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Vážení zastupitelé obce, 

předkládám Vám zprávu, která má za cíl informovat Vás, zastupitele, o činnosti obecního úřadu 

v roce 2020 a současně Vám posloužit jako jeden ze zdrojů informací potřebných pro činnost 

voleného zástupce občanů. 

Naší snahou bylo popsat maximum činností, které zaměstnanci, úředníci i neúředníci, v rámci 

své práce vykonávají, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností.  

Život v roce 2020 byl poznamenán nástupem o rozvojem virového onemocnění označovaného 

jako Covid 19, které vyvolalo nutnost vyhlášení nouzového stavu, což znamenalo značné 

omezení činnosti lidí ve všech oblastech jejich života.  Samozřejmě zasáhl i do činnosti našeho 

úřadu. 

V rámci proti epidemiologických opatření byly omezeny úřední hodiny, byl omezen vstup 

návštěvníků do budovy, na přelomu měsíce března dubna pracovali zaměstnanci v systému 

Home Office, který následně pokračoval od poloviny září až do konce roku 2020. Vládou přijatá 

omezující opatření se negativně projevila ve výkonnosti národního hospodářství, což mělo za 

následek snížení výnosů daní, které jsou jedním z rozhodujících příjmů naší obce.  

Zastupitelstvo obce přijalo některá ekonomická opatření vedoucí ke snížení výdajů roku 2020, 

zejména omezením investic. Avšak výdaje na „běžný provoz obce“ zůstaly zachovány (opravy, 

údržba, nákup energií a služeb apod). Proto se ekonomické dopady pandemie na venek 

neprojevily, protože služby pro občany byly zajištěny v plném rozsahu – odvoz odpadů, provoz 

veřejného osvětlení, péče o vzhled obce, údržba domovního fondu.   

Jak z předložené zprávy vyplývá, že rok 2020 byl pro obecní úřad rokem náročným, ale také 

pracovně úspěšným. Zato patří poděkování všem jeho zaměstnancům. 

Ladislav Boháč, tajemník OÚ. 
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Tato zpráva je zpracována v souladu s organizační strukturou obecního úřadu – po jednotlivých 

úsecích OÚ a v rámci toho pak rozčleněna dle funkčních míst a následně do jednotlivých 

činností. 

1) Úsek správních činností (vedoucí PhDr. Linková)  str.   03 - 16 

Asistent vedení obce       str. 03 - 05 

Referent matriky a evidence obyvatel              str. 06 - 07 

Referent životního prostředí      str. 07 - 09 

Referent stavebního úřadu      str. 09 - 10 

Referent přestupkové agendy      str. 10 - 11 

Referent sociální péče       str. 12 - 13 

Veřejný opatrovník       str. 14 

Sociální pohřby        str. 14 - 15 

Volby          str. 15 

Referent silničního správního úřadu     str. 15 - 16 

Referent krizového řízení, požární preventista   str. 16 

2) Úsek správy obecního majetku (vedoucí pan Šesták)  str.  16 - 25 

Správa domů, bytů a staveb      str. 16 - 17 

Správa pozemků        str. 17 - 18 

Správa komunikací       str. 18 - 24 

Hospodářská správa       str. 24 - 25 

3) Finanční úsek (vedoucí paní Fuchsová)    str.  25 - 29 

Rozpočet a financování       str. 25 - 26 

Účetnictví         str. 26 

Správa místních poplatků      str. 27 - 28 

4) Úsek správy vodovodu a kanalizace (vedoucí Bc. Katzerová) str.  28 - 33 

5) Právní poradenství       str. 33 

6) Pověřenec pro ochranu osobních údajů    str. 33 

7) Činnost tajemníka obecního úřadu (pan Boháč)   str. 33 - 49 
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1) ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 

Funkci asistenta vedení obce vykonává paní Jana Radlová v těchto oblastech: 

Podatelna - Doručené pošta – je doručována prostřednictvím České pošty, Datovými zprávami,       

e-mailem nebo osobně na podatelnu. Zapisuje se do Elektronické spisové služby, kde se uvádí 

označení referenta, stručný popis dokumentu, adresa odesilatele, spisový znak a podznak, 

veškeré přílohy, které písemnost obsahuje.  

Každý den je vygenerován Protokol o předávání dokumentů a doručená pošta oproti podpisům 

rozdělena a následně předána pomocí programu spisové služby jednotlivým úředníkům. 

 

                

 

Výpravna - Odeslaná pošta – je odesílána prostřednictvím České pošty, Datovými zprávami,                         

e-mailem nebo osobní roznáškou. Pokud se odesílá pošta pomocí České pošty, je nutné každý 

den z Výpravny ve spisové službě, vytisknout Podací arch a seřadit podle tohoto archu odchozí 

poštu. Jestli-že je odchozí pošta odesílána pomocí datové schránky, odešle se a po doručení se 

vytiskne Dodejka datové zprávy a následně se předá jednotlivým pracovníkům. Výpravna 

rovněž před odesláním dokumentů informuje pracovníky o zjištěných nedostatcích. 

                                  Množství odeslané pošty za rok 2020         

                  
 

 

1586

1676

DORUČENÁ POŠTA

Obsahuje elektronický obraz Neobsahuje elektronický obraz

1299

79259

1174

Odeslaná pošta

Česká pošta E- mail Osobní předání Datová schránka
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Pro každý den je taktéž automaticky vygenerován Denní transakční protokol, ve kterém je 

zaevidováno, co se s dokumenty děje, je nutná průběžná kontrola generování, případné 

dogenerování. 

Na konci roku se provádí kontrola elektronického Podacího deníku, kde je zaevidována příchozí 

a odchozí pošta. Po zjištění nedostatků jsou vyzváni ostatní pracovníci ke sjednání nápravy. 

Od února roku 2016 byla Spisová služba nainstalována všem pracovníkům obecního úřadu, 

z čehož vyplynula poradní činnost v této věci. 

Spisovna (archiv) – pomoc při ukládání a vyhledávání dokumentů v průběhu roku.  

Úřední deska + elektronická úřední deska 

V roce 2020 bylo přijato 99 žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce + na elektronické 

úřední desce.  

Dokumenty se zveřejňují ve dvojím provedení: papírovou formou na úřední desce a 

elektronickou formou na elektronické úřední desce. 

Samotnému vyvěšení dokumentu předchází vypočítání lhůty pro sejmutí dokumentu, v případě 

sejmutí veřejné vyhlášky nebo v případě žádosti se vyznačí datum sejmutí a odešle se potvrzení 

intervalu o vyvěšení žadateli. 

Informační systém obce 
V případě potřeby informování veřejnosti o vzniklých událostech, se informace rozesílají 

pomocí informačního systému obce. 

Webové stránky obce 

V průběhu roku se ukládají a mění informace, které jsou potřebné upravit, vyjmout, či vložit 

jako nové na webové stránky.  
 

 

       
 

CZECHPOINT – v roce 2020 bylo vydáno 82 ověřených výstupů z informačního systému 

veřejné správy.  

Zápisy z komisí a výborů 
Uchovávání zápisů z jednotlivých komisí a výborů. Vytváření výpisu z každého zápisu a 

vložení na webové stránky. 
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Podklady do zasedání Rady obce 
Shromažďování a kompletování podkladů od jednotlivých pracovníků úřadu, v papírové formě 

i v elektronické. Připravené podklady se uloží na webové stránky, kde si je jednotliví radní 

mohou stáhnout. Rozeslání přístupů pro stažení podkladů. Po jednání je zajištěna kompletace 

spisu a jeho uložení. Konečné usnesení a zápis z rady je po podpisu a následné anonymizaci 

vloženo na webové stránky. V roce 2020 proběhlo 22 jednání RO. 

Podklady do zasedání Zastupitelstva obce 
Shromažďování a kompletování podkladů od jednotlivých pracovníků úřadu, v papírové formě 

i v elektronické. Je vytvořena pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, která je zveřejněna na 

úřední desce obecního úřadu a na jiných výlepových plochách. Před samotným zasedáním je 

upravena zasedací místnost a připraveno občerstvení. Připravené podklady se uloží na webové 

stránky, kde si je jednotliví zastupitelé mohou stáhnout. Je nutno rozeslat přístupy pro stažení 

podkladů. Po jednání je zajištěna kompletace spisu a jeho uložení. Konečné usnesení a zápis 

z jednání zastupitelstva obce je po podpisu a následné anonymizaci vložen na webové stránky, 

taktéž se upravené usnesení zveřejňuje v listinné i v elektronické podobě na úřední desce úřadu. 

V roce 2020 proběhlo 5 jednání ZO. 

Kontrola plnění usnesení  
Po vytvoření usnesení z rady i zastupitelstva je vytvořena tabulka, která slouží pro kontrolu 

plnění usnesení kde každý, komu byl uložen úkol vyplývající z jednání, doplní stav usnesení. 

Minimálně 2 x ročně je zpráva o kontrole plnění usnesení předkládána ke kontrole RO a ZO. 

Ztráty a nálezy 
V roce 2020 byl předány do evidence 4 nálezy. Při přijetí nálezu věci se sepíše protokol o 

nálezu. Nález se zaeviduje a zveřejní na úřední desce obecního úřadu. V případě nálezu majitele 

se při předávání sepisuje protokol o předání věci.  

Evidence žádostí o poskytnutí informace (ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím) 

V loňském roce byly evidovány 4 žádosti o poskytnutí informace. Při přijetí žádosti, se žádost 

v podatelně zaeviduje, zapíše se do knihy žádostí o informaci, vyplní se formulář a předá se 

odpovědnému vedoucímu k vypracování odpovědi. Po odeslání odpovědi žadateli, se celý spis 

uloží. Před samotným uložením se žádost i odpověď naskenují, identifikační údaje anonymizují 

a takto upravený dokument se vloží na webové stránky obce. Na začátku nového roku se 

zpracovává Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která je 

vložena na webové stránky obce. 

Evidence stížností a petic 
V roce 2020 eviduje 2 stížnosti. Při přijetí stížnosti, se stížnost zapíše do knihy stížností, 

informuje se odesílatel o přijetí a o tom, kdo bude stížnost vyřizovat a v jakém termínu bude 

stížnost vyřízena.  

V roce 2020 obec neeviduje žádnou petici. 

Volby 
Pomoc při přípravě dokumentů ke zveřejnění na úřední desce a organizaci voleb + funkce 

zapisovatelka. 

Ostatní činnosti 

❖ Vedení evidence o členech ZO + RO – aktualizování doručovacích adres a telefonních čísel. 

❖ Zabezpečování činnosti sekretariátu starosty obce a tajemníka obecního úřadu. 

❖ Zadávání zpětných hlášek do PC při absenci pracovníků.  

❖ Kontrola jmenného rejstříku, zjišťování chyb a jejich následná oprava. 

❖ Spolupráce s IT ohledně programů a certifikátů. 

❖ Další činnosti vyplývající z pokynů nadřízeného. 
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Funkci matrikářky vykonává paní Michaela Neumannová v těchto oblastech:              
výkon matričního úřadu, evidence obyvatel, vidimace a legalizace. 

Kniha narození: V roce 2020 se v porodnicích narodilo do obce Velké Březno, včetně její části 

Valtířov, celkem 18 dětí. Děti mají po narození stejný trvalý pobyt jako matka.  

Kniha úmrtí: V roce 2020 došlo k 24 úmrtím občanů v matričním obvodu Obecního úřadu 

Velké Březno (jednalo se i o občany, kteří neměli trvalý pobyt ve Velkém Březně.) 

21 ve Velkém Březně, 

3 v Malém Březně, 

0 v Zubrnicích, 

1 v Homoli u Panny. 

V roce 2019 zemřelo celkem 29 občanů Velkého Března a Valtířova (tento údaj zahrnuje i úmrtí 

mimo matriční obvod tzn. nemocnice, zařízení LDN atp.). 

V rámci matriční agendy úmrtí bylo provedeno 25 zápisů do matričních listinných knih úmrtí 

a 25 přepisům zápisu celých složek a podkladů k úmrtí v roce 2020 do programu Matrika Ginis 

= opis sbírek listin. Dále byla všechna úmrtí zaevidována v AISEO. V rámci oznamovací 

povinnosti matričního úřadu, byly o každém úmrtí informovány tyto instituce: Okresní soud dle 

místa trvalého pobytu, OSSZ, VZP a příslušný Magistrát (oznámení prostřednictvím datové 

služby nebo poštou) u cizinců pak cizinecká policie a Velvyslanectví příslušné země v ČR. 

Kniha manželství: V roce 2020 bylo realizováno 65 svatebních obřadů, z toho: 

10 v Obřadní místnost Obecního úřadu,  

24 na Panství Velichov 

25 na Státním zámku Velké Březno, 

3 v obci Homole u Panny, 

1 v obci Zubrnice a               

2 na jiném vhodném místě. 

6 sňatků z tohoto množství bylo uzavřeno mezi občanem ČR a cizincem a 1 sňatek mezi 

cizinci. 

1x česko-ukrajinská,   

4x česko-slovenská, 

1x česko – azerbajdžanská, 

1x slovensko – ukrajinská. 

V rámci předsvatebního řízení došlo k 7 správním řízení ve věci prominutí předložení 

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Ve všech případech bylo rozhodnuto 

kladně ve prospěch snoubenců.   

3 sňatky z celkového počtu byly církevní – byla vydána 3 Osvědčení o povolení uzavření 

církevního sňatku. 

V rámci matriční agendy oddací bylo provedeno 65 zápisů do matričních listinných oddacích 

knih a 65 přepisům zápisů celých složek a podkladů k oddání v roce 2020 do programu Matrika 

Ginis = opis sbírek listin. 

Dále byly všechny sňatky zaevidovány v AISEO. Bylo vystaveno 125 potvrzení o změně stavu. 

Celkem 3 ženy prohlásily před matričním úřadem užívání příjmení v mužském tvaru.  

V roce 2020 bylo zaevidováno 31 rozsudků o rozvodu manželství.  

V roce 2020 učinily 2 ženy před matričním úřadem Velké Březno prohlášení o užívání svého 

dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.  

Matriční úřad provedl 31 zápisů o rozvodu manželství do matričních knih uzavření manželství 

+ 2 dodatečné záznamy o prohlášení užívání svého dřívějšího příjmení po rozvodu.  
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Matriční úřad rozhodoval v roce 2020 ve správním řízení o změně jména či příjmení u 2 

podaných žádostí, rozhodl kladně ve prospěch žadatelů. 

V roce 2020 bylo dále sepsáno 7 určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k dosud 

nenarozenému dítěti. 

Vydáno 10 druhopisů matričních dokladů na žádost.  

V roce 2020 nebylo vystaveno žádné Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 

ani nebyl proveden žádný zápis uzavření manželství cizině do Zvláštní matriky Brno. 

V roce 2020 bylo kladně vyřízeno celkem 7 žádostí podání informace k vyhledání předků 

v matričních knihách vedených do roku 1946 – žadatelé z ciziny (Německo 6 x, Anglie 1x).  

Občanské obřady 
V roce 2020 se nekonalo tradiční Vítání občánků z důvodů celoročně nepříznivé 

epidemiologické situace v souvislosti s šířením nového koronaviru. 

Zájemci o Vítání občánků si vyzvedli po domluvě s matrikářkou pamětní knihu, blahopřání a 

hračku pro miminko osobně na Obecním úřadě Velké Březno.  

Vidimace a legalizace 
V roce 2020 došlo celkem k 422 záznamům – úkonům – ověření podpisu či shody listiny 

s originálem. 5 legalizací proběhlo na žádost občanů mimo Obecní úřad Velké Březno (Domov 

pro seniory Velké Březno). 

Agenda evidence osob 2020 
Počet zrušení trvalého pobytu na žádost ve správním řízení  2, 

Počet odhlášených osob z trvalého pobytu Velké Březno, Valtířov  40, 

Počet přihlášených osob k trvalému pobytu Velké Březno, Valtířov 70. 

Přihlášení osob k trvalému pobytu obnáší, vypsání přihlašovacího lístku, potvrzení o změně 

trvalého pobytu k občanskému průkazu žadatele, zápis do AISEO, a zápis do ROB. 

K práci ohlašovny patří i podávání pravidelných měsíčních žádostí o změnové sestavy 

v Evidenci obyvatelstva, jejich zpracování a přenos dat do ROB (program Ginis vedení 

evidence obyvatel). 

Příprava podkladů z ROB pro Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 

konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (příprava seznamů voličů, vytištění obálek pro roznos 

volebních lístků). 

Agenda přidělování čísel popisných a čísel evidenčních 2020 
V roce 2020 bylo budovám v obci Velké Březno včetně části Valtířov přiděleno 10 čísel 

popisných nebo evidenčních. 

K další činnosti referenta matriky a EO patří 
Vedení evidence docházky zaměstnanců OÚ, objednávka a přerozdělení stravenek pro 

zaměstnance OÚ, evidence jubilantů pro daný rok, příprava pamětních listů a blahopřání. 

Funkci referenta ochrany životního prostředí vykonává paní Petra Kratochvílová 

v těchto oblastech: 
Ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství obce, péče o vzhled obce a správa 

obecních lesů. 

Ochrana životního prostředí 

Na základě žádostí a následném místním šetření, o pokácení stromů rostoucích mimo les, bylo 

referentem ŽP vydáno 8 rozhodnutí, k povolení kacení. Tyto žádosti se týkaly stromů, které 

mají ve výšce 130 cm obvod kmene větší než 80 cm. 
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Na základě místních šetřeních, které probíhají průběžně v celém roce, bylo zjištěno a následně 

odesláno 11 výzev k vyžnutí zeleně na soukromém pozemku a 2 výzvy státnímu podniku Lesy 

ČR na vyžnutí toku Homolského potoka.  

Na základě žádostí podaných na OÚ o povolení kácení či prořezu dříví v drobném, 

samovýrobou (samotěžbou), bylo místním šetřením schváleno a následně vystaveno 5 smluv 

na prodej dříví v drobném (celková částka za prodej dříví v drobném činí 6 300,- Kč). 

Úsek ŽP také řeší výskyt a následnou likvidaci černých skládek, které se v obci objevují, ale 

také řeší spory na úseku životního prostředí (např. autovraky, skladování stavebního materiálu 

na veřejných místech). 

V roce 2020 byly realizovány tyto projekty.  
1) Ve Valtířově v Kolonii se u dětského hřiště vysázely 4 keře, aby v budoucnu kopírovaly a 

zakryly nevzhledný plot z pletiva. 

2) Ve Valtířově se dozdobil vánoční strom. 

3) V roce 2020 se začaly vydávat kompostéry, kterých bylo vydáno celkem 168 kusů. 

Odpadové hospodářství obce 

V roce 2020 bylo podáno a následně vyřízeno 16 žádostí o přistavení nové nádoby nebo změnu 

(objemu) odpadové nádoby na SKO. 

Byly zajištěny dva svozy nebezpečného odpadu, a to v termínu 4. 4. 2020 a 3. 10. 2020. Výdaje 

za tyto svozy činily 64 441,17 Kč a odvezeno bylo celkem 3,18 tuny nebezpečného odpadu. Po 

jarním svozu byla obec zkontrolována, a to referentem péče o ŽP a pracovníkem svozové firmy 

AVE. U podzimního svozu nemohla pracovnice ŽP z důvodu nařízené karantény zkontrolovat 

obec, zda bylo vše svezeno, ale i tak svoz proběhl v pořádku. 

Jednou z možností, jak likvidovat v obci bioodpad, je uložením do tzv. žoků. Tyto žoky jsou 

pracovníkem ŽP objednány u oprávněné firmy, včetně zajištění termínů svozů. Poté jsou žoky 

vydány občanům (jaro 86 ks, podzim 158 ks,).  Před termínem svozu je vytvořena mapa, kde 

jsou označeny místa s vaky a tabulka s adresami a počtem žoků, které mají být v nastávajícím 

termínu odvezeny. V roce 2020 byly svozy realizovány ve dnech 23. 5. 2020 a 29. 10. 2020. 

Celkové výdaje za tyto svozy činily 214 699,- Kč. Odvezeno bylo celkem 183,38 tun biologicky 

rozložitelného odpadu. 

Součástí práce referenta ŽP je zpracovávání ročních výkazů: Roční výkaz o odpadech – pro 

ČSÚ, Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí – pro ČSÚ, Dotazník o nakládání 

s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr – pro EKO-KOM, Hlášení o 

produkci a nakládání s odpady vypracovává firma AVE Ústí nad Labem a to zdarma.   

Referent ŽP také zpracovává čtvrtletní výkazy pro EKO-KOM o celkovém množství a druzích 

komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. Odměna za třídění odpadu 

vyplacená obci činila v roce 2020 celkem 251 372,- Kč. 

Sběrné místo 
Od dubna 2016 je v obci pro občany k dispozici sběrné místo. Ve sběrném místě se realizuje 

sběr objemného odpadu z domácností, bioodpadu ale také zpětný odběr odpadů – elektrické 

spotřebiče, které zajišťují firmy Asekol, Elektrowin a Ekolamp a kovový odpad z domácností.  

Za zpětný odběr byly obci vyplaceny tyto odměny: 

❖ Kov – 19. 676,- Kč  

❖ Asekol – 526,35 Kč. 

❖ Elektrowin – 14 519,93 Kč.       

Za likvidaci a uložení odpadů ze sběrného místa zaplatila obec: 

❖ AVE za velkoobjemový odpad celkem 213 662,- Kč, 

❖ AVE za pneumatiky celkem 17 671,- Kč. 

❖ Zdemar za bioodpad (vany) celkem 122 695,21 Kč. 
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Veřejně prospěšné práce – v roce 2020 úřad práce umožnil obci zaměstnat pouze 2 dělníky.  

Referent ochrany ŽP: 

❖ přiděluje práce pro VPP, 

❖ kontroluje výkon práce a dodržování pracovních postupů, 

❖ vede docházku vč. zpracování podkladů pro výplaty, 

❖ zabezpečuje nákup, výdej a evidenci OOP. 

 

 

Funkci referenta stavebního úřadu vykonávají paní Světlana Fotrová a paní 

Naděžda Rabštejnková. 

Rozsah působnosti stavebního úřadu: 
❖ 4 obce (15 částí obcí): Homole u Panny, Malé Březno, Velké Březno, Zubrnice 

❖ 13 katastrálních území: Homole u Panny, Lhota pod Pannou, Bláhov, Suletice, Babiny II, 

Malé Březno nad Labem, Vitín u Malého Března, Leština u Malého Března, Zubrnice, 

Týniště u Zubrnic, Velké Březno, Valtířov nad Labem, Vítov u Velkého Března. 

Hlavní činnosti stavebního úřadu, zejména: 
❖ poskytování informací pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací 

dokumentace, 

❖ poskytování územně plánovací informace, 

❖ vedení územního a stavebního řízení, 

❖ vedení společného řízení, 

❖ vydávání územního souhlasu, 

❖ vydávání společného souhlasu, 

❖ vydávání souhlasu s ohlášenou stavbou, 

❖ vedení řízení o změně užívání stavby, 

❖ vydávání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, 

❖ vedení řízení o odstranění stavby, 

❖ vedení řízení o dodatečném povolení stavby, 

❖ provádění kontrolních prohlídek stavby, 

❖ vedení řízení o výjimce, 

❖ státní dozor ve věcech stavebního řádu, 

❖ ukládání a archivace písemností a dokumentací, 

❖ plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (zápisy 

do RÚIAN, řešení reklamací apod.), 

❖ konzultační a poradenská činnost. 

Vykonaná agenda stavebního úřadu v jednotlivých skupinách 

 od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020: 

Druh § počet 

ÚPI + informace dle ÚPD 21 SZ 4 + 7 

VPS - ÚR § 78a SZ 0 

Územní rozhodnutí (ÚR) 79 SZ 0 

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků + 

souhlas 
82 SZ 0 + 12 

Rozhodnutí o ochranném pásmu 83 SZ 0 

Změna a zrušení ÚR 94 SZ 0 

Společné povolení 94p SZ 4 

Zjednodušené ÚR 95 SZ 0 

Územní souhlas 96 SZ 15 
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Společný územní souhlas a souhlas s ohlášenou 

stavbou 
96a SZ 26 

Ohlášení 104 odst. 2 písm. a) – 

d) 
1 

Ohlášení 104 odst. 2 písm. e) – 

h) 
0 

Ohlášení 104 odst. 2 písm. i) – 

k) 
3 

Stavební povolení (SP) 115 SZ 4 

VPS - SP 116 SZ 0 

Změna stavby před jejím dokončením 118 SZ 3 

Kolaudační souhlas + rozhodnutí 122, 122a SZ 2+1 

Předčasné užívání 123 SZ 0 

Zkušební provoz 124 SZ 0 

Změna v užívání stavby 126 SZ 1 

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a 

zařízení 
128 SZ 1 

Nařízení odstranění stavby 129 SZ 0 

Neodkladné nařízení odstranění stavby a nutné 

zabezpečovací práce 
135 SZ 0 

Nezbytné úpravy 137 SZ 0 

Údržba stavby 139 SZ 0 

Vyklizení stavby 140 SZ 0 

Přestupky 178 -181 SZ 0 

Procesní rozhodnutí a jiná rozhodnutí  8 

Opatření a jiné úkony – pasport stavby, KP 125, 133 SZ 5 + 1 

Stanoviska, souhlasy 15, 94j SZ 3 

Kolaudace dle zákona č. 50/1976 Sb. 82 SSZ 2 

Potvrzení, informace pro jiné osoby (FÚ, SPÚ 

apod.) 
 18 

Rozhodnutí o povolení výjimky 169 SZ 1 

Dodatečné povolení stavby 129 SZ 0 

Výzvy k přidělení č. p./č.ev.  12 

Postoupení  3 

RÚIAN 42 zák. č. 111/2009 

Sb. 
121 

Statistické výkazy  24 

Funkci referent přestupkové agendy vykonává na část úvazku PhDr. Pavlína 

Linková, která je současně předsedou komise k projednávání přestupků. 

Obec Velké Březno, Komise k projednávání přestupků, obdržela v roce 2020 celkem 36 

oznámení o přestupcích. Z roku 2019 přešel 1 přestupek. 

Od Policie ČR se jednalo o 31 podnětů, jeden podnět vlastní podnět správního orgánu a 

čtyřikrát se jednalo o podnět od fyzické osoby.  

Z toho se jednalo o: 

26 přestupků proti občanskému soužití, 

4 přestupky proti majetku,  

2 přestupky proti zákonu č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek,  
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5 přestupků proti veřejnému pořádku.  

Způsoby řešení přestupků: 
❖ postoupením orgánu činnému v trestním řízení: 1krát,  

❖ odložením přestupku: 11krát, 

❖ zastavení řízení: 3 x bylo řízení o přestupku zastaveno, a to jednou z důvodu, že osoba 

přímo postižená spácháním přestupku vzala souhlas zpět před vydáním rozhodnutí, a 

dvakrát na základě provedených důkazů v rámci ústního jednání. 

Vyměřené správní tresty – celkem bylo uloženo: 

10krát správní trest – pokuta, 

2krát správní trest napomenutí. 

Do roku 2021 přechází 10 přestupků. 

Dále bylo zpracováno 35 zpráv o pověsti vyžadovaných Policií ČR (z důvodu trestního stíhání 

osob nebo žádostí o prodloužení zbrojních průkazů, případně pro potřeby okresních či 

krajských soudů či jiných orgánů činných v trestním řízení) 

Celkem stanovený předpis za pokuty, které nabyly právní moci v roce 2020, činí: 35 000,-Kč  

K 15.2.2021bylo uhrazeno obci: 10 000,-Kč, v ostatních případech bylo zahájeno vymáhání 

formou exekuce. 

Na základě veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků proti 

občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku ze dne 16. 10. 2017, uzavřené s obcí Malé 

Březno, bylo řešeno 5 přestupků.  

Z toho příjem naší obce na základě uvedené veřejnoprávní smlouvy činí: 6 000,-Kč/rok. Příjmy 

za přestupky (pokuty + náklady řízení) jsou příjmem obce.  

    
 

 

POHLEDÁVKY ZA PŘESTUPKY - ROK 2020  

VÝŠE SPRÁVNÍHO TRESTU SPLATNOST FORMA ŘEŠENÍ

2000,- Kč (pokuta +NŘ*) 28.2.2020 ZAHÁJENÍ EXEKUCE

10 000,-Kč(pokuta +NŘ) 25.10.2020 ZAHÁJENÍ EXEKUCE

3500,-Kč (pokuta) 1.2.2020 ZAHÁJENÍ EXEKUCE

1000,-Kč (NŘ) 12.12.2020 VÝZVA K UHRAZENÍ

1500,-Kč(pokuta + NŘ) 13.11.2020 DOHODA O SPLÁTKÁCH

1000,-Kč (NŘ) 8.1.2021 VÝZVA K UHRAZENÍ

1000,-Kč (NŘ) 8.1.2021 VÝZVA K UHRAZENÍ

1500,- Kč(pokuta +NŘ) 8.1.2021 VÝZVA K UHRAZENÍ

2000,-Kč (pokuta) 29.11.2020 VÝZVA K UHRAZENÍ 

5000,-Kč (pokuta +NŘ) 15.10.2020 VÝZVA K UHRAZENÍ 

* NŘ = NÁKLADY ŘÍZENÍ
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Funkci referent sociální péče vykonává na část úvazku PhDr. Pavlína Linková 

Obec Velké Březno obdržela v roce 2020 účelovou dotaci na sociální práci ve výši 170 695,-

Kč.  

K zásadním činnostem sociálního pracovníka na obci patří depistáž, což je činnost zaměřená na 

vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, případně osob, 

jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného 

sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb. Dalším zásadním pilířem v práci 

sociálního pracovníka je realizace sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé 

sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu 

řešení, mapování individuálních potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, 

vytvářet a spolupracovat na tvorbě návrhů jejího řešení, společného plánování a hodnocení. 

Sociální pracovník rovněž zabezpečuje sociální prevenci a poskytuje sociálně-právní 

poradenství a pomoc osobám, skupinám, rodinám v nepříznivé sociální situaci, sociálně 

vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo 

pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi, osobám 

a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné 

fyzické osoby, osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby, osobám ohroženým 

rizikovým způsobem života apod. 

Sociální pracovník kromě jiného vede dokumentaci a zpracovává osobní či citlivá data, včetně 

zpracování Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. S tím souvisí i další 

dokumentace. 

Práce sociálního pracovníka v naší obci lze rozdělit do dvou zásadních oblastí a na dva zásadní 

pilíře, ze kterých se rekrutují další formy, způsoby, metody a techniky sociální práce. První 

z této odborné činnosti je depistáž (popis výše) a druhou je sociální šetření (popis výše).  

Pokud bychom hodnotili vývoj sociální situace v naší obci, pak základní klientela sociálního 

pracovníka se rekrutuje z osob, které jsou ohroženi sociálním vyloučením, případně mají nejisté 

či neadekvátní bydlení a rovněž lidé s materiálními problémy a velmi významnou skupinou 

jsou lidé zadlužení.  

Vlastní práce a aplikace metod sociální práce sociálního pracovníka je zásadně spojena se 

spoluprací sociálního pracovníka s dalšími významnými subjekty a koordinace činností, forem 

a způsobů práce a různé úrovně spolupráce mezi těmito subjekty, sociálním pracovníkem a 

klienty sociálního pracovníka.  Nerada bych na některý subjekt zapomněla, proto zmíním jen 

ty nejzásadnější, se kterými je spolupráce nejintenzivnější.  

Je to nezisková organizace – Fokus Labe, jejímž posláním je poskytovat sociální rehabilitaci 

osobám s duševním onemocněním, podporovat je v návratu a integraci do společnosti. Dále 

organizace SPIRÁLA, která poskytuje intervenční a krizovou pomoc zejména pro osoby 

ohrožené domácím násilím, ale i osobám, které se ocitly v jiné formě životní krize. Nepochybně 

je to i azylový dům Samaritán v Ústí nad Labem (Charita Ústí nad Labem), Štefánikově ul., 

kde někteří klienti nacházejí dočasný azyl a domov a v neposlední řadě i Poradna při finanční 

tísni, se kterou byla v loňském roce navázána spolupráce. Tato poradna má možnost pomoci 

zadluženým osobám v jejich situaci, zejména jednáme o možnostech oddlužení – tzv. 

insolvence.   

V neposlední řadě je třeba zmínit intenzivní spolupráci se sociálními pracovníky místního 

Domova pro seniory Velké Březno (Domov Velké Březno), kde v rámci vzájemných interakcí 

komunikujeme o stávajících klientech, které jsou mnohdy našimi klienty společnými, případně 

na základě depistáže sociálního pracovníka obce jsou poskytovány podněty ohledně dalších 

možných zájemců o poskytování pobytových služeb v Domově pro seniory Velké Březno.  

Zejména chceme vyzdvihnout výbornou spolupráci a koordinaci s místním zdravotním 

střediskem, zdravotní sestrou a lékařkou.  
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V této souvislosti nelze zapomenout ani na Úřad práce ČR, a to všechna jeho oddělení, 

nejzásadněji oddělení nepojistných sociálních dávek, jako jsou dávky hmotné nouze a státní 

sociální podpory, poté oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči.  

K vývoji sociální situace v obci Velké Březno je třeba konstatovat, že postupně narůstá cílová 

skupin osob, které jsou v hmotné nouzi, na druhém místě osoby, které mají zdravotní (fyzický) 

handicap či psychické onemocnění a na třetím místě jsou osoby, které se pohybují v nejistém 

či neadekvátním bydlení. Za poslední 3 roky lze konstatovat, že v roce 2017 byl počet 

nezaměstnaných osob a osob s materiálními problémy 18, v roce 2018 jich bylo 23, v roce 2019 

jich bylo 28 a v roce 2020 jich bylo 31. Osob se zdravotním handicapem či duševním 

onemocněním bylo v roce 2017 16, v roce 2018 jich bylo 19, v roce 2019 jich bylo 13 a v roce 

2020 jich bylo 16. K osobám, které se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním bydlení, lze 

konstatovat, že v roce 2017 byly pouze dva, v roce 2018 jich bylo 10, v roce 2019 taktéž 10 a 

v roce 2020 jich bylo 11. 

Je však potřeba zdůraznit, že kategorizovat člověka, lidskou bytost, do konkrétního 

označení v tabulce nebo v softwaru je zavádějící a eticky i lidsky poněkud problematické. 

Software, se kterým sociální pracovník pracuje, vyžaduje, aby klient byl zařazen do určité 

„hlavní“ sociální skupiny. Lze tedy vycházet z toho, že klient má určitou „stěžejní“ nesnáz, 

kterou sociální pracovník na základě sociální práce identifikuje a na základě které je „zaveden“ 

do určité kategorie. K této „stěžejní“ nesnázi jsou však přidruženy zpravidla další potíže 

v sociálních interakcích, se kterými se klient potýká. Ty však již v „řeči čísel“ vyjádřeny nejsou 

a nemohou být. To čísla neumí, proto se sociální práce dá velmi obtížně vyjádřit tzv. „tvrdými 

daty“.    

Sociální pracovnice dále významně spolupracuje s ubytovnou Geo Ben s.r.o., která je situována 

v naší obci v blízkosti řeky Labe a cyklostezky. Kapacita ubytovny je aktuálně naplněna. Jedná 

se zejména o muže, aktuálně je zde ubytována pouze jedna žena. Ubytovna má strategický 

význam pro osoby v hmotné nouzi, případně osoby, jejichž aktuální sociální situace nedovoluje 

zajistit si jiné vhodné bydlení na trhu s byty. Je potřeba si uvědomit, že město Ústí nad Labem 

od je roku 2019 proměněno v tzv. „bezdoplatkovou zónu“, a to na základě opatření obecné 

povahy,“ kterým vyhlásilo své lokality za místa se zvýšeným výskytem sociálně – nežádoucích 

jevů. Jedná se o místa, kde jsou umístěny ubytovny. Znamená to, že občan, který by se nyní 

octl v nouzi bydlení a chtěl svojí situaci řešit ubytováním na některé z ubytoven v Ústí nad 

Labem, nebude mu přiznán a vyplacen doplatek na bydlení. Takový občan má možnost 

kontaktu na azylový dům Samaritán, který nabízí služby ubytovací a zároveň noclehárnu.  

V loňském roce dále sociální pracovnice intervenovala s ohledem na epidemiologickou situaci 

v souvislosti s epidemií nemoci Covid – 19. Byla dána k dispozici krizová linka občanům 

Velkého Března, kterou mohli kontaktovat a dostali základní informace, zároveň byly 

distribuovány plakáty s informacemi o základních epidemiologických opatřeních. 
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Funkci veřejný opatrovník vykonává na část úvazku PhDr. Pavlína Linková 

Obec Velké Březno je ke dni 31. 12. 2020 ustanovena opatrovníkem třem fyzickým osobám 

(opatrovancům): 

Opatrovanec 1 žije v domácnosti s matkou 

❖ Byl přiznán III. Stupeň invalidity, bez nároku na výplatu důchodu (není dostatečná doba 

pojištění), 

❖ opatrovník spolupracuje s Fokusem Labe (vzdělávací kurzy, možnost práce v chráněné 

dílně, možnost trvalého zaměstnání v rámci chráněné dílny), 

❖ spolupráce s organizací Fokus Labe – opatrovanec se aktivně integruje do společnosti, od 

4/2020 vykonává výdělečnou činnost na zkrácený pracovní úvazek v rámci spolupráce 

s Fokus Labe,  

❖ opatrovanec se zapojil do nabízených služeb a aktivit a aktuálně se rozhoduje o možném 

zapojení do pracovního procesu, 

❖ opatrovník dohlíží a spravuje finanční prostředky, jejich pravidelné přidělování a 

hospodaření s nimi, 

❖ došlo k zastavení několika exekucí opatrovance na základě intervence opatrovníka, 

❖ vypracování zprávy o stavu majetku opatrovance pro Okresní soud Ústí nad Labem. 

Opatrovanec 2 žije v Domově pro seniory Velké Březno. 

❖ spravován bankovní účet, z něhož jsou realizovány jednorázové platby na zabezpečení 

základních osobních potřeb,  

❖ vedena spisová dokumentace, 

❖ komunikace s Moneta Money bank, kde probíhala platba úvěru – již ukončeno,  

❖ vypracování zprávy o stavu majetku opatrovankyně pro Okresní soud Ústí nad Labem, 

❖ spolupráce s druhem opatrovankyně. 

Opatrovanec 3 žije v Domově pro seniory Velké Březno. 

❖ spravován bankovní účet, ze kterého jsou realizovány jednorázové platby na zabezpečení 

základních osobních potřeb,  

❖ vedena spisová dokumentace, 

❖ vypracování zprávy o stavu majetku opatrovankyně,  

❖ koordinace a komunikace s lékaři v případě zdravotních zákroků. 

Na základě realizování systematické sociální práce a podrobného zmapování sociální a životní 

situace klientky byl v 3/2020 zpracován návrh na omezení ve svéprávnosti a ustanovení 

opatrovníka další osobě. Řízení zatím není ukončeno a není zřejmé, zda Obec Velké Březno 

bude jmenována opatrovníkem.   

Sociální pohřby 
V roce 2020 zajišťovala obec Velké Březno jeden sociální pohřeb. Tato povinnost je upravena 

v ustanovení § 5, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.  

Jelikož se jednalo o úmrtí cizího státního příslušníka, je s ohledem na platné právní předpisy 

nutné, požádat příslušné velvyslanectví o souhlas s realizací žehu zemřelého. Pokud 

velvyslanectví ve lhůtě do 30 dnů tento souhlas nedá, pak je nutné zabezpečit pohřbení těla 

zemřelého do země. V případě, který řešila naše obec v loňském roce, nedalo příslušné 

velvyslanectví souhlas s žehem zemřelého, resp. se vůbec nijak k naší žádosti nevyjádřilo. Po 

uplynutí zákonných lhůt bylo tedy tělo zemřelého uloženo do hrobu na hřbitově Svádov.  

V rámci této povinnosti obec dále zejména zajišťuje: 

❖ objednávku na zajištění „sociálního pohřbu“ u pohřební služby, 

❖ kompletní úhradu nákladů spojených se zabezpečením „sociálního pohřbu“,  

❖ přihlášení těchto nákladů jako pohledávky do pozůstalostního řízení a jedná se soudními 

komisaři  
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❖ komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj ve věci úhrady pohledávky za „sociální 

pohřeb“.  

Volby 

V roce 2020 proběhly volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje, a to ve dnech 2. 10. - 3. 10. 

2020.  V souvislosti s těmito volbami byly realizovány administrativní činnosti, a to zejména:  

❖ zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci,  

❖ informace o počtu a sídle volebních okrsků, 

❖ jmenování členů okrskových volebních komisí na neobsazená místa, 

❖ oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku 1 – Velké 

Březno a volebního okrsku 2 – Velké Březno – Valtířov, zajištění podmínek pro složení 

slibu členů okrskových volebních komisí a volba předsedy a místopředsedy, pořízení zápisu 

z tohoto jednání,  

❖ stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby, 

❖ jmenování zapisovatelů OVK,  

❖ zajištění telefonního spojení do všech volebních komisí ve správním území obecního úřadu, 

❖ zajištění podkladů pro výplatu odměn členů okrskových volebních komisí 

❖ celkové náklady činily 62.015,20 Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu státu. 

Funkci referent silničního správního úřadu vykonává na část úvazku paní Kateřina 

Jelínková 

Silniční správní úřad: byly vydány souhlasy, stanoviska, vyjádření a rozhodnutí ze strany 

silničního správního úřadu. Výzvy k odstranění překážek na místních komunikacích (vraky, 

stavební materiál, zábory apod.). V rámci silničního správního úřadu došlo k místním šetřením 

a předání komunikací zpět do své správy po zvláštním užívání. Rozhodnutí silničního správního 

úřadu se prostřednictvím internetu zadávají do systému JSDI – jednotný systém dopravních 

informací, kde jsou na mapě vyznačeny stavební práce a jiná omezení či uzavírky.  

Silniční správní úřad vydal rozhodnutí o povolení: 

1x vyhrazené parkování pro invalidy, 

7x sjezd, 

6x umístění sítí do MK, 

8x výkopové práce,  

5x zábor, 

9x stanovisko. 

Dopravní značení 
Při jakékoliv změně, úpravě v dopravním značení musí obec nejprve požádat Policii ČR o jejich 

souhlasné stanovisko. V případě obdržení kladné odpovědi obec požádá Magistrát města Ústí 

nad Labem o stanovení dopravního značení. Na základě tohoto vydání obec učiní objednávku 

na instalaci dopravního značení. Jedná se o cca 2–3měsíční proces, než může obec změnit nebo 

umístit nové dopravní značení. 

Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly provedeny tyto změny: 

❖ obnova vodorovného značení – parkovací stání u Adonisu, 

❖ umístění dopravního zrcadla ve Valtířově – naproti čp. 60, 

❖ instalace dopravního značení „slepá ul.“ v ulici Zahradní, 

❖ instalace dopravní značení „zákaz vjezdu + dodatková tabulka 100 m“ (směr benzinová 

stanice – cyklostezka), 

❖ bylo požádáno o změnu dopravního značení v křižovatce ve Valtířově směr od bývalého 

obchodu k dětskému koutku – „dej přednost v jízdě“. Realizace bude provedena v roce 2021 
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Funkci referent krizového řízení a požárního preventisty vykonává na část úvazku 

paní Kateřina Jelínková 
V roce 2020 byla aktualizována dokumentace krizového řízení zejména v části plánu svolání.  

Referentka KŘ je současně požární preventista obce, zpracovává plán požární prevence, 

připravuje písemné podklady pro JPOII a kontroluje docházku jednotlivých členů. Sama je 

aktivní členkou JPOII. Obec Velké Březno v roce 2020 dále uzavřela dodatek č. 3 Smlouvy o 

výpůjčce AED, který je v užívání JPOII obce. Detailní informace o činnosti v oblasti požární 

ochrany jsou předmětem samostatné zprávy. 

2)  ÚSEK SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU 

Funkci referenta správy majetku 1 vykonával pan Miroslav Šesták 

V roce 2020 byly vedle běžných drobných oprav realizovány následující větší opravy a 

stavební úpravy: 

a) v bytech 
❖ Děčínská 168, byt č. 5 – přestavba koupelny. 

❖ Děčínská 169, byt – výměna boileru. 

❖ DPS 319, byt č.2  – stavební opravy po havárii vody. 

❖ Litoměřická 30, byt č. 2 – výměna boileru. 

❖ Litoměřická 104, byt č. 3 – výměna boiler. 

❖ Litoměřická 206, byt č. 2 – kompletní výměna elektroinstalace a stavební opravy bytu. 

❖ Náměstí 171, byt č. 4 – výměna kombi sporáku. 

❖ Ústecká 149, byt č. 1 – výměna plynového kotle včetně plastové vložky do komínu 

❖ Valtířov 66, byt č. 3 – výměna boileru. 

❖ Valtířov 77, byt č. 5 – výměna plynového kotle, přestavba koupelny, plastová vložka do 

komínu. 

❖ Valtířov 83, byt č. 6 – výměna boileru. 

❖ Zahradní 62, byt č. 4 – výměna plynového kotle včetně vložky do komínu. 

❖ Zámecká 117, byt č. 5 – výměna boileru. 

❖ Zámecká 131, byt č. 2 – výměna plynového kotle včetně plastové vložky do komínu. 

❖ Zámecká 131, byt č. 4 – přestavba koupelny. 

b) v domech 
❖ Alej sportovců 256 – oprava fasády po povodni 

❖ Děčínská 211 – výměna 5ks střešních vlezů a oprava krytiny střechy. 

❖ Litoměřická 258 – výměna oplocení u terasy. 

❖ MŠ – oplocení včetně branky a vjezdové brány ze strany ulice Alej sportovců. 
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❖ Valtířov 113 – montáž 2 nových plynových kotlů, úprava plynových vnitřních rozvodů a 

topení včetně elektroinstalace pro rozdělení spotřeby energií na bytovou jednotku a Policii 

ČR, montáž spalinových cest. 

❖ Valtířov 113 – montáž nové plynové přípojky pro bytovou jednotku. 

❖ Zahradní 142 – oprava fasády objektu, výměna střešních žlabů včetně okapových plechů. 

❖ Zahradní 182 – výroba a montáž nové vchodové branky. 

❖ Zámecká 131 - výměna  kanalizační a vodovodní stoupačky. 

❖ Zateplení objektů Litoměřická 248, Ústecká 149 a 152. 

❖ Kominíci – kontrola a čištění spalinových cest ve všech obecních objektech. 

Rozbor hospodaření v roce 2020: 
Plánované příjmy 3 900 000 Kč 

Skutečné příjmy 4 038 278 Kč 

Plánované výdaje 3 885 000 Kč 

Skutečné výdaje 3 704 874 Kč 

Funkci referenta správy majetku 2 vykonává paní Sonja Klementová  
V evidenci obce Velké Březno se nachází celkem 30 bytových domů se 165 byty. 

Žádosti: 
K 31. 12. 2020 bylo evidováno 40 žádostí o pronájem obecního bytu a 20 žádostí o pronájem 

obecního bytu zvláštního určení (DPS). Z toho celkem 35 žadatelů má bydliště v obci Velké 

Březno. 

V roce 2020 byli všichni žadatelé vyzváni k aktualizaci svých žádostí. Celkem nebylo 

aktualizováno 21 žádostí, z toho 14 žádostí o pronájem obecního bytu a 7 žádosti o DPS. Tyto 

žádosti byly proto rozhodnutím rady obce vyřazeny z pořadníku. 

Pořadník žádostí o obecní byty je pravidelně aktualizován, a to vždy k poslednímu dni v měsíci. 

Vyúčtování služeb: 
Vyúčtování služeb za rok 2019 bylo zpracováno a doručeno všem nájemníkům. Vyřizovala se 

pouze jedna reklamace s dotazem na naměřenou spotřebu vody.  

V roce 2020 byl plně zprovozněn program SSB 2000. 

Zadání všech evidenčních listů do nového programu s úpravou plochy a zařizovacích předmětů 

dle skutečnosti a zároveň s úpravou koeficientu za sklepní prostory. Všichni nájemníci obdrželi 

tyto nové evidenční listy a vrátili je podepsané k založení. 

Pravidelně 1x měsíčně je zasílán změnový souboru plateb SIPO a následně prováděno jeho 

zpracování. 

Průběžné jsou zadávány hotovostní a bezhotovostní platby do programu. 

1x měsíčně je prováděna závěrka plateb a vyhotovení přehledu dlužných nájmů. 

K 31. 12. 2020 vyhotovení podkladů pro roční účetní závěrku a přehledu uhrazených záloh za 

vodu pro VAK. 

Pohledávky, vymáhání pohledávek: 
Aktualizace pohledávek probíhá měsíčně. Na základě zjištěného stavu dlužníků bylo v roce 

2020 zasláno a uzavřeno celkem: 

9x upomínky k úhradě dluhu, 

4x výzvy k úhradě dluhu s vyčíslením pohledávky, 

1x zápis z jednání o řešení splácení dluhu, 

1x uznání dluhu a dohoda o splátkách a 

1x výzva k opuštění a vyklizení bytu. 

Celková výše pohledávek za nájemné bytů včetně pohledávek z nezaplacených záloh za služby 

k 31. 12. 2020 činí 1.048.843, - Kč. 
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Ve spolupráci s právním zástupcem obce jsou řešeny celkem 4 kauzy. Jedná se o vymáhání 

pohledávek, o předání a vyklizení bytu nebo nebytového prostoru po ukončení (výpovědi) 

nájemní smlouvy.  

Komise majetková a bytová se v roce 2020 sešla celkem 6x.  

Bylo uzavřeno celkem: 

9x smlouva o nájmu bytu, 

6x dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, 

1x dohoda o vzájemné výměně bytů, 

1x dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností v souvislosti s přechodem nájmu.  

4x dohoda o ukončení nájmu, 

2x dohoda o skončení nájmu nebytových prostor, 

2x smlouva o nájmu nebytových prostor a  

3x oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor. 

V roce 2020 podáno celkem 33 návrhů na usnesení Rady obce Velké Březno.  

Předpis nájemného: 
Předpis nájmu v roce 2020 činil celkem  3.309.932,- Kč. 

Nájemníci uhradili v roce 2020 na nájmu celkem 3.467.047,- Kč. 

Ostatní činnosti 
Nájemníci v obecních bytech pro příjmově vymezené osoby (MARKETY) byli vyzváni, jako 

každý rok, k doložení příjmu dle NV č. 146/2003 Sb. Na základě tohoto potvrzení a 

prohlášení došlo k vyhodnocení výše příjmu domácnosti. 

Průběžně bylo vystavováno potvrzení pro dávky státní sociální podpory. 

Průběžně také vkládány uzavřené smlouvy na webové stránky obce.  

Funkci referenta správy majetku 3 vykonává na část úvazku paní Kateřina 

Jelínková  

Prodej 
V roce 2020 bylo uzavřeno 14 kupních smluv, kdy obec Velké Březno prodala část nebo celý 

pozemek do soukromého vlastnictví. Z toho byly uzavřeny 4 smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

na obytném souboru Vítov – Na Výsluní. Tento schvalovací proces obnáší: příprava materiálu 

pro majetkovou komisi, příprava podkladů pro Radu obce Velké Březno a Zastupitelstvo obce 

Velké Březno, vč. zveřejnění záměru, pořízení znaleckého posudku, přípravy kupní smlouvy a 

podání návrhu na vklad na příslušný katastrální úřad. Výnos z prodeje pozemků v tomto roce 

činil 740.750,40 Kč.   

SML/KUP/1/2020    smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - p.p.č. 292/2, 292/3 

SML/KUP/2/2020    smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - p.p.č. 291/92, 291/93 

SML/KUP/3/2020    smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - p.p.č. 291/90, 291/91 

SML/KUP/5/2020    smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - p.p.č. 291/89 

SML/KUP/6/2020  147506,8 kupní smlouva p.p.č. 291/114 

SML/KUP/7/2020  81864 kupní smlouva p.p.č. 291/109 

SML/KUP/8/2020  95000 kupní smlouva p.p.č. 104/1 Vítov 

SML/KUP/9/2020  104452,4 kupní smlouva p.p.č.291/92,291/93 

SML/KUP/10/2020  70342,4 kupní smlouva p.p.č. 291/112 

SML/KUP/11/2020  63000 kupní smlouva p.p.č. 103/3 Vítov 

SML/KUP/12/2020  118702,8 kupní p.p.č. 291/90,291/91 

SML/KUP/14/2020  59882 smlouva kupní - p.p.č. 291/89 
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Koupě, dar: obec Velké Březno nabyla do svého vlastnictví pozemek č. 25/2 v k. ú. Valtířov 

nad Labem, a to z důvodu vyrovnání majetkových vztahů, za kupní cenu 1.410, - Kč.  

Věcná břemena: obec Velké Březno v roce 2020 uzavřela 10x Smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene – služebnosti a 5x Smlouvu o zřízení věcného břemene. Tento 

schvalovací proces obnáší: příprava materiálu pro majetkovou či stavební komisi, příprava 

podkladů pro Radu obce Velké Březno a Zastupitelstvo obce Velké Březno.  

 

SML/oVBř/1/2020 
ČEZ Distribuce, a.s., - ENGIE 
SERVICES a.s., IČ 26121603   

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby IE-12-4006333/VB/1  

SML/oVBř/2/2020 
ČEZ Distribuce, a.s., -Miloslav 
Kalců, IČ 10234845   

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby IV-12-4018509/VB/01 - 43/3, 9/6 kú 
VB 

SML/oVBř/3/2020 
ČEZ Distribuce, a.s., -RYDVAL 
ELEKTRO, IČ 25298194   

Smlouva o zřízení věcného břemene IP-12-4008921/VB/03, 
p.p.č. 200/4 kú Valtířov 

SML/oVBř/4/2020 

ČEZ Distribuce, a.s. - 
OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 
49196812   

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby IP-12-4010593/SoBS VB/1 - 50 kú 
Vítov 

SML/oVBř/5/2020 
ČEZ Distribuce, a.s., - ENGIE 
SERVICES a.s., IČ 26121603   

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby IE-12-4006333/VB/1 -xxxx-změna 

SML/oVBř/6/2020 

GasNet,s.r.o.-
GridServices,s.r.o. IČ 
27935311 -121 Smlouva o zřízení věcného břemene p.p.č. 25/2 Valtířov 

SML/oVBř/7/2020 

GasNet,s.r.o.-
GridServices,s.r.o. IČ 
27935311 1500 smlouva o zřízení věcného břemebe p.p.č. 105, 39 Velké Březno 

SML/oVBř/8/2020 
CETIN a.s., Sitel spol. s r.o., IČ 
44797320   

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, p.p.č. 
812/1, 798 kú Velké Březno 

SML/oVBř/9/2020 
CETIN a.s., Sitel spol. s r.o., IČ 
44797320   

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
p.p.č.204 kú Velké Březno 

SML/oVBř/10/2020 

ČR-Pozemkový úřad, IČ 
01312774 x Petr Choura, 
Kateřina Brodská, Jan Choura  14 070 

Smlouva o zřízení věcného břemene č.2001 C20/08 na  p.p.č. 38 
Vítov u Velkého Března  

SML/oVBř/11/2020 
GasNet,s.r.o.-GasNet 
Služby,s.r.o. IČ 27935311 1089 

Smlouva o zřízení věcného břemene pozemků  parc. č. 329/1,  
parc. č. 330/1 VB 

SML/oVBř/12/2020 Martin Pešek, IČ 45996423   
Smlouva  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
p.p.č.70/27 VB 

SML/oVBř/13/2020 
ČEZ Distribuce, a.s. - Martia 
a.s., IČ 25006754   

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby IP-12-4019138/001 - 200/1 kú 
Valtířov 

SML/oVBř/14/2020 

ČEZ Distribuce, a.s. - 
OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 
49196812   

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby IP-12-4019403/vb1 - 798 vb 

SML/oVBř/15/2020 
ČEZ Distribuce, a.s. - Martia 
a.s., IČ 25006754   

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby IP-12-4019138/002 - 117kú Vítov 

 

 

Pronájem: obec Velké Březno uzavřela 7x nájemní smlouvu na obecní pozemek. Tento 

schvalovací proces obnáší: příprava materiálu pro majetkovou komisi, příprava podkladů pro 

Radu obce Velké Březno, vč. zveřejnění záměru a příprava nájemní smlouvy. S touto činností 

souvisí evidence poplatku – nájemného vč. jeho vymáhání, v programu Gordic. V roce 2020 

bylo za nájemné vybráno 70.805,- Kč. K 31. 12. 2020 nebyla v evidenci dlužníků žádná 

právnická ani fyzická osoba. Nájemné lze hradit do pokladny na obecním úřadě, převodem nebo 

platební kartou. Nájemníci jsou s touto skutečností seznámeni. Úhrada za pronájem pozemku 

je splatná do 31. 08. daného roku.  

 

SML/POZ/1/2020  100 pronájem části pozemku pro liniovou výsadbu dřevin 

SML/POZ/2/2020 Lesy ČR, s.p., IČ 42196451 2500 
pronájem 11 kú Vítov, 329/10, 329/11, 329/12 kú 
Velké Březno 
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SML/POZ/3/2020  200 pronájem části p.p.č. 538/4 kú Velké Březno 

SML/POZ/4/2020  3148 pronájem části p.p.č. 851/1 kú Velké Březno 

SML/POZ/5/2020  108 pronájem p.p.č. 392/4 kú Valtířov 

SML/POZ/6/2020  1382 pronájem část p.p.č. 329/9 kú Velké Březno 

SML/POZ/7/2020  150 pronájem část p.p.č. 457 kú Velké Březno 

 

Pronájem – hrobová místa ve Valtířově: 4 nájemní smlouvy, které k 31. 12. 2019 pozbyly 

platnosti, byly roce 2020 nově uzavřeny na dalších 5-10 let. Tento schvalovací proces obnáší: 

obeslání a komunikace se současnými nájemníky, příprava podkladů pro Radu obce Velké 

Březno, příprava nájemní smlouvy. V roce 2020 předpoklad výnosu z nájemného za hrobová 

místa činil ve výši cca 2.845, - Kč.  

Na hřbitově jsme odstranili staré rozbité náhrobky, a to za pomoci malého nakladače firmy 

Auto Zajpt. 

           

 

Dětská hřiště: v roce 2020 proběhly servisní práce na některých hřištích a roční kontroly – 

posouzení bezpečného užívání. Obec Velké Březno spravuje dětský koutek v ulici Aleji 

Sportovců, dětské hřiště ve Vítově a Na Výsluní, dále dětské hřiště ve Valtířově v kolonii, 

v centru Valtířova a relaxační sportovní areál (bývalá pískovna). Revize v roce 2020 pro obec 

provedla firma Jiří Klupák – revize hřišť a sportovišť. Probíhají běžné vizuální kontroly a 

provozní kontroly. Na dětských hřištích stále dochází dosypávání dopadových ploch podle 

potřeby. Opravy dle revize provedla firma Servishřiště s.r.o. 
 

V říjnu 2020 bylo vybudováno oplocení beachvolejbalového hřiště v relaxačním sportovním 

areálu ve Valtířově a dodávka herních prvků – workoutové sestavy za fotbalovým hřištěm na 

pozemku č. 686 v k. ú. Velké Březno. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Tewiko. 

Oplocení bylo pořízeno za 385.594.09 Kč, Workoutové hřiště za 310.074,60 Kč, doprava za 

obě dodání činila 9.680, - Kč. 
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Workoutové hřiště 

      

Oprava branky dětského koutku ve Valtířově. 

            

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 – zdravotní prořez v ulici Zadní, pokácení staré třešně a jasanu. 

U kácení a zdravotních prořezů byli zapojeni naši veřejně prospěšní pracovníci do uklízení 

větví. 
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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.  
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Místní komunikace: 
Pro rok 2020 byl schválen rozpočet ve výši                                    1 490 000,00 Kč 

 

    

Zimní údržba: 
Úklid chodníků udržujeme prostřednictvím našich zaměstnanců a VPP. Místní komunikace 

udržovaly na základě Smlouvy o dílo č. 1/2016, Technické služby Děčín a.s. a to měsíce 1-

3/2020. V říjnu společnost Technické služby Děčín a.s. vypověděla smlouvu. Obec Velké 

Březno na základě výběrového řízení uzavřela smlouvu o dílo č. SOD/15/2020 s firmou Horčík 

s.r.o., která v prosinci 2020 zahájila údržbu sjízdnosti místních komunikací v obci. 

Výspravy:  
Výběrovým řízením byla vybrána firma SaM Děčín, která provedla lokální výspravy místních 

komunikací v celkové hodnotě 422.346,87 Kč vč. DPH.  

 

Úpravu MK v Háječku prováděla firma Auto Zajpt 
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Výsprava MK ve Valtířově 

   

   

Úprava komunikace ve Vítově 

  

 

Funkci referenta správy majetku 4 vykonává na část úvazku paní Petra 

Dvořáková 

Evidence movitého majetku 
❖ vede evidenci movitého majetku, 

❖ zajišťuje zásobování (objednávky kancelářských, hygienický potřeb apod.) a obnovení 

vybavení OÚ – částečné obnovení vybavení kanceláře pí Linkové, doplnění stolů 

v zasedací místnosti. 

❖ vystavuje objednávky a zadává cenové poptávky, jedná s dodavateli, 

❖ spravuje vozový a strojový park, 

❖ provádí výběrová řízení na dodávku stravovacích poukázek pro zaměstnance, 

❖ zajišťuje dárkové poukázky pro zaměstnance ze sociálního fondu. 

Inventarizace 
podílí se na inventarizaci pokladen, hmotného a nehmotného majetku. 
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Vedení a koordinace zaměstnance 

koordinuje a provádí kontrolu práce zaměstnance na pozici uklízečka. 

Volby – podílí se na organizaci zajištění voleb. 

Správa aplikace Mobilní rozhlas – uveřejňuje příspěvky v informačním systému. 

Další práce mimo gesci – 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. Vyřízení a následná administrace dotace od Nadace ČEZ – výsadba stromů u chodníku 

směr Velké Březno – Valtířov, koordinace práce spojené s výsadbou stromů.   Zajištění košů 

na psí exkrementy. 

 

                       
 

3) FINANČNÍ ÚSEK 

Funkci rozpočtáře vykonává paní Hana Fuchsová 

Oblast rozpočtu 
V průběhu roku 2020 byla na základě potřeb připravena a schválena celkem 4 rozpočtová 

opatření a následně provedena 4 x úprava rozpočtu.  Je prováděna pravidelná kontrola čerpání 

rozpočtu a zpracovávány měsíční přehledy.  V zákonném stanovené lhůtě bylo provedeno 

vyúčtování hospodaření včetně auditu. Byl připravován rozpočet obce pro rok 2021, vzhledem 

k ekonomickým dopadům onemocnění COVID-19 a legislativní změnám, byly tyto přípravy 

dlouhodobé a složité. Současně byl zpracováván střednědobý rozpočtový výhled na období 

2021–2024. 

Oblast zpracování platů a odměn 
Každý měsíc je prováděno zpracování platů a odměn všech zaměstnanců obce, výpočet a odvod 

srážek a odvodů z platů. Jedná se celkem o 83 zpracovávaných zaměstnanců (25 zaměstnanců 

na hlavní pracovní poměr, 29 zaměstnanců na dohodu, 27 osob zastávajících funkci a 2 VPP).  

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 provádění výplaty 

platu, odměn a realizace srážek a zákonných odvodů z mezd. 
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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 – čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty, 

měsíční kontrolní hlášení k DPH, přiznání k dani z příjmu za obec. 

Oblast přezkumu hospodaření, kontrol 
Nezbytná je součinnost při celoročním i dílčím přezkoumání hospodaření obce. Dále pak 

součinnost při provádění kontrol dalšími orgány (Finanční úřad, Okresní správa sociálního 

zabezpečení, Úřad práce, Celní správa). 

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 nebo darovacích 

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. 

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 2020 bylo takto zpracováno celkem 230 objednávek. 

Vede evidence a účtování faktur přijatých (za rok 2020 zaevidováno 1316 faktur) a faktur 

vydaných (za rok 2020 se jednalo o 93 faktur). 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 2020 provedeno celkem 25.400 účetních operací. Při 250 pracovních 

dnech to činí 101,6 účetních operací denně.  

Sleduje zajištění úhrad pohledávek a závazků, a to i na úseku 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. 

Informace o hospodaření obce v roce 2020 jsou obsahem samostatné zprávy. 
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Funkci referenta správy daní a poplatků vykonává na část úvazku paní Petra 

Dvořáková. 

Jako správce místního poplatku za psy: 

❖ vede evidenci poplatníků 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 přehled nedoplatků pro Zastupitelstvo Obce Velké Březno. 

❖ Počet zaslaných upomínek:  12 

❖ Počet zaslaných platebních výměrů: 0 

❖ Příjem z místního poplatku za psy: 78 959,- Kč 

❖ Počet evidovaných držitelů psů:  372 

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, 

➢ součinnost se subjekty, na základě jejichž informací lze vystavit exekuční příkaz 

(banky, zdravotní pojišťovny…) 

➢ vypracování přehledu nedoplatků pro zastupitelstvo, případně Kontrolní výbor 

Zastupitelstva obce Velké Březno 

➢ spolupracuje s ostatními zaměstnanci jednotlivých úseků při vymáhání poplatku. 

Exekuce – vymáhání prostřednictvím exekučních příkazů. V roce 2020 bylo dle informací 

získaných ze součinnosti vystaveno celkem 11 exekučních příkazů na mzdu případně na 

přikázání pohledávky z účtu a 4 dlužníci předáni k exekutorovi.    

❖ Počet zaslaných upomínek:  53, 

❖ Počet zaslaných platebních výměrů: 103, 

❖ Počet přihlášení do dědického řízení: 6, 

❖ Počet zaslaných žádostí o součinnost dle § 57 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád: 

58. 

Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů: 1 176 641,- Kč. 

Počet předpisů:     2 313. 

Vydávání rybářských lístků: 
vede jejich evidenci včetně správy poplatků. 

❖ Příjem z vydávání rybářských lístků: 20 300,- Kč 

❖ Počet vydaných rybářských lístků: 41 
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Povolování výherních hracích přístrojů: 
vyřizování žádostí a vydávání 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 a prodej upomínkových 

předmětů. 

❖ Počet vydaných pokladních dokladů: 2 393 

Vidimace a legalizace 
provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu jako zástupce 

matrikářky. 

❖ Počet ověření:    65 

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 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. 7. 

2021.  

Provoz vodovodů a kanalizací: 

K 31. 12. 2020 evidujeme 2319 napojených obyvatel. 

Celkově bylo v roce 2020 vyrobeno 115 100 m3/rok, v průměru 315 m3/den. = 3,65 l/s 

V roce 2020 nebylo potřeba řešit nákup vody od SČVaK, tuto variantu máme v záloze v případě 

nouze. 

          

V roce 2020 jsme začali řešit obnovu některých vodních zdrojů a stále hledáme i nové, 

vhodné lokality pro zajištění potřebného množství pro občany. 



 
Zpráva o činnosti OÚ Velké Březno v roce 2020 

 

 
Stránka 29 z 39 

Ve Valtířově proběhla v květnu rekonstrukce širokoprofilového vrtu, kterou provedla firma 

Vrty Tenenko, s.r.o., za cenu 98 800,- Kč bez DPH. 

                       

V červnu proběhla rekonstrukce vrtu HVB-3 ve Vítově u Velkého Března, kterou provedla 

firma Tenenko s.r.o., za cenu 327 700,- Kč bez DPH.  

 

  
                                



 
Zpráva o činnosti OÚ Velké Březno v roce 2020 

 

 
Stránka 30 z 39 

V květnu byla provedena krátkodobá hydrodynamická zkouška, včetně dynamických odběrů 

podzemní vody u vodního zdroje Kasavia ve Velkém Březně, který je od roku 2002 nepoužíván, 

a to z důvodu obsahu dusičnanů a vybraných pesticidních látek zjištěných po povodních v roce 

2002. 

 

Jak je patrné z tabulky č. 1, která je ze závěrečné zprávy z testovacích prací, kterou zpracovali 

Jindřich Machka a RNDr. Jiří Starý v červenci 2020 (k nahlédnutí v kanceláři VaK), u vodního 

zdroje jsou dlouhodobě překračovány nejvyšší mezní hodnoty u ukazatele desethylatrazin a to 

převážně 3-5násobně oproti limitní hodnotě, naopak koncentrace atrazinu se již posledních 9 

let drží v limitních hodnotách. Závěrem lze konstatovat, že pokud dojde k využívání vodního 

zdroje je zapotřebí zajistit permanentní úpravu podzemní vody, včetně příslušenství s tím 

spojeným, dále je nutné zajistit novou přípojku el. proudu, která byla zrušena a zajistit 

bezproblémový přístup k případnému vodnímu zdroji. 

Havárie vodovodu: 

Pravidelnými kontrolami provozu se snažíme, abychom havárie objevili v co nejkratší možné 

době a tím zajistili jejich včasnou a rychlou opravu a dále snížili, nebo alespoň minimalizovali 

ztráty. V loňském roce byly vyhledány a odstraněny 4 havárie. 

Havárie řešíme komplexně, od vyhledání úniku vody, výkopové práce, stanoviska o existenci 

podzemních sítí, opravu samotné havárie, včetně následných zásypu a hutnění. Pokud je to 

možné, snažíme se havárie opravovat svépomocí. 

          

Olověné přípojky: 
V roce 2020 již došlo k výměně několika olověných přípojek, ale stále to je nedořešený 

problém, a proto budeme i nadále apelovat na jejich výměnu, jelikož olovo patří mezi 

nepovolené materiály a je poměrně dosti poruchové k věku používání. V případě poruchy na 
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olověné přípojce dojde ze strany provozu k uzavření vody, a to až do doby, než si vlastník 

přípojky zajistí potřebná povolení a provede výměnu nevyhovující vodovodní přípojky. 

Na provoz vodovodů a kanalizací byla v roce 2020 koupena 3 nová čerpadla.  

Dvě čerpadla na pitnou vodu – čerpadlo Grundfos za cenu 43 425, 43 Kč bez DPH a čerpadlo 

Grundfos za cenu 24 517, 29 Kč bez DPH. 

Jedno záplavné čerpadlo na ČSOV u Tivoli – Hidrostal za cenu 76 000,- Kč bez DPH. 

V roce 2020 také došlo k převzetí vodovodů a kanalizací do majetku a správy obce Velké 

Březno. 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 1. 2020 převzetí vodovodu a kanalizace v ulici Pastviny, 

kde se jednalo o vodovod HD-PE PE 100 v délce 138 m a kanalizaci DN 300 v délce 130 m. 

14. prosince 2020 schválilo Zastupitelstvo obce převzetí vodovodu a kanalizace z obytného 

souboru Pod Vartou, ve Vítově u Velkého Března. Byl převzat vodovod HDPE DN 90 v délce 

682 m a kanalizace HDPE DN 300 v délce 695 m.  

Provádíme také pravidelné kontroly na kanalizaci. Dle potřeby, minimálně 2x ročně necháváme 

čistit čerpací stanice. Stává se, že v kanalizaci nacházíme stavební materiál, jako jsou písky, 

štěrky apod., které následně mohou zamezit funkčnosti kanalizace, nebo následně hrubého 

předčištění na ČOV. 

Obdrželi jsme k řešení podnět od občanů, kdy v důsledku silných dešťů došlo k vyplavení 

splaškové kanalizace, byl i posunut poklop z kanalizační šachty. Situaci jsme vyřešili 

vyčištěním kanalizace, kontrolou a vrácením odhozeného poklopu zpět na kanalizační šachtu. 

Bohužel, někteří občané mají napojené dešťové svody ze svých nemovitostí do kanalizace 

splaškové. Touto problematikou se budeme muset začít zabývat, protože dešťové vody do 

splaškové kanalizace nepatří a způsobují následně další problémy a komplikace. 

V rámci provozu vodovodů a kanalizací spravujeme 8 čerpacích stanic, kdy každý týden 

dochází k vizuální kontrole.  Výpadky čerpadel a čištění ucpaných čerpadel provádí 

zaměstnanci provozu, v případě potřeby odvezou čerpadlo do opravny, již několik let 

spolupracujeme s firmou Sigservis, spol. s.r.o. z České Lípy. V roce 2020 byly provedeny 

opravy za cenu 48 780,- Kč včetně DPH. 

ČOV Valtířov: 
Provoz této čistírny byl zahájen již v roce 1993, v tuto chvíli je poměrně těžké zajistit její 

bezchybný provoz, proto se řeší její přestavba na přečerpávací stanici odpadních vod, kterou 

budou odpadní vody z Valtířova čerpány na hlavní obecní čistírnu ve Velkém Březně. Povolení 

k vypouštění odpadních vod je platné do 30. 4. 2023 a s jistotou můžeme říci, že povolení již 

nebude, právě kvůli stáří ČOV, nevyhovujícímu stavu a nesehnatelnosti náhradních dílů, 

prodlouženo. Přestavba na přečerpávací stanici je spojená s plánovanou intenzifikací hlavní 

obecní čistírny odpadních vod ve Velkém Březně, která zatím stále není dořešena. Kontrolu a 

čištění ČOV musí zaměstnanci provádět již každý den. 

Na čistírnu odpadních vod přiteklo v roce 2020 celkem 13 149 m3, nátok dešťových vod není 

měřen a čistírně jejich nátok neprospívá. Byly provedeny 4 rozbory akreditovanou laboratoří 

Povodí Labe s. p. a u ukazatele nerozpuštěných látek byl limit překročen pouze jedenkrát. 

ČOV Velké Březno: 
Obsluha provozu provádí kontroly provozu každý den, pravidelně probíhá údržba 

technologického zařízení ČOV, podle potřeby jsou obsluhou měněny ucpávky čerpadel, dle 

plánu se provádí mazání či výměna ložisek a olejů na motorech, dmychadlech, síto pásovém 

lisu, česlích, pojezdech dosazovacích nádrží. Dále zaměstnanci čistí a kontrolují ucpaná 

čerpadla, česle, zpětné klapky a další technologie. Zajišťuji úklid celého objektu, včetně 

venkovních prostor. 
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U ČOV Velké Březno se řeší potřebná intenzifikace, žádost o dotaci nebyla v roce 2020 

dořešena. Již dle doby provozu a stavu některých částí a technologií je potřeba tuto situaci 

vyřešit v nejbližší době a začít s pracemi, včetně zmíněné přestavby ČOV Valtířov na 

přečerpávací stanici odpadních vod. Provoz ČOV je hlídán 24 hodin, havarijní stavy jsou 

hlášeny přes GSM na telefony zaměstnanců, kteří drží pohotovost. Velmi důležité je nejen 

odstraňování havarijních stavů, ale také prevence. Za rok 2020 byly provedeny opravy na 

čerpadlech firmou Pták Zdeněk elektro za cenu celkem 172 207,-Kč s DPH. 

Obec má stanoveno provést 26 rozborů za kalendářní rok, které zajišťuje akreditovaná laboratoř 

Povodí Labe, s. p. Za rok 2020 bylo z ČOV odvezeno 705,46 tun vylisovaného kalu. S kalem 

je nakládáno podle zákona o odpadech, 2x ročně akreditovaná laboratoř provádí odběry a 

rozbory kalu pro ověření jeho nezávadnosti z důvodu jeho uložení na kompostárně. 

V roce 2020 také došlo k bezpečnostnímu ořezu jehličnanů v areálu ČOV, a to na základě 

výzvy společnosti ČEZ a.s., který i sama provedla. 

                       

Kontrola jakosti a kvality: 
Kontrolu pitné vody zajišťoval Zdravotní ústav, se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 

400 01 Ústí nad Labem, a to za cenu 84 850,-Kč/rok. 

Monitoring odpadních vod zajišťovalo Povodí Labe, s. p., OVHL – laboratoř Ústí nad Labem, 

Pražská 49/35, a to za cenu 87 361,- Kč/rok. 

Fakturace: 
Faktury byly vystavovány 1x ročně, a to v průběhu prosince a ledna na základě odečtů 

vodoměrů. Fakturace byla náročnější, a to z důvodu změny DPH v průběhu roku. Vybrané 

subjekty jsou fakturovány čtvrtletně. Za rok 2020 jsme vyfakturovali celkem na vodném 96 773 

m3 a na stočném 123 084 m3. 
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Cena za vodné a stočné, včetně DPH: 

VÝVOJ CENY ZA VODNÉ A STOČNÉ PRO OBYVATELE 2015_2020 s DPH  

 

  VODNÉ STOČNÉ CELKEM 
 

2020 42,38 Kč 28,50 Kč 70,88 Kč 
10 % 
DPH 

  44,31 Kč 29,80 Kč 74,11 Kč 
15 % 
DPH 

2019 42,27 Kč 29,72 Kč 71,99 Kč 
 

2018 40,39 Kč 29,30 Kč 69,69 Kč 
 

2017 39,39 Kč 28,30 Kč 67,69 Kč 
 

2016 39,39 Kč 26,30 Kč 65,69 Kč 
 

  34,39 Kč 25,30 Kč 59,69 Kč 
 

   

5) PRÁVNÍ SLUŽBY 

Funkci právníka obce vykonává Mgr. Andrea Málková, advokát, vyjma 

konzultací a právního poradenství pro občany obce. 

6) POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Funkci pověřence ochrany osobních údajů Mgr. Andrea Málková, advokát. 

7) TAJEMNÍK OBECNÍHO ÚŘADU 

Funkci tajemníka obecního úřadu vykonává pan Ladislav Boháč  

Legislativní činnost 
V roce 2020 byla zastupitelstvu obce předložena OZV č. 1/2020 o stanovení poplatku za svoz  

odpadu. Obcí nebylo vydáno žádné nařízení ani opatření obecné povahy. 

Součástí práce tajemníka je i příprava (formulace) návrhů usnesení rady a zastupitelstva obce.  

V roce 2020 přijala rada obce celkem 252 usnesení a zastupitelstvo obce celkem 107 

usnesení. 

K naplnění přijatých usnesení, bylo radou obce uloženy celkem 154 úkoly, ze kterých byl 

ke dni 31. 12. 2020 splněno 151 úkolů, 1 úkol byl zrušen a 2 úkoly mají termín plnění 

v roce 2021. 

K naplnění přijatých usnesení, byly zastupitelstvem obce uloženo celkem 73 úkoly, ze kterých  

bylo ke dni 31. 12. 2020 splněno 67 úkolů, 4 úkoly byly zrušeny a u 2 úkolů bude požádáno o  

prodloužení do roku 2021.     
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Oblast organizace práce 
K 31. 12. 2020 zůstal počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu stanovený radou obce 

beze změny, a to 25 zaměstnanců, z toho 10 dělníků. 

V roce 2020 nebylo přijato žádné organizační opatření. 

Vzhledem ke stanovenému počtu zaměstnanců jich většina musí zajišťovat více než dvě 

činnosti uložené obci nebo pověřenému obecnímu úřadu zákony a jinými předpisy. Proto je i 

nadále velmi problematické zabezpečit vzájemnou zastupitelnost.  

Oblast personální práce. 

V roce 2020 žádný se zaměstnanců neukončil pracovní poměr. 

Byly ukončeny 3 dohody o pracovní činnosti (knihovnice, matrikářka a hasič) a nově 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 knihovníka obecní knihovny, na zajištění úklidu DPS (3x), na zajištění kompletace a 

doručení hlasovacích lístků, na odstraňování nedostatků v RÚIANu a na provádění AG testů 

zaměstnanců obce. Zaměstnanci vykonávající práci na základě Dohod, nejsou zařazeni do 

obecního úřadu. Jejich počet není proto limitován usnesením rady. 

V roce 2020 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. 

              

                

Kvalifikace zaměstnanců a oblast vzdělávání  
K 31. 12. 2020 je do obecního úřadu zařazeno celkem 10 úředníků, 5ne úředníků a 10 dělníků. 

25 pracovních pozic je dle organizačního řádu kvalifikačně rozděleno takto: 

7x v požadovaném vzdělání VŠ, z toho 2x tř. 11 a 5 x tř. 10 

3x  v požadovaném vzdělání VOŠ, z toho 3x tř. 9 

9x v požadované vzdělání ÚSO, z toho 8x tř. 4 a 5x tř. 7 

6x v požadované vzdělání SO nebo základní – z toho 6x tř. 2. 

K 31. 12. 2020 zaměstnávala obce v hlavním pracovním poměru 2 zaměstnance s 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 

HPP
45%

DPČ a DPP
52%

VPP
3%

Zastoupení skupin osob zaměstnávaných obcí
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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. 

               

V roce 2020 složila jedna úřednice zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v Institutu veřejné 

správy a jedna úřednice prošla přípravou. 

Z důvodu pandemie Covid 19 absolvovali zaměstnanci zařazení do obecního úřadu (úředníci, 

ne úředníci a dělníci) v roce 2020 celkem 330 hodin převážně akreditovaných kurzů v různých 

oborech činnosti, většinou formou On-line výuky.  Celkové náklady na vzdělávání zaměstnanců 

obce dosáhly v roce 2020 výše 165.440, - Kč.  

K 31. 12. 2020 nesplňují 2 úředníci předepsanou odbornou způsobilost pro výkon své funkce, 

tuto způsobilost získají v roce 2021 (referent OŽP a 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. 341/2017 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 2020 došlo novelou NV č. 341/2017 k navýšení platových tarifů o cca 4,5 %.  

Rozpisem schváleného rozpočtu bylo pro rok 2020 na platy zaměstnanců obecního úřadu 

vyčleněna částka 9.921.285, - Kč. Ve skutečnosti byla zaměstnancům zařazených v obecním 

úřadě vyplacena částka 9.396.570, - Kč, tj. 94,7% 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. 341/2017 Sb. byl zaměstnancům přiznán v roce 2020, měsíční tarif v celkové 

výši 592.020, - Kč, z toho administrativě ve výši 402.420, - Kč a dělnickým profesím ve výši 

189.600, - Kč.  

Dále byl zaměstnancům v souladu s NV č. 341/2017 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 
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125.912, - Kč, z toho osobní příplatky vyplacené administrativě činily celkem 92.082, - Kč 

„hrubého“ měsíčně a 10 dělníkům celkem 33.830, - 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 753.134, - 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 2020 bylo na 

mimořádných odměnách vyplaceno celkem 356.298, - Kč „hrubého“, což je 3,8 % objemu 

skutečně vyplacených platů.            
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Genderová vyváženost 
K 31. 12. 2020 je do obecního úřadu zařazeno celkem 10 úředníků, 5ne úředníků a 10 dělníků. 

V úřednických profesích vykonává činnost 9 žen a 1 muž. 

V neúřednických profesích vykonávají činnost 4 ženy a 1 muž. 

V dělnických profesích vykonávají činnost 3 ženy a 7 mužů. 

V roce 2020 vykonávalo činnost pro obec 9 mužů a 16 žen zařazených do obecního úřadu.  

Vedením jiných zaměstnanců je pověřeno celkem 9 zaměstnanců, z toho 3 muži a 6 žen. 

Z těchto zaměstnanců je celkem 5 vedoucích zaměstnanců, z toho 3 ženy a 2 muži. 

V oblasti odměňování činily hrubé platy 25 zaměstnanců celkem 9.396.570, - Kč btto, z toho 

mužům 3.639.591, - Kč (404.399, - Kč btto /muž/rok) a ženám 5.756.979, - Kč (359.811, - Kč 

btto/žena/rok). Z toho na odměnách bylo přiznáno celkem 356.298, - Kč btto, z toho muži 

obdrželi celkem 115.608, - Kč (12.845, - Kč btto/muž/rok) a ženy obdržely celkem 240.690, - 

Kč (15.043, - Kč btto/žena/rok). 

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 nebyl zaznamenán žádný pracovní 

úraz. 

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, dále školení BOZP a PO 

a školení první pomoci. V roce 2020 byly navíc zajišťovány ochranné prostředky proti Covid 

19 (roušky, respirátory, rukavice, dezinfekční prostředky), z důvodu omezení možnosti nákazy 

bylo umožněno zaměstnancům pracovat z domova (vytvořen přístup do PC a přesměrování 

telefonních linek), úřední hodiny byly zkráceny na 2 x 5 hodin v týdnu. Současně probíhalo 

ranní měření teploty a od prosince probíhá pravidelné testování antigenními testy.  

I v roce 2020 využívali zaměstnanci 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 2020 se jednalo o tento rozsah prací: 

Hardware:  

❖ Pořízení PC Stanic, 

❖ NSA Zyxel  1TB ERFX 

❖ Kamera Hikvison DS-2CD2T85 

❖ Obnova síťových prvků 

❖ Upgrade stanic SSD disky 

❖ WebCamery (video konference ) 

Software:  

❖ Zyxel – zabezpečení – vzdálený přístupy (monitoring zabezpečení), 

❖ Norton Security / Stanice, 
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❖ Eset Antivirus na Server, 

❖ Bezpečnostní nová pravidla Security  HW / SW, 

❖ Black list pravidla 

Práce:  

❖ zajištění chodu obecního úřadu vzdáleně (uživatelské přístupy / videokonferenčně / datové 

chody) dle nařízení vlády, 

❖ GDPR – nová pravidla, 

❖ běžná práce na nastavení a údržba počítačů, zálohování, instalace software, obnova 

certifikátů atd. 

❖ instalace/aktualizace software na Server (Spisovna / Gramis),  

❖ data uživatelů /Server, 

❖ Vita – nastavování požadavků, 

❖ obnova certifikátů, 

❖ Office – řešení požadavků zaměstnanců OÚ, 

❖ E-mail Server – řešení požadavků zaměstnanců OÚ. 

Dále má obec uzavřenou licenční smlouvu a smlouvu o technické podpoře se společností: 

JIRRA Software s.r.o. - programy Vodník (VaK) a Inkasník (byty – pouze jako  

                                                           archiv), 

Ing. Václav Lepš - Gramis – zobrazování digitálních map s připojením do  

katastru nemovitosti, 

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, 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 s 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. 
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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. 

 
 


