
 
Zpráva o činnosti OÚ Velké Březno v roce 2019 

 

 
Stránka 35 z 67 

 
 

 



 
Zpráva o činnosti OÚ Velké Březno v roce 2019 

 

 
Stránka 36 z 67 

V letních měsících proběhla výměna skluzavky a instalace houpadla na dětském hřišti Na 
Výsluní a instalaci houpadla na dětském hřišti ve Vítově v celkové ceně 85.000,- Kč. 
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Prořezy obecních stromů:  Na základě doporučení životního prostředí došlo k prořezu a 
kácení vybraných obecních stromů, který prováděla fa Martin Šnajdr a fa Stromy, krajina, 
zeleň s.r.o. Jednalo se o tato ošetření:  
Zdravotní prořez 4x borovice, kácení 1x smrk, 2x bříza a prořez tújí v ul. Litoměřická – Na 
Výsluní, dále ořez lípy ve Valtířově, řez jasanu a buku u restaurace Tivoli, ořez ořešáku ve 
Vítově, ořez jasnu v Ústecké ulici. 

U kácení a zdravotních prořezů byli zapojeni naši veřejně prospěšní pracovníci v uklízení 
větví. 
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Místní komunikace - rozpočet na rok 2019

Zimní a letní údržba 3000 000 Kč

běžné výspravy 500 000 Kč

dopravní značení 100 000 Kč

oprava mosty 500 000 Kč

autobusové zastávky 270 000 Kč

Veřejné osvětlení 
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., která provádí běžnou a preventivní údržbu, zajišťuje 
pohotovostní poruchové služby, zajišťuje elektro revize. Občané mohou sami nahlásit 
poruchu na bezplatnou telefonní linku 800 101 109 (24h dispečer) nebo mohou využít 
internetové stránky či e-mail. Smluvní roční cena za správu a údržbu veřejného osvětlení činí 
264.869,- Kč. Rozpočet pro rok 2019 činil: 1.020.000,- Kč a to: Opravy:  270.000,- Kč  

                        Energie: 750.000,- Kč 

Opravy              Kč 
výměna svítidla na stožáru VO č. VK00380 v ulici Litoměřická 6 649 
výměna nefunkčního svítidla na st. VO č. VK00373 v ulici Pod 
Strání 

6 782 

přemístění stožáru VO č. VK00408 vč. výměny za nový stožár 99 374 
výměna svítidla na stožáru VO č. VK00377 v ulici Mlýnská - u 
zdravotního střediska 

5 002 

výměna nefunkčního svítidla na st. VO č. VK00402 v ulici 
Litoměřická 

7 589 

oprava nefunkčního kabelu VO č. VL00396 v ulici Litoměřická 45 817 
pořízení reflektoru a instalace na stožár VO č. VK00236 9 500 
 
 
Místní komunikace: 
 
Pro rok 2019 byl schválen tento rozpočet                                     1.670.000,00 Kč 
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Zimní údržba 
V zimě udržujeme schůdnost chodníků prostřednictvím našich zaměstnanců a VPP.  
Sjízdnost místních komunikací udržují, na základě Smlouvy o dílo č. 1/2016 Zimní údržba 
místních komunikací obce Velké Březno, Technické služby Děčín a.s., které obci předkládají 
měsíční výkaz GPS řidiče, kde je jasně vyobrazena cesta údržby. V roce 2019 byla mírná 
zima. V jarních měsících došlo k úklidu místních komunikací po zimní údržbě firmou 
Technické služby Děčín a.s.  

Byly vyčištěné kanálové vpusti Na Výsluní firmou Rus. 

Výspravy 
Výběrovým řízením byla vybrána firma SaM Děčín, která provedla lokální výspravy místních 
komunikací v celkové hodnotě 334.254,03,- Kč.  
Některé opravy jako např.: 
Zadní u hradla prodloužit 8-10 m x 
1m AB 
Oprava MK u ostrůvku u Zajpta + 
Valtířov 
Obrubníky u Školní ul - Litoměřická 
Litoměřická - ke Coopu - velké díry 
Zámecká - napojení AB k novému chodníku 
Překop – 2x 
Ústecká 2x 
Zahradní slepá - letmá 
Zahradní  - letmá, u čp 62  
Alej Sportovců letmá 
Náměstí - díry + letmá 
Klášterní - letmá 
Tovární - letmá 
Školní - letmá 
Mlýnská letmá + díry 
Hraničářská - letmá + 203-225 díry 
Litoměřická u hl. silnice - chodník obrubníky 
Litoměřická  u čp 270 - díry 
Garáže - koutek Vítov - díry 
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Dále došlo k renovaci ostrůvku ve Valtířově 
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Dopravní značení 
Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly instalovány: 

- Na chodníku sloupky, aby řidiči na něm neparkovali – u Coopu 
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- SUS na základě naší žádosti instalovala dopravní značení „Chodci“ a doporučenou 
rychlost 40 – ve Vítově 

 
 
- Dále byla instalována dopravní značka zákaz vjezdu nad 3,5t v ulici Litoměřická ve 

Vítově 

 
 
byla provedena instalace dopravního zrcadla v ulici Zadní, Litoměřická a Na Výsluní 
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Funkci referenta správy majetku 4 vykonává na část úvazku paní Petra 
Dvořáková 
Evidence movitého majetku 
 Vede evidenci movitého majetku. 

 Zajišťuje zásobování (kancelářské, úklidové a hygienické potřeby) a vybavení úřadu 
(renovace kanceláří, obřadní síně, zasedací místnosti).  

 Spravuje vozový a strojový park, V této oblasti zabezpečuje cenové poptávky, vystavuje 
objednávky, zajišťuje výběrová řízení, jedná s dodavateli. 

 Zajišťuje výběrové řízení na dodávku stravovacích poukázek pro zaměstnance. 

 V rámci výkonu hospodářské správy v roce 2019, byla provedena renovace kanceláří 
bytového fondu. V  kancelářích správy bytového fondu byly provedeny následující práce. 
Došlo k renovaci podlahy a položení nového lina, dále byly kanceláře nově vymalovány a 
byl vyměněn nábytek, který byl ve stavu k vyřazení. 

 Dále bylo částečně obnoveno vybavení kanceláře matriky. V této kanceláři byla 
vyměněna část nábytku, která byla v nevyhovujícím stavu – pracovní stůl včetně 
kontejneru, stůl pro klienty, odkládací stůl, uzamykatelná skříň.  

 Rozsáhlé renovace se také dočkala obřadní síň. Zde byly provedeny následující práce. 
Došlo k renovaci podlahy, částečně byly obnoveny původní parkety, v místech, kde to 
jejich stav dovolil. Zbytek podlahy byl pokryt kobercem. Obřadní síň byla vymalována, 
bylo provedeno očalounění všech sedáků a opěrek. Dále byly zakoupeny nové záclony. 
Současně byly vyměněny i garnyže a záclony v zasedací místnosti.  

Vedení a koordinace zaměstnance 
 Koordinuje činnost a provádí kontrolu zaměstnance na pozici uklízečky. 

VOLBY 

 Podílí se na organizaci zajištění voleb. 

OSTATNÍ 
 Práce spojená s pracovní skupinou zabývající se výsadbou zeleně v obci Velké Březno 

(vyřizování žádostí k výsadbě u majitelů dotčených pozemků a majitelů sítí – Lesy ČR, 
SŽDC, SÚS, O2, Eltodo), jednání se zahradní architektkou a dodavatelem zeleně. 

 Koordinace práce spojené s výsadbou a obnovou plochy pod kolejemi (Parčík T. G. M.),  
jednání  s dodavateli. Pomoc při výsadbě a údržbě.  

 Při dlouhodobé nepřítomnosti kolegyně Krškové později Kratochvílové, částečný zástup 
(objednávky odpadových nádob, koordinace práce VPP). 

 Pomoc s přípravou objektu Tivoli na obecní ples (koordinace úklidu, zajištění pokládky 
čistící zóny při vstupu). 

3) FINANČNÍ ÚSEK 

Funkci rozpočtáře vykonává paní Hana Fuchsová 

Oblast rozpočtu 
V průběhu roku 2019 bylo na základě potřeb připraveno a schváleno celkem 5 rozpočtových 
opatření a následně provedena 5 x úprava rozpočtu.  Je prováděna pravidelná kontrola čerpání 
rozpočtu a zpracovávány měsíční přehledy.  V zákonném stanovené lhůtě bylo provedeno 
vyúčtování hospodaření včetně auditu. Byl připraven a schválen rozpočet obce pro rok 2020 a 
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proveden jeho rozpis. Současně byl předložen a schválen i střednědobý rozpočtový výhled na 
období 2020 - 2024. 

Rozbor hospodaření 2019 
Rozpočtové příjmy obce Velké Březno za rok 2019 činily 55.745.451,05 Kč, což představuje 
107,28 % schváleného ročního objemu upraveného rozpočtu. 
Rozpočtové výdaje obce Velké Březno v roce 2019 činily 67.087.283, 23,- Kč, což 
představuje 90,30% schváleného upraveného rozpočtu 74.292,585,- Kč. 
Po zapojení oddílu financování, ve kterém se projevuje čerpání úvěru ve výši 19.666.756,17 
Kč, a tvorba rezervy ve výši 8.086.323,99 Kč se vyrovnávají rozpočtové příjmy a výdaje na 
90,71% 

 

 
 
Konečná informace o hospodaření obce v roce 2019 je obsahem samostatné zprávy. 

Oblast zpracování mezd 
Každý měsíc je prováděno zpracování mezd a odměn všech zaměstnanců obce, výpočet a 
odvod srážek a odvodů z mezd. Jedná se celkem o 90 zpracovávaných zaměstnanců (28 
zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (3 ukončen pracovní poměr), 29 zaměstnanců na 
dohodu, 27 osob zastávajících funkci a 6 VPP (4 do února a dva od dubna).  Součástí práce 
mzdové účetní je komunikace s exekutorskými úřady,  zpracování  měsíčních hlášení a 
statistik mzdové agendy, čtvrtletní, pololetní a roční statistiky, roční vyúčtování, dále pak 
zpracování výstupních personálních dokladů, evidenčních listů důchodového zabezpečení, 
zpracování daňových přiznání za zaměstnance obce. Obsahem této agendy je i výpočet a 
provádění výplaty platu, odměn a realizace srážek a zákonných odvodů z mezd. 
 

Hlavní činnost
Stavy na účtech: ke dni  31.12.2019 ke dni  31.12.2018 Rozdíl
Běžné účty   -     ČSOB   rozpočt.hos 16 261 083,71 Kč 9 079 167,51 Kč 7 181 916,20 Kč

ČSOB   byt.hospod 837 717,43 Kč 331 568,43 Kč 506 149,00 Kč
Sociální fond 280 463,12 Kč 217 124,41 Kč 63 338,71 Kč
Fond rozvoje bydlení 201 363,60 Kč 193 013,61 Kč 8 349,99 Kč
Česká národní banka 212 531,56 Kč 7 004,97 Kč 205 526,59 Kč

Uložené prostředky: spořící účet u ČSOB 8 019 433,80 Kč 8 017 807,82 Kč 1 625,98 Kč
Komerční banka 69 370,52 Kč         1 000,00 Kč           68 370,52 Kč
Raiffeisen - 1.stav.spoření 1 392 775 Kč 1 366 119 Kč 26 656,00 Kč
Raiffeisen - 2.stav.spoření 1 277 252 Kč 1 252 861 Kč 24 391,00 Kč

Celkem 28 551 990,74 Kč  20 465 666,75 Kč  8 086 323,99 Kč

Vedlejší hospodářská činnost
Účet hospod. činnosti-VaK 1 445 221,83 Kč 688 604,21 Kč 756 617,62 Kč
Spořící účet ČOV 5 041,63 Kč 5 041,27 Kč 0,36 Kč
Fond obnovy - VaK 5 564 212,87 Kč 3 701 601,32 Kč 1 862 611,55 Kč
Celkem 7 014 476,33 Kč 4 395 246,80 Kč 2 619 229,53 Kč

Aktiva celkem 35 566 467,07 Kč  24 860 913,55 Kč 
Pasiva-zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB(na obyt.domy Markéta)              1 650 400,00 Kč 1 864 000,00 Kč
Pasiva-zůstatek nesplaceného úvěru u KB (školní jídelna)                                  19 666 756,17 Kč  
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Oblast evidence majetku obce 
Tato činnost zahrnuje zařazování a vyřazování majetku z majetkové evidence, odepisování 
majetků, zpracování inventurních soupisů, zpracování inventarizační zprávy, sledování 
investičních akcí včetně technických zhodnocení. 

Oblast dotací 
Každoročně jsou zajištovány podklady (potvrzení o bezdlužnosti) a zpracovávány žádosti o 
dotace – VPP, na statní správu, na sociální práci, volby, hasiče a další účelové investiční a 
neinvestiční dotace a s tím související kontrola čerpání, zpracování jejich vyúčtování. 

Oblast daní 
Každoroční zpracování daňových přiznání - přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání 
k dani dědické a darovací, čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty, měsíční kontrolní 
hlášení k DPH, přiznání k dani z příjmu za obec. 

Oblast přezkumu hospodaření 
Nezbytná je součinnost při celoročním i dílčím přezkoumání hospodaření obce. 

Poskytování daru, dotací a příspěvků 
Přijímá a vede evidenci žádostí o poskytnutí daru, dotace či příspěvku z rozpočtu obce. Po 
schválení v orgánech obce zabezpečuje přípravu a uzavírání veřejnoprávních smluv a provádí 
kontrolu jejich finančního naplnění. 

Ostatní  
Komunikace s finančním a kontrolním výborem - příprava podkladů a informací, zpracování 
zápisů z FV, a to i v mimopracovní době.  Sama nebo v součinnosti provádí kontroly 
v příspěvkových organizacích obce. 
V době nepřítomnosti zastupuje matrikářku a pokladní obce, provádí vidimaci a legalizaci. 
Vykonává funkci matrikářky při svatbách. 
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Funkci účetní vykonává paní Monika Konečná. 
Účetní provádí pravidelnou kontrolu objednávek a zavádí objednávky do účetního systému 
následně pak párování objednávek s přijatými fakturami. Zpracovává přehled objednávek pro 
web.  V roce 2019 bylo takto zpracováno celkem 257 objednávek. 

Vede evidence a účtování faktur přijatých (za rok 2019 zaevidováno 1468 faktur) a faktur 
vydaných (za rok 2019 se jednalo o 31 faktur více než v předchozím roce). Sleduje zajištění 
úhrad pohledávek a závazků, zpracovává přehledy pro web. Provádí kontrolu a třídění výdajů 
bytového fondu, rozděluje výdaje na bytový fond dle konkrétního umístění, zpracovává 
přehled. 
V rámci zpracování účetnictví  - zavádění číselných řad dokladů, zpracování a účtování 
interních dokladů, evidence a účtování bankovních výpisů, zavádění pokladních dokladů do 
účetní evidence včetně kontroly, nastavování předkontací v obecní pokladně - bylo dle 
účetního deníku v roce 2019 provedeno celkem 28.141 účetních operací. Při 250 pracovních 
dnech to činí 112,5 účetních operací denně.  

Sleduje zajištění úhrad pohledávek a závazků a to i na úseku pronájmu nebytových prostor 
obce (nájemné a služby související s užíváním nebytových prostor). 
Zpracovává a předkládání finanční výkazy - pravidelné zasílání měsíčních a ročních účetních 
závěrek krajskému úřadu, zasílání tabulky konsolidačních položek, zpracování dokladové 
inventury ke konci roku. 

 

Funkci referenta správy daní a poplatků vykonává na část úvazku paní Petra 
Dvořáková. 
Jako správce místního poplatku za psy 
 vede jejich evidence v programu DDP,  
 pořizuje všechny změny předpisů a plateb, 
 eviduje platby a vrací vzniklé přeplatky, 
 přihlašuje případné nedoplatky a přeplatky do dědického řízení,   
 po uplynutí lhůty k zaplacení místního poplatku, zahajuje vymáhání nejdříve formou 

upomínek, v případě nezaplacení vystavením platebních výměrů, 
 dlužníky kontaktuje písemně, osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních 

sítí, 
 vypracovává přehledy nedoplatků pro Zastupitelstvo obce Velké Březno. 
Počet zaslaných upomínek: 21 
Počet zaslaných platebních výměrů: 2 
Příjem z místního poplatku za psy: 44 340 Kč 
Počet držitelů psů: 355 
 
Jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 vede jejich evidenci v programu DDP, v souvislosti s evidencí provádí vyhledávací 

činnost,  
 pořizuje všechny změny předpisů a plateb, 
 eviduje platby a vrací vzniklé přeplatky, 
 přihlašuje případné nedoplatky a přeplatky do dědického řízení, 
 dlužníky kontaktuje písemně, osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních 

sítí,  
 po uplynutí lhůty k zaplacení místního poplatku, zahajuje vymáhání nejdříve formou 

upomínek, v případě nezaplacení vystavením platebních výměrů, dalšími prostředky 
vymáhání jsou exekuce a exekutor, 
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 spolupracuje se subjekty, na základě jejichž informací lze vystavit exekuční příkaz 
(banky, zdravotní pojišťovny apod.), 

 vypracovává přehled nedoplatků pro zastupitelstvo Obce Velké Březno, 
 spolupracuje s ostatními zaměstnanci jednotlivých úseků obecního úřadu při vymáhání 

poplatku. 

Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů: 1 235 603,42 Kč 
Počet předpisů: 2 310 

Exekuce – vymáhání prostřednictvím exekučních příkazů. 
Dle informací získaných ze součinnosti bylo vystaveno celkem 21 exekučních příkazů a 2 
pokračující exekuce na mzdu případně na přikázání pohledávky z účtu.  
2 dlužníci předáni k exekutorovi.    
Počet zaslaných upomínek: 78 
Počet zaslaných platebních výměrů: 55 
Počet přihlášení do dědického řízení: 14 
Počet zaslaných žádostí o součinnost dle § 57 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád: 59 

Vydávání rybářských lístků 
vede jejich evidenci včetně poplatků 
Příjem z vydávání rybářských lístků: 8.100,- Kč, 
Počet vydaných rybářských lístků: 16. 

Povolování výherních hracích přístrojů 
vyřizuje žádostí a vydává rozhodnutí 
Počet vydaných rozhodnutí - povolení: 0 

Pokladna 
 zabezpečuje pokladní činnost a odpovídá za ní, vyhotovuje příjmové a výdajové pokladní 

doklady, 
 zabezpečuje prodej lístků na kulturní akce pořádané obcí. 
V roce 2019 bylo vydáno celkem 2.920 pokladních dokladů 

Vidimace a legalizace 
provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu jako zástupce 
matrikářky 
Počet ověření: 58. 

4) ÚSEK SPRÁVY VODOVODU A KANALIZACE 

Na úseku správy vodovodu a kanalizace obce Velké Březno je vytvořeno 
celkem 6 funkčních míst: Funkci vodohospodáře obce a vedoucího úseku vykonávala Ing. 
Jana Lípová a od 1. 7. 2019 ji vykonává Bc. Kateřina Katzerová, dále jsou to referentka Hana 
Fridrichová, Josef Černý a Patrik Panocha na úseku vodovodů a kanalizací a Petr Hanuš a 
Ivan Mottl na úseku ČOV Velké Březno. Vzhledem ke skutečnosti, že Bc. Katzerová nemůže 
vykonávat činnost odborného zástupce provozovatele VaK obce (minimální doba praxe činí 2 
roky), rozhodla rada obce, na základě výsledků výběrového řízení, o uzavření smlouvy o 
poskytování servisu při provozu a údržbě vodovodní a kanalizační vodohospodářské 
infrastruktury (dále VHI) a o poskytování služeb týkajících se odběratelů. Smlouva byla 
uzavřena se společností PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby s.r.o., se sídlem Věštínská 
1611/19, 1553 00 Praha 5 – Radotín, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019. V prosinci 2019, 
po  
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projednání s právníkem obce, byl uzavřen dodatek číslo 1, kterým se prodlouží platnost této 
smlouvy za stejných podmínek do 31. 8. 2020.  

Provoz vodovodů a kanalizací 
Provádí se pravidelné kontroly provozu a to všech vodojemů, vodních zdrojů a úpravny vody 
ve Valtířově. Vedou se v písemné i elektronické podobě veškeré kontrolované údaje. 
Pokračujeme ve vytipovávání starých vodovodů v havarijním stavu, které jsou potřeba 
vyměnit, abychom minimalizovali ztráty ve vodovodní síti. 

K 31. 12. 2019 evidujeme 2271 napojených obyvatel. 

Celkově bylo v roce 2019 vyrobeno 104 754 m3/rok, v průměru 287 m3/den. = 3,32 l/s 

 

             

Posledních několik let jsou mimořádně horká a suchá léta, což má za následek větší spotřebu 
vody a její pomalejší doplňování do vodojemů. Od roku 2015 máme nižší hladinu vody ve 
vrtech a studních. Ani v zimě se zásoba podzemní vody neobnovila. Proto začínáme plánovat 
a řešit vhodné lokality na nové zdroje či obnovu těch původních, abychom zajistili potřebné 
množství pro občany. V loňském roce bylo provedeno částečné zkapacitnění výtlaku do 
vodojemu ve Valtířově. Zkapacitnění se provádělo řízeným vrtáním v části pod hlavní 
komunikací. Práce prováděla firma PANEMA s.r.o. a to v celkové výši 60 080,-Kč bez DPH 

Fotografie z řízeného vrtání 
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Před zásypem 

 

Vodoměry 
V roce 2018 byla zahájena výměna domovních ultrazvukových vodoměrů s dálkovým 
přenosem a stále v jejich výměně pokračujeme, máme nastavený limit cca 100 kusů 
vodoměrů za kalendářní rok. Odečty probíhají v terénu načítáním přes tableta poté je 
v kanceláři odešleme do PC k zobrazení. Vodoměry umí zaznamenat nepřetržitý drobný únik 
i nadměrný průtok a na tyto nestandardní jevy jsme upozorněni při zobrazení v počítači 
chybovým kódem. V roce 2019 bylo nově osazeno 13 vodoměrů a vyměněno 117 vodoměrů, 
nově byly vyměněny 4 podružné vodoměry a 1 nově osazený. 

Havárie vodovodů 
Pravidelnými kontrolami provozu byly v roce 2019 vyhledány a odstraněny 2 havárie na 
domovních přípojkách. Havárie se snažíme řešit komplexně, zajišťujeme vyhledání místa 
úniku vody, výkopové povolení a stanoviska existence podzemních sítí, výkopové práce, 
opravu prasklého potrubí, zásypy a hutnění. Snažíme se, pokud je to možné, havárie 
opravovat svépomocí.  

Olověné přípojky 
V předešlých letech jsme apelovali na vlastníky nevyhovujících (olověných) vodovodních 
přípojek, aby naplánovali a přistoupili k výměně přípojky v celé délce, tj. až k napojení na 
hlavní vodovod. Bohužel je připojeno na vodovod olovem stále ještě hodně domů. Olovo patří 
mezi nepovolené materiály a navíc je již značně poruchové, což se nám prokázalo i v letošním 
roce, kdy jsme byli nuceni uzavřít vodu na olověné přípojce do doby, než si majitel přípojku 
opravil. Provozovatel vodovodu provádí pouze opravy a údržbu vodovodních přípojek ve 
veřejném prostranství, zajistit výměnu závadného potrubí v celé délce, tj. i ve veřejném 
prostranství, je dle zákona č. 274/2001 Sb. § 3 a výkladu ministerstva zemědělství č. 14 
povinností vlastníků připojených domů, kterým přípojky patří.  

Provoz kanalizací včetně havárií 
Na kanalizacích se většinou opravují propadlá místa u kanalizační šachty. Při zjištění závady 
se hledá příčina. Propadlé místo je odkopáno, zkontrolováno potrubí, a pokud je závada u 
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šachty, tak i napojení potrubí do šachty, následně je opraveno a z venku obetonováno. Poté je 
proveden zásyp, zhutnění a oprava povrchu. 

Provádí se pravidelné kontroly a následné proplachy a čištění kanalizací. V roce 2019 se 
vyčistilo 6 úseků kanalizace za celkovou cenu 31 729,-Kč včetně DPH. V ulici Na Výsluní se 
čistila zasypaná kanalizační šachta zeminou a stavebním materiálem, viz foto. 

 

 

 

Stejně jako u vodovodních přípojek, tak i kanalizační přípojky vlastní majitelé připojených 
nemovitostí. V průběhu roku provádíme kontroly propojení dešťových vod do splaškové 
kanalizace a vyzýváme k jejich odpojení.  

Na kanalizaci máme čerpací stanice, které jsou minimálně 1x týdně fyzicky zkontrolovány. 
Výpadky čerpání a čištění ucpaných čerpadel provádí naši zaměstnanci, pro větší opravy 
vozíme čerpadla do opravny. Za rok 2019 byly provedeny opravy za cenu 16 396 tisíc Kč 
včetně DPH. 

ČOV Valtířov 
Čistírna odpadních vod ve Valtířově je postavena pro 300 ekvivalentních obyvatel, zkušební 
provoz čistírny byl zahájen už v roce 1993. Prováděny jsou pouze drobné údržby, již máme 
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problém se zajištěním náhradních dílů.  Povolení k vypouštění odpadních vod má platnost do 
roku 2023 a je velká pravděpodobnost, že toto povolení již nebude prodlouženo. Proto bylo 
přijato opatření, že ČOV bude změněna na čerpací stanici, která bude vytláčet odpadní vody 
z Valtířova do ČOV Velké Březno.  Tato akce je plánována společně s intenzifikací ČOV 
Velké Březno.  

Zaměstnanci každý den čistírnu kontrolují a čistí česle. V únoru 2019 došlo k poruše čistírny 
a musela být provedena celková oprava provzdušňovacího zařízení. Naši zaměstnanci 
nakoupili materiál za 30,5 tisíc Kč a mechanické části čistírny kompletně rozebrali a opravili. 
Celkový stav čistírny již není dobrý, kovové části jsou značně zkorodované.  

Na čistírnu za rok 2019 přiteklo 12 135 m3 (údaj z fakturačních vodoměrů), nátok dešťové 
vody není měřen. Je stanoveno provádět 4 rozbory ročně, z toho byl jeden rozbor překročen 
v ukazateli nerozpuštěné látky. Provoz ČOV je nestabilní, přestože je vybudován dešťový 
odlučovač. Vlivem dlouhodobých nebo prudkých dešťů dochází k ucpání česlí a nátoku vody 
mimo česle do čistírny.  

ČOV Velké Březno - opravy a údržba 
ČOV Velké Březno patří velikostí do kategorie čistíren nad 10 000 ekvivalentních obyvatel. 
Obec má stanoveno provést 26 rozborů za rok. Každý výpadek jakékoli části technologie je 
nepříjemný a musí být řešen okamžitě, jinak hrozí pokuta za nedodržení limitů vypouštění. 
Provoz ČOV je hlídán 24 hodin, havarijní stavy jsou přes GSM modul hlášeny na telefony 
zaměstnanců, kteří drží pohotovost. Velmi důležité je nejen odstraňování havarijních stavů, 
ale také prevence.  

Obsluha ČOV provádí kontroly provozu každý den. Je to práce zodpovědná, jejímž cílem je 
zajistit plynulost a předepsanou kvalitu služby, což je vzhledem ke špatnému stavu majetku, 
který je poruchový a dosluhuje, velmi těžké.  V provozuschopném stavu se snažíme udržet 
dosluhující původní dmychadla a původní síto pásový lis. Dmychadla a motory 
k dmychadlům každý rok prochází revizí, vadné části se opravují, mění se ložiska.  

Za rok bylo z ČOV Velké Březno odvezeno 857,99 tun vylisovaného kalu. S kalem je 
nakládáno podle zákona o odpadech, 2x ročně akreditovaná laboratoř provádí odběry a 
rozbory kalu pro ověření vyloučení nebezpečných vlastností kalu. Rozbory pravidelně 
potvrzují, že kal nemá nebezpečné vlastnosti a je tedy možné jej odvážen k dalšímu využití na 
kompostárnu. 

V loňském roce byly vymalovány prostory zázemí zaměstnanci ČOV a byly přidány skříňky 
pro zaměstnance provozu vodovodů a kanalizací, aby měli možnost se převlékat mezi 
pracovními činnostmi. 

Pravidelně probíhá údržba technologického zařízení ČOV, podle potřeby jsou obsluhou 
měněny ucpávky čerpadel, dle plánu se provádí mazání nebo výměna ložisek a olejů na 
motorech, dmychadlech, síto pásovém lisu, česlích, pojezdech dosazovacích nádrží. 
Pravidelně se čistí trysky lisu, kalibrují jedna přenosná a tři kontinuální sondy, a to pro měření 
kyslíku, nerozpuštěných látek a pH. Dále zaměstnanci kontrolují a čistí ucpaná čerpadla, 
česle, zpětné klapky a další zařízení technologie. Obsluha ČOV provádí i úklid celého objektu 
čistírny, venkovních prostor a sekání travního porostu.  

V loňském roce došlo k pojistné události na TS v areálu ČOV Velké Březno po zásahu 
bleskem, která byla urychleně opravena tak, aby ČOV mohla začít fungovat v co nejkratší 
možné době, byla rovnou udělána revize a v březnu 2020 je naplánovaná konečná oprava TS. 

Fotografie po zásahu bleskem 
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Kontrola jakosti a kvality 
V loňském roce byl zajištěn plán kontroly pitné vody Zdravotním ústavem, se sídlem v Ústí 
nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem  a to v částce 84 307,20 Kč/rok. 

Monitoring odpadních vod byla zajištěna Povodím Labe, s.p., OVHL – laboratoř Ústí nad 
Labem, Pražská 49/35, a to v částce 87 345,40 Kč/rok. 

Fakturace 
Faktury jsou vystavovány 1x ročně v průběhu prosince a začátku ledna na základě odečtů 
vodoměrů, které jsou prováděny vždy v průběhu prosince a ledna zaměstnanci provozu 
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vodovodů a kanalizací. Vybrané subjekty jsou fakrurovány čtvrtletně. Za rok 2019 jsme 
vyfakturovali celkem na vodném 95 984 m3 a na stočném 134 053 m3. 

Za rok 2019 bylo na zálohách vodného a stočného vybráno 7 133 466,-Kč. Celková fakturace 
činila 9 938 603,55,-Kč (včetně vodného, stočného, náhrady škody za poškozené vodoměry, 
přefakturace chemie apod.). Uhrazeno platbami na účet nebo v hotovosti bylo 934 052,59,-Kč 
(tj. pohledávky a dluhy včetně). 

Většina z této sumy bude uhrazena do konce února 2020, po tomto termínu budou dlužnící 
kontaktováni a zaslány upomínky. 

Cena za vodné a stočné 
Obec stanovila 2 různé ceny pro stočné, jednu pro obyvatele a druhou pro pivovar. Kalkulace 
ceny pro rok 2019 zahrnují oprávněné náklady na výrobu a distribuci pitné vody a zajištění 
odvádění a čištění odpadních. Platná cena pro rok 2019 je ve srovnání s cenami v ostatních 
částech republiky dlouhodobě nízká. 

 

5) PRÁVNÍ SLUŽBY 

Funkci právníka obce vykonával na část úvazku pan Petr Hradecky, promovaný 
právník. Od července 2019 vykonává tuto činnost Mgr. Andrea Málková, 
advokát, a to v rozsahu vykonávaném p. Hradeckým, vyjma konzultací a 
právního poradenství pro občany obce. 

6) POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Funkci pověřence ochrany osobních údajů vykonával na část úvazku pan Petr 
Hradecky, promovaný právník. Od července 2019 vykonává tuto činnost Mgr. 
Andrea Málková, advokát, a to v rozsahu vykonávaném p. Hradeckým. 
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7) TAJEMNÍK OBECNÍHO ÚŘADU 

Funkci tajemníka obecního úřadu vykonává pan Ladislav Boháč  

Legislativní činnost 
V roce 2019 byla provedena revize stávajících OZV na doporučení odboru veřejné správy a 
dozoru MV ČR byl bylo zastupitelstvu obce předloženo ke schválení celkem 11 obecně 
závazných vyhlášek. Z důvodu provozních potřeb byly připraveny a vstoupily v platnost 
Domovní řád a Statut a jednací řád Komise domovníků. Všechny zmiňované dokumenty jsou 
uveřejněny na webu obce. 

Součástí práce tajemníka je i příprava (formulace) návrhů usnesení rady a zastupitelstva obce. 
V roce 2019 bylo připraveno celkem 288 návrhů usnesení rady obce a 108 návrhů usnesení 
zastupitelstva obce. 
K naplnění přijatých usnesení bylo radou obce uloženo celkem 175 úkolů, ze kterých bylo  
k 31. 12. 2019 splněno 165 úkolů, 7 úkolů bylo zrušeno a 3 úkoly mají termín plnění v roce 
2020. 
K naplnění přijatých usnesení byl zastupitelstvem obce uloženo celkem 68 úkolů.  
K 31. 12. 2019 bylo splněno 65 usnesení, 2 úkoly byly prodlouženy do dubna 2020 a 1 úkol, 
jako nepotřebný byl zrušen 
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Oblast organizace práce 
K 31. 12. 2018 byl radou obce stanoven počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu. 
Číslem 25, z toho 9 dělníků. 

V roce 2019 byla přijata celkem 3 organizační opatření, a to: 

7. rada obce, která se konala dne 4.3.2019 schválila zřízení dalšího funkčního místa – dělník 
čištění obce a stanovila počet zaměstnanců číslem 26, z toho 10 dělníků. Důvodem bylo 
nutnost doplnění pracovní kapacity na úseku péče o vzhled obce, za chybějící VPP, jejichž 
počet snížil v roce 2019 úřad práce z 6 na 2. 

8. rada obce, které se konala dne 25.3.2019 schválila zařazení funkčního místa – sociální 
pracovník do třídy 11. Důvodem bylo doporučení krajského úřadu a ministerstva práce a 
sociálních věcí. Počet zaměstnanců přitom zůstal beze změny. 

9. rada obce, která se konala 15.4.2019 zrušila funkční místo – právník obce a funkční místo – 
pověřenec pro ochranu osobních údajů s tím, že výkon těchto funkcí budou zajišťovat 
externisté. Současně stanovila počet zaměstnanců číslem 25, z toho 10 dělníků. Právníka obce 
a pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává advokátka, Mgr. Andrea Málková. 

Organizace činností i v roce 2019 zůstala nezměněna. Vzhledem ke stanovenému počtu 
zaměstnanců jich většina musí zajišťovat více než dvě činnosti uložené zákony a jinými 
předpisy pověřenému obecnímu úřadu. Proto je i nadále velmi problematické zabezpečit 
vzájemnou zastupitelnost.  Stát nadále zvyšuje požadavky na rozsah administrativy těchto 
činností a výkaznictví o nich.  
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Oblast personální práce. 

V roce 2019 ukončili pracovní poměr 3 zaměstnanci. Vodohospodář, referent ochrany 
životního prostředí a právník obce, vykonávající současně i funkci pověřence. Nově byli 
přijati 2 zaměstnanci – referent ochrany životního prostředí a vodohospodář. Funkce právníka 
obce a pověřence je zajišťována smluvně, advokátem. 

Dále bylo uzavřeno nebo obnoveno celkem 29 dohod (DPČ, DPP), a to na úseku matriky 
(konání svateb), na zajištění provozu sběrného dvora, zajištění provozu hřbitova, na výkon 
hasiče SDHO (19), na výkon kronikáře obce, na výkon knihovníka obecní knihovny, na 
provádění rozpočtů stavebních prací, zajištění úklidu DPS (2x), na zajištění kompletace a 
doručení hlasovacích lístků a na odstraňování chyb a nesouladů v RUIAN. Ve stejném roce 
bylo 5 DPČ ukončeno výpovědí. 

V roce 2019 zaměstnávala obec Velké Březno v pracovním nebo obdobném poměru celkem 
56 osob, z toho 25 osob na hlavní pracovní poměr, bylo zařazeno do obecního úřadu, 2 osoby 
vykonávaly VPP a 29 osob bylo zaměstnáno formou DPP nebo DPČ. 
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K 31. 12. 2019 činil fyzický počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, zařazených do 
obecního úřadu 25, z toho 10 dělníků. 

Kvalifikace zaměstnanců a oblast vzdělávání  
K 31. 12. 2019 je do obecního úřadu zařazeno celkem 10 úředníků, 5ne úředníků a 10 
dělníků. 

25 pracovních pozic je dle organizačního řádu kvalifikačně rozděleno takto: 
7 x v požadovaném vzdělání VŠ  z toho 2x tř. 11 a 5 x tř. 10 
3x v požadovaném vzdělání VOŠ z toho 3x tř. 9 
11x v požadované vzdělání ÚSO – z toho  8x tř. 8 a 3x tř. 7 
4x v požadované vzdělání SO nebo základní – z toho 1x tř. 4 a 3x tř. 2. 

K 31. 12. 2019 zaměstnávala obce v hlavním pracovním poměru 2 zaměstnance z VŠ 
vzděláním, 15 zaměstnanců s maturitou, 7 zaměstnanců s výučním listem a 1 zaměstnance se 
základním vzděláním.  

Dle nařízení vlády ČR o úřednících samosprávných celků č. 312/2002 Sb., je každý úředník 
povinen se nad rámec své kvalifikace dále vzdělávat, a to v systému vstupního vzdělávání 
v délce 4 pracovních dnů, průběžného vzdělávání v délce 144 hodin v období 3 let nebo 
v systému vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, a to pro každý obor, který řídí, 
případně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti v rámci 30 předepsaných způsobilostí. Pro 
oblast sociální práce je předepsáno další průběžné vzdělávání v rozsahu minimálně 24 hodin 
v roce. Za tímto účelem byl zpracován plán vzdělávání zaměstnanců na období 2019 – 2021. 

Hasiči
70%

ostatní
30%

Dohody na dobu neurčitou
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Minimální celkový počet hodin vzdělávání pro všechny úředníky činí 480 hodin, dále 120 
hodin pro řidiče referentských vozidel a 200 hodin BOZP za rok, bez vstupního vzdělávání a 
zkoušek odborné způsobilosti.  

Sečteme-li rozsah předepsaného (povinného) vzdělávání v roce, dojdeme k číslu 800 hodin. 
Při stanovené pracovní době 251 hod/osobu/rok to činí 3,18 úvazku.   

                  

V roce 2019 absolvovala jedna úřednice vstupní vzdělávání na Krajském úřadě Ústeckého 
kraje a jedna úřednice zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v Institutu veřejné správy 
v Benešově u Prahy. 

Zaměstnanci zařazení do obecního úřadu (úředníci, ne úředníci a dělníci) absolvovali v roce 
2019 celkem 788 hodin převážně akreditovaných kurzů v různých oborech činnosti – 
ekonomika, správní právo, veřejné zakázky, přestupkové právo, stavební řád, kontrola, 
sociální práce atd.  Součástí vzdělávání je i pravidelné roční školení bezpečnosti práce v délce 
8 hodin, které povinně absolvují všichni zaměstnanci (200 hodin za cenu celkem 3.509,- Kč)) 
a školení řidičů referentských vozidel v délce 6 hodin, které absolvovalo 20 zaměstnanců (120 
hodin za cenu celkem 1.800,- Kč). Celkové náklady na vzdělávání zaměstnanců obce dosáhly 
v roce 2019 výše 179.386,- Kč.  
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K 31. 12. 2019 nesplňují 2 úředníci předepsanou odbornou způsobilost pro výkon své funkce, 
tuto způsobilost získají v roce 2020 (referent OŽP) a 2021 (předseda KPP). Ostatní 
předepsanou odbornou způsobilost splňují. 

Oblast odměňování 
Všichni zaměstnanci obce, kromě zaměstnanců pracujících na DPČ nebo DPP a VPP jsou 
odměňování dle nařízení vlády č. 341/2018 Sb. v platném znění.   

Každému zaměstnanci byl přiznán tarifní stupeň dle zaměstnavatelem uznatelné praxe, ze 
které byly odečteny předpisem stanovené roky za případné neplnění požadovaného stupně 
vzdělání.   

V roce 2019 došlo novelou NV č. 341/2018 k navýšení platových tarifů o cca 10%.  

Rozpisem schváleného rozpočtu bylo pro rok 2019 vyčleněna na platy zaměstnanců obecního 
úřadu částka 9.617.902,- Kč. Ve skutečnosti byla na výplaty zaměstnanců zařazených 
v obecním úřadě vyplacena částka 9.224.136,- Kč, tj. 96% rozpočtované částky. 

Hrubý měsíční plat je tvořen součtem platového tarifu, osobního příplatku, případně 
zvláštního příplatku či příplatku za vedení, příplatku za zhoršené pracovní prostředí a 
mimořádných jednorázových odměn. 

V souladu s NV č. 341/2018 Sb. byl zaměstnancům přiznán v roce 2019 měsíční tarif 
v celkové výši 589.950,- Kč, z toho administrativě ve výši 416.770,- Kč a dělnickým profesím 
ve výši 173.180,- Kč.  
Dále byl zaměstnancům v souladu s NV č. 341/2018 Sb. poskytován k základnímu platu 
osobní příplatek, který je přiznáván na základě hodnocení práce daného zaměstnance jeho 
nejbližším nadřízeným. Celková měsíční výše osobního příplatku pro všechny zaměstnance 
činila 145.168,- Kč, z toho osobní příplatky vyplacené administrativě činily celkem 123.157,- 
Kč „hrubého“ měsíčně a 10 dělníkům celkem 21.595,- Kč „hrubého“ měsíčně.  
Další složku platu u některých zaměstnanců tvoří zvláštní příplatek za výkon činností, 
stanovených zákoníkem práce, vyžadujících vysokou společenskou odpovědnost nebo 
vysokou neuropsychickou zátěž.  Zvláštní příplatek je přiznán celkem 3 zaměstnancům 
v celkové měsíční výši 2.250,- Kč.  Dělníkům, podílejícím se na úpravě vzhledu obce, je 
přiznáván v letním období příplatek za ztížené pracovní prostředí a v zimním období zvláštní 
příplatek za zimní údržbu komunikací. Na těchto příplatcích je měsíčně vypláceno celkem 
5.000,- Kč. 
Vedoucím zaměstnancům nebo zaměstnancům, kteří vedou jiné zaměstnance, je v souladu 
s právními předpisy přiznán příplatek za vedení.  Příplatek za vedení je vyplácen celkem 9 
zaměstnancům v celkové měsíční výši 32.702,- Kč.  
Z uvedeného vyplývá, že měsíční částka „hrubých“ platů vzniklá součtem platných platových 
výměrů činí bez odměn 775.070,- Kč za předpokladu, že všichni zaměstnanci odpracovali 
všechny pracovní dny. 

Na základě pololetního hodnocení plnění úkolů nad rámec pracovních povinnosti byly 
některým zaměstnancům přiznány mimořádné jednorázové odměny.  V roce 2019 bylo na 
mimořádných odměnách vyplaceno celkem 399.500,- Kč „hrubého“.               
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Oblast péče o zaměstnance 

Také v uplynulém roce bylo snahou zaměstnavatele vytvořit podmínky, aby si každý 
zaměstnanec mohl vyčerpat řádnou dovolenou nebo alespoň její větší část.  Všem 
zaměstnancům byly poskytnuty předepsané OOP.  Zaměstnancům pracujícím na údržbě 
veřejné zeleně pak i ochranné vesty, pracovní obuv (zimní i letní) a zimní bundy.   
V organizaci je vedena kniha úrazů. V hodnoceném roce byl zaznamenán jeden pracovní úraz 
– uklouznutí na namrzlém povrchu komunikace. 

Pracoviště obecního úřadu splňují předepsané hygienické podmínky (WC, teplá voda, místo 
pro ohřev potravy apod.), zaměstnancům jsou poskytovány mycí prostředky a další 
hygienické potřeby. Jsou prováděny pravidelné zákonem stanovené revize – elektro, plyn, 
hromosvody, hasicí přístroje, elektrospotřebiče, žebříky, regály atd. 
Zaměstnanci absolvují pravidelné pracovnělékařské prohlídky v rozsahu a lhůtách 
stanovených obecně závaznými právními předpisy o pracovnělékařských službách. V roce 
2019 proběhla druhá fáze preventivního očkování zaměstnanců proti žloutence typu A. Je 
podporován pitný režim zaměstnanců. Zaměstnanci i v roce 2019 využívali Benefitní 
program, který schválila rada obce a Sociální fond schválený Zastupitelstvem obce. 

Oblast IT a telefonní sítě 

Obec má uzavřenou smlouvu na poskytnutí licence a správu a údržbu SW, ze kterého se 
skládá informační systém obce. 

Tuto činnost  zajišťuje společnost JM POST – Jiří Mareš, se kterou má obec Velké Březno za 
tímto účelem uzavřenou smlouvu. V roce 2019 se jednalo o tento rozsah prací: 
Hardware:  
 Přizpůsobení PC na přechod Windows 10. 
 Rozšíření diskové pole Server. 
 Výměny starých monitorů za LCD  
 Obnova síťových prvků 
Software:  
 Zyxel – zabezpečení 
 Norton Security  / Stanice 
 Eset Antivirus na Server 
 Bezpečnostní nová pravidla Security  HW / SW 
 Black list pravidla 
Práce:  
WWW stránky pro hendikepovaný / Zjednodušen režimu webových stránek  
GDPR – pravidla Server 
Dále jsou prováděny běžné práce na nastavení a údržbě počítačů, zálohování, instalace 
software, obnova certifikátů atd. 
Byla provedeny aktualizace  software na Server (Spisovna / Gramis ). 
Data uživatelů  / Server – cloudové úložiště 
Byly aktualizovány Office. 

Z uvedeného vyplývá, že v oblasti IT jsme se věnovali zejména ochraně proti počítačovým 
virům a celkovému zabezpečení sítě a serveru, tedy hlavně dat. Na jednotlivé PC budou 
postupně instalovány Windows 10, včetně aktualizace Microsoft Office. Tato instalace byla 
ukončena v březnu 2020. 

Dále má obec uzavřenou licenční smlouvu a smlouvu o technické podpoře se společností: 
JIRRA Software s.r.o. -  programy Vodník (VaK) a Inkasník (byty), 
Ing. Václav Lepš - Gramis – zobrazování digitálních map s připojením do  

katastru nemovitosti, 
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SALARY s.r.o.  - personalistika a mzdy, 
Gordic spol. s r.o.  - rozpočet, účetnictví, majetek, daně a poplatky, matrika,  

spisová služba, přehled smluv a nově personalistika a 
platy, portál občana, příprava podkladů pro jednání 
orgánů obce včetně kontroly usnesení, GDPR pro 
spisovou službu, 

VITA software s.r.o.  - stavební úřad a přestupky, 
STARLIT s.r.o.  - SSB – správa bytů, 
Dozimont s.r.o.  - internetové připojení, 
O2    - internetové připojení 
ATLAS Consulting spol. s r.o. - CODEXIS ONLINE – právní software.  

V oblasti elektronizace veřejné správy vzhledem k personálnímu a technickému vybavení, 
činíme pouze nezbytná opatření, abychom naplnili základní požadavky stanovené obecně 
závaznými právními předpisy – zajišťujeme funkci e-podatelny, elektronické úřední desky, 
máme zřízenu datovou schránku, zajišťujeme služby Czech POINTu, používáme zaručený 
elektronický podpis z časovým razítkem a elektronickou pečeť. Spisová služba je vedena 
pouze elektronicky.  

Oblast kontroly. 
Tato činnost je součástí práce každého orgánu obce i každého vedoucího zaměstnance obce.  
Kontrolní činnost je rozdělena na kontrolu vnější a kontrolu vnitřní. 

1.  Kontrola vnější 
a)  Dozor nad výkonem svěřených působností se řídí ustanoveními § 123 a násl. zákona o  
     obcích realizuje jej převážně odbor dozoru MV ČR. 
b)  Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚ ÚK) nebo Magistrát Ústí nad Labem (MmUL)   
     vykonává kontrolní činnost OÚ na těch úsecích přenesené působnosti, ve kterých je    
     současně i odvolacím orgánem. 
c)  KÚ ÚK a další státní úřady vykonávají kontrolní činnost OÚ, na úseku samostatné   
     působnosti obce, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
d) Veřejnosprávní kontrola – zejména na úseku hospodaření s veřejnými prostředky  
     poskytovanými třetím osobám z rozpočtu obce. 
e)  Kontrola hospodaření obce (AUDIT) – provádí buď KÚÚK nebo nezávislá auditorská   
     společnost. Dále pak inventarizace majetku, účtů, závazků a pohledávek. 
f)  Kontrola organizací zřízených obcí. 

2.  Kontrola vnitřní 
a) Vnitřní kontrola je kontrola podřízeného nadřízeným uvnitř OÚ, a to formou metodických 
    dohlídek nebo vlastní kontrolní činností. Tento typ kontroly probíhá neformálně – zápis je  
    proveden pouze v případě, že je shledáno opakované porušení plnění pracovních povinnos- 
    tí. 
b) Dalším způsobem vnitřní kontroly, je kontrola plnění úkolů obecním úřadem nebo 
    organizační složkou obce orgány obce, kterou provádí výbory ZO nebo komise RO. 
c) V organizaci je zaveden systém finanční kontroly, stanovený Směrnicí o finanční kontrole,  
     kterým projde každý fakturovaný výdaj obce. 
d) Součástí práce je pravidelná kontrola plnění usnesení rady obce a zastupitelstva obce a  
    dalších úkolů uložených na základě jednání těchto orgánů obecnímu úřadu.  

V souladu s Kontrolním řádem je obecním úřadem každoročně zpracovávána zpráva o 
kontrolní činnost, které je předkládána k projednání radě a zastupitelstvu obce. 
 

 


