
V termínu pro podání přihlášek bylo podáno 11 přihlášek. K osobnímu pohovoru bylo pozváno 5 
uchazeček a vybrána byla paní Sonja Klementová.  
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Oplocení SŽDC náměstek zaslal předběžnou kalkulaci, která vychází cca na 1000,- Kč/1m a délku cca 
350 m. Starosta navrhl tuto částku vyčlenit rozpočtovým opatřením a oplocení realizovat z prostředků 
obce.  
 
Starosta představil návrhy na úpravu druhého podlaží budovy obecního úřadu. Prezentoval grafické 
návrhy dvou variant řešení stávající zasedací a po úpravách i obřadní místnosti. 
Ing. Fiala – bylo by vhodné zvážit opravu balkonu, a zda vůbec budou lidi. 
Starosta – to zvážíme, ale nyní potřebujeme vybrat jednu variantu a podle toho se bude kalkulovat 
rozpočet úprav celého podlaží. Nebude se řešit pouze zasedací místnost. Vznikne i druhé sociální 
zařízení a tři nové kanceláře. Pokud nebudou stavaři, tak bychom zpět přemístili vodní hospodářství. 
p. Dvořák – vyřeší se současné nedůstojné pracovní prostředí Mgr. Linkové a právníka. 
 
Starosta seznámil s výsledkem VZMR Výměna kanalizace a vodovodu v části ulice Litoměřická – 
vítěz PH STAV s.r.o z kapacitních důvodů odstoupil a rada bude schvalovat smlouvu s druhým v pořadí, 
kterým je spol. ZEMCAT s.r.o. (694 000,-) 
 
Starosta informoval, že v pátek obdržel žádost o poskytnutí informace podle z. 106/1999, která ale úplně 
splňuje zmiňovaný zákon. Týká se výše odměn starosty, místostarosty, radních, předsedů výborů a 
vedoucích úseků. 
 
Dotazy: 
p. Šotka vznesl dotaz, zda bylo skutečně provedeno čištění místních komunikací, protože u nich je 
komunikace stále neuklizená. 
Starosta - úklid byl proveden na obecních místních komunikací, nikoliv krajských, tuto údržbu provádí 
SUS. 
Ing. Pavliš – připomenul srovnání cen el. Energie za ČOV. 
Starosta se omluvil a dodá. 
Ing. Pavliš - za prodejnou COOP parkují osobní automobily, znečišťují chodník provozními kapalinami. 
Starosta – předáme životnímu prostředí. 
Ing. Pavliš připomněl parkování odstavených aut u autoservisu Gregi v ul. Klášterní. Demonstroval na 
fotografiích parkující vozidlo, které tam je již několik měsíců. Nelíbí se mu to a žádá komunikovat 
s vlastníkem provozovny, případně tam umístit zákaz stání. 
Starosta – vyzveme vlastníka dopisem, aby tak nečinil. A v případě, že to nepomůže, budeme volat 
policii.  
Ing. Pavliš vznesl dotaz, zda existuje plán VaK na čistění dešťových kanalizací? 
Starosta – VaK nemá dešťovou kanalizaci ve správě, tu řeší ÚSOM. Plán její údržby není. 
Ing. Pavliš – navrhuje jej vytvořit a podle něj postupovat. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na otvírací dobou restaurace Tivoli, nefunguje dobře. Doporučuje kontaktovat 
dalšího zájemce, zda má ještě zájem a v případě, že ano, navrhuje „tlačit“ na současného provozovatele, 
případně mu dát výpověď. 
Starosta – s ohledem na skutečnost, že za dva měsíce bude v Tivoli probíhat plánovaná dlouhodobá 
akce, nebylo by vhodné mu nyní dávat výpověď. Domnívá se, že velký zájem o tuto restauraci nebude. 
Provozovatel zde na jednání OZ přislíbil, že provoz zahájí čarodějnicemi. Ve smlouvě nemá stanovenou 
podmínku provozovat v konkrétních hodinách. 
Ing. Holub – to by nepodepsal smlouvu. 
Starosta - projednám záležitost s provozovatelem a upozorním ho na tuto kritiku. Pokud bychom se 
rozhodovali o ukončení smlouvy, tak nejspíš od příštího roku, nelze to řešit během následujících 2 – 3 
měsíců. 
p. Dvořák otevřel problém dešťové kanalizace. Zjistil, že paní Ing. Lípová nemá PD o dešťové kanalizaci 
v ulici Litoměřická. PD nemá ani vedoucí ÚSOM. Doporučuje buďto dešťovou kanalizaci předat SUS, 
protože to je na jejich komunikaci, kterou čistí a v zimě sypou inertním materiálem, nebo se o ni starat. 
Upozornil také na nutnost řešit dešťovou kanalizaci při nové výstavbě. 
Starosta – likvidaci dešťových vod řeší stavební úřad při schvalovacím procesu výstavby. 
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p. Dvořák vznesl dotaz na reversní osmózu. Zda se voda mísí s vodou z vrtu, zda se dělají rozbory, a 
jaké jsou náklady na reverzní osmózu. V jakém množství se upravená voda vrací do přírody. 
Ing. Lípová seznámila s praxí při výrobě vody, nedoporučuje vyřadit reverzní osmózu, voda tam kolísá 
a nemohli bychom ručit za jakost. Poměry upravené vody dodá.  
Ing. Fiala vznesl dotaz, zda se počítá s posílením tlaku vody na Pastviny. 
Ing. Lípoví – nyní jsme provedly VŘ na úpravu ATS Na Výsluní a poté se počítá s lokalitou Pastviny. 
p. Rodovská – komentovala odpověď Ing. Lípové na dotaz z minulého jednání zastupitelstva. Při 
osobním jednání s Ing. Lípovou došli k závěru, že náklady na administrativu nejsou zahrnovány do 
nákladů na ČOV, ale pouze na vodné. Upozorňuje, že se jedná o regulovanou cenu.  
Starosta – to je pravda, ale takto vzorec pro výpočet ceny za čištění na ČOV schválilo zastupitelstvo. 
Můžeme zahájit komunikaci s Heinekenem o úpravě vzorce a zahrnutí části administrativy. 
p. Rodovská uvedla rozdíl mezi cenou pro pivovar ve smlouvě a cenou stanovanou pivovaru pro rok 
2017. Proč jsme účtovali 37 Kč/1m3, když ve smlouvě je 47 Kč/1m3? 
Starosta oponoval, že si zřejmě p. Rodovská nepřečetla celou smlouvu. Garantovaná cena 47Kč/1m3 je 
v případě nátoku odpadních vod z pivovaru v množství 55 000 m3/rok + -10%. V případě, kdy je nátok 
mimo toleranci 10 %, vypočítává se cena za čištění dle schváleného vzorce uvedeného ve smlouvě, která 
byla schválena zastupitelstvem. 
p. Rodovská se domnívá, že nepostupujeme správně. Jedná se o věcně usměrňovanou cenu, kterou 
kontroluje finanční úřad.  
Starosta – v loňském roce proběhla kontrola Finančním úřadem na cenu vodného a stočného i na tento 
vzorec, který je součástí smlouvy. Dotázal se p. Rodovské, zda viděla kontrolní zprávu FÚ a jak dopadla 
tato kontrola na věcně usměrňovanou cenu? 
p. Rodovská odpověděla, že viděla a že kontrola dopadla bezchybně.  
Starosta se dotazuje, co více by tedy p. Rodovská chtěla. 
p. Rodovská – musíte také lidem říct, že pivovar má levnější stočné, než má obec. 
Starosta – není tomu tak, pivovaru čistí ČOV za cenu 37 Kč/1m3, občané mají 17 Kč/m3. Jak jste tedy 
přišla na to, že občané mají dražší čištění? 
p. Rodovská – kam se tedy poděly ty náklady mzdový, kdo platí mzdy? 
Starosta – toto opět určuje schválený vzorec. Vzorec určuje položky ovlivnitelné znečištěním odpadních 
vod a položky neovlivnitelné, a to jsou mzdy. 
Ing. Lípová – v roce 2015 se převzala ČOV. V roce 2016 se cena roku 2015 počítala dle skutečných 
nákladů. 
p. Rodovská – v roce 2015 jsme byli vlastníky ½ roku, nemohl tedy být nátok 55 000, ani + - 10 %.  
Starosta - v roce 2015 bylo dvakrát vyúčtování. K 31. 5. a k 31. 12. Jen Vás upozorňuji, že se mýlíte a 
ve smlouvě tento postup je. 
p. Rodovská – smlouva není nadřízená zákonu. 
Starosta – co víc by mělo být, než když nám finanční úřad při kontrole věcně usměrňované ceny řekne, 
že je vše v pořádku? 
p. Rodovská – dvě ceny jsou možné, ale otázka je rozpočítávacího koeficientu. 
Starosta – ten schválilo zastupitelstvo v roce 2015. 
p. Rodovská – já proti tomu protestovala už tenkrát. 
Starosta – Vy jste v té době nebyla v zastupitelstvu. 
p. Rodovská – jak to, že ne? 
Starosta – kdy jste nastoupila po panu Kurkovi? 
p. Rodovská – to bylo později, to je pravda. Ale sledovala jsem to. 
Starosta – to vám nikdo neupírá. Chci jen říci, že takto to schválilo zastupitelstvo. Jediné, co můžeme 
udělat, je komunikovat s Heinekenem o změně vzorce – přidat tam část za administrativu. Otázka je ale, 
jak zareagují.  
Ing. Pavliš – dá se spočítat ta úspora, když se to zakalkuluje do vzorce? 
Starosta – odhaduji, že by to mohlo být cca 150 000. A to je v celku marginální částka. 
p. Rodovská – p. Choura fakturoval přes 1 000 000 Kč a bylo tam poradenství, právník aj. 
Starosta – proto jsme při sestavování vzorce tyto položky odstranili, aby byla cena co nejnižší. Proto 
tam také chybí ta administrativa. Když jí tam vložíme, tak ji občané stejně zaplatí v ceně za čištění na 
ČOV. 
p. Rodovská – občané ne, pivovar.  
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Starosta – i občané, protože to opět bude poměrem dle vzorce.  
p. Dvořák – informoval se, že při zaústění dešťových vod je možné podnikatelské subjekty zpoplatnit. 
Bylo by dobré se tomu věnovat. 
p. Hudík MBA – SČVAK toto ve městě 100 % vybírá.  
Ing. Pavliš – jak skončila diskuse ohledně stočného pro Heineken? 
Starosta – zahájí se jednání se zástupci pivovaru. 
Ing. Pavliš – bylo by dobré finančně zkalkulovat, než zahájíme jednání. 
Ing. Pavliš – jaký je vývoj obnovy ČSOV ve Valtířově a jednání s vlastníkem pozemku? 
Starosta – stavba je dokončena, probíhají komplexní zkoušky. Vlastníka jsem vyzval k jednání o 
odkupu, jak mi uložilo zastupitelstvo. Vlastník se dostavil osobně, a řekl, že nikdy prodat nechtěl, vždy 
chtěl směnit. To sice není pravda, ale to je vedlejší. Dále oznámil, že nikdy neprodá ani za 2000 Kč. Já 
ho několikrát vyzval, aby své stanovisko přehodnotil, ale marně.  
Ing. Pavliš – až tedy obroste tráva, tak vše skončilo a je to zřejmě v pořádku. 
Starosta – vlastník možná bude činit nějaké kroky. 
Ing. Pavliš – v jednom z posledních emailů, který zaslal zastupitelům, cituje nějaká čísla znečištění 
mikroby apod.  
Ing. Pavliš – po obci koluje email, kde p. ….. píše asi 30 lidem toto: „Zdravím Vás, opět je před volbami 
a Jiřím Pavlišem byla nastolena touha prodeje obecních bytů, které jsou ve vlastnictví všech obyvatel 
obce trvale zde bydlících. Ani nikdo z tzv. představitelů obce se vlastníků neráčí zeptat, zda s prodejem 
souhlasí, ani jim nikdo nesdělil důvod prodeje. Ono se těžce vysvětluje, když obyvatelé celého světa si 
byty pořizují a obstojně žijí z nájmů. V obci je znám prodej 82 obecních bytů před volbami před 4 roky. 
Scénář je stejný.“ Dále popisuje různé story, naváží se do starosty, do místostarosty, do ODS. Dále říká: 
„Ve Velkém Březně je vedení obce opačného názoru, duo Pavliš Šidák chtějí rozprodat vše. Blíží se 
totiž volby a neví se, jak dopadnou pro mnohé…“.  
Starosta – tomu se říká předvolební kampaň. To je celý pan ……….. Takto komunikoval před 4 lety, 
takto komunikoval před 8 lety. At´ si takto komunikuje, jak chce. 
Ing. Pavliš – s blížícími se volbami lze očekávat „hustější“ komunikace tohoto typu, tak se musím 
rozmyslet, a zda a případně jak komunikovat. A přišel bych na obec s nějakým požadavkem poskytnutí 
nějaké informace.  
p. Charvátová pozvala všechny na 8. 5. 2018 do sportovního areálu ve Valtířově na charitativní běh, 
který podpoří handicapované dítě. 
 
Starosta připomněl, že 21. 5. bude řádné jednání zastupitelstva obce a v 19.00 ukončil zasedání. 
 
 

 

Ing. Tomáš Holub       Jan Šotka 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce        místostarosta obce 
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