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Č. j.: OUVB – 2379/2021 
PID:  DXWX3OP1BYED 
SPIS č. 89/21 

Z Á P I S  
z 18. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 21. 06. 2021 od 17:00 hodin 

 v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno  

Jednání se účastnilo 13 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné, 
  
Omluveni: Marcela Tomanová, Bc. Tomáš Pýcha 

Neomluveni:  

Veřejnost: 0 
 

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 

Starosta zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 18. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu dne 10. června 2021, tedy ve lhůtě 7 dní před konáním 
zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány přístupy k podkladům k dnešnímu jednání.  

Konstatoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen                                                         
Mgr. Michalem Kulhánkem a Bc. Tomášem Pýchou. 
Zápis je k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a 
tudíž se pokládá za schválený. Dle prezenční listiny je přítomno dnešního jednání 13 z 15 
zastupitelů, z jednání se omluvili: paní Tomanová, Bc. Pýcha 

Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou            
18. zasedání zastupitelstva obce určil paní Hanu Fuchsovou. Dále informoval přítomné, že pro 
účely pořízení zápisu bude celé jednání nahráváno na diktafon a po pořízení zápisu a jeho 
podepsání ověřovateli, bude zvukový záznam smazán, a to z toho důvodu, že obecní úřad není 
schopen uchovat zvukový záznam jako dokument zastupitelstva v anonymizované podobě.  

Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva  
Ing. Mgr. Michala Šidáka a pana Jana Šotku. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: Ing. Jan Fiala, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. a pan Ivan Mottl. 
Současně navrhl, aby v případě, že v průběhu diskuse nebude navržena změna či doplnění 
usnesení, nemusel předseda návrhové komise přednášet návrh usnesení.  
Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo jiný návrh. Nikdo neměl návrh ani připomínku.  
Starosta dal hlasovat.  
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Usnesení 293/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 18. zasedání zastupitelstva obce ve složení:                               
Ing. Mgr. Michal Šidák a pan Jan Šotka. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 18. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Jan Fiala, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. a pan Ivan Mottl. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce, který doplnil 
na doporučení rady obce o Slyšení ředitele základní školy, ve kterém bude ředitel školy 
informovat zastupitele o personálním zajištění výuky od září 2021 a o vyhodnocení plánu rozvoje 
školy, včetně vize pana ředitele dalšího rozvoje školy. Současně doporučil zařadit tento bod hned 
na začátek jednání.  
Starosta se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku? 
Nikdo neměl připomínku ani návrh na doplnění.  
Starosta dal hlasovat o programu tak, jak byl navržen. 
Usnesení 294/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 18. zasedání s tímto obsahem:  

1. Zahájení 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Vystoupení ředitele Základní školy Velké Březno p.o. 
3. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část 
4. Hospodaření s majetkem obce: 

• Záměr prodeje pozemku p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Záměr prodeje části p.p.č. 679 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje části p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o zřízení práva stavby pod názvem akce: „16010-060778 DIZP D UL 
Velké Březno“. 

5. Finanční záležitosti: 
• Vyúčtování hospodaření obce za rok 2020 a závěrečný účet. 
• Rozpočtové opatření 2/2021. 

6. Různé: 
• Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2020. 
• Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

preventivně výchovných akcí. 
7. Zprávy starosty. 
8. Dotazy členů zastupitelstva. 
9. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti 0 hlasů zdržel  1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Bod programu 2 – Vystoupení ředitele Základní školy Velké Březno p.o. 

Starosta přivítal ředitele základní školy PaedDr. ……….. Konstatoval, že rada obce požádala 
pana ředitele, aby zastupitele informoval o personálním zajištění výuky od září 2021 a o 
vyhodnocení plánu rozvoje školy, včetně jeho vize dalšího rozvoje školy. Současně požádal 
zastupitele, aby případné dotazy směřovali na konec vystoupení pana ředitele a pana ředitele o 
to, aby jeho příspěvek trval maximálně 30 minut.  
PaedDr. …….. poděkoval za prostor, který mu byl poskytnut k seznámení se situací v ZŠ Velké 
Březno, rozvojem ZŠ, koncepcí a plány. Osvětlil personální situaci ZŠ. Konstatoval, že 
odchody učitelů jsou pravidelné a obvyklé a ani v letošním roce se neděje nic mimořádného. 
Dvě učitelky odešly z důvodu těhotenství, dalším důvodem byla proti koronavirová opatření, 
která některým vyučujícím nevyhovovala, a proto odešli mimo školství. Před koncem školního 
roku tak vznikla nepříjemná situace a mým úkolem bylo zajistit personální obsazení, které 
umožní kvalifikovanou výuku od září. V současné době mám sjednány nástupy čtyř pedagogů. 
Určitý pohyb je i v řadách asistentů, kteří působí na škole, ale i tato místa se obsadí. 
Konstatoval, že provoz školy od září 2021 bude personálně zajištěn. 
PaedDr. …… prezentoval materiál nazvaný Dlouhodobý záměr rozvoje Základní školy ve 
Velkém Březně na období 2018–2024, který měla k dispozici rada obce v minulém volebním 
období i současná rada obce a je k dispozici na webových stránkách školy. Zmínil se i o SWOT 
analýze, která byla východiskem pro zpracování tohoto materiálu s tím, že analýza obsahuje 
cca stránku „slabin“, o kterých víme a snažíme se je postupně odstranit. Kvalifikovaný odhad 
činí 440 žáků. Dále popsal celkem 10 oblastí, které se vyhodnocují. Na základě analýzy jsou 
stanoveny určité vize pro každou z hodnocených oblastí. 
Ředitel dále konstatoval, že online výuka „zatřásla“ s chodem školy, v prvních fázích se 
nevědělo, jak ji realizovat, nadřízené orgány nechaly školy improvizovat, teprve po obdržení 
dotace (přes 510 tis. Kč), kdy se nakoupila technika a proběhlo proškolení softwaru, dostala       
on-line výuka určitý řád. Proto lze velmi obtížně hodnotit úroveň on-line výuky. Dle názoru 
ředitele jsou jedním z důležitých indikátorů kvality názory rodičů. Škola obdržela nebývalé 
množství pochvalných i děkovných dopisů. Česká školní inspekce v době online výuky 
kontrolovala ZŠ čtyřikrát a neshledala nedostatky. 
Ředitel dále doplnil, že koronavirová situace ukázala dva aspekty – prvním je výhodnost               
on-line výuky například pro nemocné děti. Druhým aspektem je psychologický tlak ze strany 
některých rodičů na učitele – podávání trestních oznámení, vyhrožování soudy apod., se kterým 
se učitelé těžko vyrovnávají. Na závěr pan ředitel doplnil, že v příštím školním roce dosáhne 
důchodového roku a je ochoten, ve spolupráci s obcí, připravit přechod školy pod nového 
ředitele.  
Paní Mendlová k odchodům učitelů konstatovala, že se situace vyhrotila tak, že děti přicházely 
ze školy s informací, že všichni učitelé chtějí dát výpověď. Proto jsme chtěli informaci o 
personální situaci ve škole. Dále doplnila, že postrádá naplňování koncepce rozvoje školy  
(např. odborné učebny).  Dále konstatovala, že do mateřské školy nastupuje dítě na vozíčku, dá 
se předpokládat, že bude po pár letech nastupovat do školy, která na pobyt handicapovaných 
žáků není připravena. Upozornila, že existují dotační tituly na budování bezbariérových 
přístupů do škol i jiných veřejných budov a že by se pan ředitel měl touto otázkou začít zabývat. 
Ředitel odpověděl, že o handicapovaném dítěti ve školce slyší poprvé a názor paní Mendlové 
má logiku. V oblasti ostatních dotací se s názory paní Mendlové neztotožňuje. Dotace, o 
kterých se paní Mendlová zmiňuje, jsou dotace v řádech milionů, a proto na nich musí 
spolupracovat obec s ředitelem. Je přesvědčen, že žádný ředitel žádost o takovouto dotaci 
nepodá, pokud nemá garance zřizovatele.  Domnívá se, že jedním z úkolů rady a celého 
zastupitelstva je pomoci škole k zajištění těchto grantů.  Je třeba připravit projekt, finance na 
spoluúčast, a to je třeba řešit v rámci obce jako zřizovatele školy. To paní Mendlová nechápe a 
on neví proč.  Doplnil, že již před deseti lety předkládal požadavky – plány na rozvoj školy 
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starostovi, panu M……… a následně i starostovi Mgr. Kulhánkovi, ale v té době se považovala 
za prioritu výstavba nové školní jídelny.  
Ing. Mgr. Šidák doplnil vystoupení ředitele školy o důvod, proč se personálními věcmi zabývá 
vedení obce. Dále konstatoval, že se domnívá, že v rozvojovém materiále školy je spousta 
cílových bodů, včetně využití dotací. Konstatoval, že chápe, že získání tzv. tvrdých dotací je 
úkolem zřizovatele, ale existují i jiné dotace tzv. „šablony“, škola je využívá, ale jsou 
dlouhodobě obsahově stejné, a to není dostačující. Škola by se měla zaměřit i na jiné typy 
podpory – spolupráce s jinými školami, přeshraniční spolupráce apod., které by vedly 
k získávaní nových zkušeností a praktik, a mohly by posunout školu dopředu. 
PaedDr. …….. vzpomněl na několik výstupů školy ve formě školních výukových materiálů, 
které dodnes využívají, co se týká komunikace a družby s nějakou jinou školou (v sousedním 
Německu) nemá s tímto zkušenost a nikdy se to na této škole nepraktikovalo. Zdůraznil, že 
většina zájmových a doplňkových aktivit školy spočívá v ochotě a možnostech toho kterého 
pedagoga. Jsou pedagogové, kteří dělají nad rámec svých povinností, ale takových ubývá. 
Dělali jsme a děláme takové aktivity, na které máme podmínky, jako příklad uvedl školní 
jarmark nebo environmentální vzdělávání. Současně vyzval ke spolupráci přítomné zastupitele, 
ředitele škol, neboť to bude pro školu přínosem i pokud v ní bude ředitelovat kdokoliv jiný. 
Paní Mendlová se zmínila o tom, že je plno projektů, které nemusí škola realizovat 
v součinnosti s obcí (ČEZ, Unipetrol, O2 apod.). Možností je mnoho, jedná se o poměrně 
jednoduché projekty, stačí se jenom přihlásit a zkusit to, mohlo by to školu někam posunout. 
Doplnila, že není možné se stále obhajovat minulostí. Hybatelem by měl být ředitel školy a 
znovu zopakovala, že proto je přesvědčena, že naší škole, v porovnání s ostatními školami, 
ujíždí vlak. 
PaedDr. ……. nesouhlasí s tímto tvrzení. Má informace od učitelů z jiných škol, že naše škola 
je dobře vybavena. 
Paní Mendlová je toho názoru, že ředitel musí být i manažer a musí se zabývat i rozvojovými 
programy a získáváním dotací. Poukázala na další dotační program Restart. 
PaedDr. ………. požádal zastupitele – kolegy (ředitele škol) pokud při své práci naleznou 
jakoukoliv možnost dotační pomoci, o kterých hovořila paní Mendlová, aby mu ji předali. 
Starosta poděkoval PaedDr. ……… a rozloučil se s ním. 

Bod programu 3 - Připomínky občanů 1. část 

Starosta informoval přítomné nečleny zastupitelstva – občany obce i ty, kteří nejsou občany 
obce, ale v obci vlastní nemovitost, že mohou vznést připomínku nebo dotaz týkající se správy 
obce, nesouvisející s projednávanými materiály dnešního zastupitelstva. Současně oslovené 
upozornil, že na své vystoupení mají vyčleněn čas v délce max. 3 minuty a dotázal se, zda má 
někdo z oslovených dotaz či připomínku. 

Bod programu 4. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost paní ………………………………., o 
koupi části pozemku p. č. 392/4, ostatní plocha, o výměře cca 11 m2, v k. ú.                                    
Valtířov nad Labem, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů – pozemek je součástí 
zahrady. 
Doplnil, že zbývající část cca 16 m2 navrhujeme prodat vlastníkům pozemku č. 392/1, kteří 
tuto část mají v nájmu. Komise majetková a bytová souhlasí, rada obce doporučuje záměr 
prodeje schválit. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak. 
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Starosta se dotázal, zda má někdo další připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
Usnesení 295/2021 
Záměr prodeje p.p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     záměr prodeje pozemku č. 392/4 o výměře 27 m2, zahrada, v k. ú. Valtířov nad Labem.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T:  30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost pana …………………, bytem                
………………………………… , o koupi části pozemku p. č. 679, ostatní plocha, o výměře 
cca 2200 m2, v k. ú. Velké Březno, za účelem výstavby RD. Konstatoval, že žadatel je 
seznámen se záplavovým územím, je ochoten koupit celý pozemek. Doplnil, že Komise 
majetková a bytová doporučuje prodej pozemku pouze v případě, že žadatel na své náklady 
vybuduje přístupovou cestu na parcelu p.č. 686 v k.ú. Velké Březno (škvárové hřiště) a na 
obecní pozemek č. 561. Dále doplnil, že rada obce nedoporučuje schválit záměr prodeje a 
upozornil zastupitele na skutečnost, že pan …….. ani po telefonickém upozornění nezaplatil 
kauci ve výši 5.000, - Kč. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Paní Mendlová upozornila na to, že v pozemku jsou umístěny sítě VaK. 
Starosta doplnil, že v územním plánu je zde plánována výstavba bytových domů. 
Starosta se dotázal, zda má někdo další připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
296/2021 
Záměr prodeje části p.p.č. 679 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Neschvaluje  
     záměr prodeje pozemku č. 679 v k. ú. Velké Březno.      
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi , tajemníkovi OU, 
     o usnesení informovat žadatele.                                                                      T:  30. 06. 2021        
 Výsledek hlasování:      hlasů pro  13  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost paní ………………. a její dcery             
………………, které vlastní dům ……………, Velké Březno. Konstatoval, že žadatelky žádají 
o koupi pozemku číslo 146 v k.ú. Velké Březno o výměře 186 m2, který mají v nájmu od roku 
1997. Doplnil, že Komise majetková a bytová souhlasí, rada obce však doporučuje prodat pouze 
část pozemku, a to tak, aby jeho hranice byla se stavbou garáže v jedné linii, tedy pouze cca 
142 m2. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak. 
Starosta se dotázal, zda má někdo další připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
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Usnesení 297/2021 
Záměr prodeje p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje části pozemku č. 146 o výměře 142 m2, zahrada, v k. ú. Velké Březno.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T:  30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   13 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost společnosti CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene a Dohody o zřízení práva stavby pod názvem akce:                                          
„16010-060778 DIZP D UL Velké Březno, Šefl“. Konstatoval, že se jedná o komunikační vedení 
a zařízení umístěné na p.p.č. 291/123 v k.ú. Velké Březno. Doplnil, že rada obce doporučuje 
záměr schválit. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak. 
Starosta se dotázal, zda má někdo další připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
Usnesení 298/2021 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o zřízení práva stavby pod názvem akce: „16010-060778 DIZP D UL Velké 
Březno“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene s    
     právem umístění stavby na pozemek č. 291/123 v k.ú. Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel    1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 5. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání Závěrečný účet Obce Velké Březno za rok 
2020. Konstatoval, že závěrečný účet obce je vypracovaný v souladu s ustanoveními § 17, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 
předpisů a byl zveřejněn na úřední desce dne 1. června 2021. Dále konstatoval, že rozpočet na 
rok 2020 byl schválen dne 16.12.2019. V průběhu roku byla zastupitelstvem obce a radou obce 
přijata 4 rozpočtová opatření a doplnil, že rozpočtová opatření byla přijata kvůli dotacím na 
výkon sociální práce, dotacím na aktivní politiku zaměstnanosti, volbám, dotacím pro základní 
školu, prodejům pozemků a hasičského vozidla, přiděleným kompenzacím (SARS COV-2) i 
nižším výnosům daní a dalším úpravám jednotlivých příjmových i výdajových položek, kdy se 
vývoj lišil od původně schváleného rozpočtu u výdajových položek v případech, kdy se 
plánovaly vyšší výdaje nebo naopak úspory schváleného rozpočtu. Dále doplnil, že výsledek 
hospodaření obce Velké Březno za rok 2020 byl kladný a činí 10.292.540,45 Kč. Na kladném 
výsledku hospodaření se projevila nerealizace přestavby ČOV Valtířov na ČSOV ve výši cca   
9 mil. Kč. 
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Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak. 
Starosta se dotázal, zda má někdo další připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
Usnesení 299/2021 
Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I.  Schvaluje 

1. Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2020. 
2. Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2020 ve výši 10.292.540,45 Kč. 
3. Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 10.292.540,45 Kč jako nerozdělený zisk. 
4. Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2020. 

II. Souhlasí 
     s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2020 bez výhrad. 
III. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OU 
      zabezpečit zaúčtování hospodářského výsledku roku 2020.                          T: 30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel         1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 
2/2021. Konstatoval, že rozpočtové změny jsou na straně příjmů v objemu 1.372.669,- Kč, na 
straně výdajů 80.473,- Kč, v rámci financování je tvořena rezerva ve výši 1.292.196,- Kč.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek se dotázal na provedení chodníku v Aleji Sportovců. Proč se odstoupilo od 
stromů. 
Starosta informoval o možných variantách – šíře chodníku. K otázce stromů odpověděl, že 
bychom nechtěli stromy sázet, ale umístit je tam v kontejnerech.  
Starosta se dotázal, zda má někdo další připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
Usnesení 300/2021 
Rozpočtová opatření č. 2/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     rozpočtová opatření č. 2/2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel     1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 6. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání Zprávu o činnosti Obecního úřadu                  
Velké Březno v roce 2020, která má za cíl informovat zastupitele o činnosti obecního úřadu v 
roce 2020 a současně jim posloužit jako jeden ze zdrojů informací potřebných pro činnost 
voleného zástupce občanů. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek upozornil na chybu v sekci odpady – rok účinnosti zákona.  
Starosta se dotázal, zda má někdo další připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
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Usnesení 301/2021 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno 
v roce 2020 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání Zprávu o stavu požární ochrany v obci a 
vyhodnocení preventivně a výchovných akcí za rok 2020. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Paní Mendlová upozornila, že nesouhlasí počet výjezdů, dále doporučila omezit množství 
fotografií a přidat popisky, aby to bylo vypovídající. 
Starosta se dotázal, zda má někdo další připomínku či doplnění k návrhu usnesení.  
302/2021 
Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení 
preventivně výchovných akcí 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2020 
v obci Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 7. Zprávy starosty  

Starosta informoval zastupitelstvo, že byl osloven pivovar o podání informace o plánu 
zachování výroby ve Velkém Březně a o kapacitě výroby na příští roky. Z odpovědi pivovaru, 
vyplývá, že plánují zachování výroby cca na polovičním množství oproti předcházejícímu roku. 
V letošním roce to bude z důvodu omezení obchodu v souvislosti s covidovou krizí, ještě o 
něco méně. Garantovat 10 let však pivovar neumí. Současně probíhá jednání o stanovení ceny 
stočného jak za rok 2020, tak na příští roky. Důvodem je nedodržení garantovaného 
minimálního množství odpadních vod z pivovaru. Je nutné sjednotit právní názor mezi 
pivovarem a obcí. Pivovar požaduje vrácení částky 287.000. Dále doplnil, že jsme oslovili 
firmu, která jako jediná vyrábí a montuje provzdušňovací elementy ČOV, máme připraveno a 
začneme s postupnými opravami ČOV. 
Mgr. Kulhánek konstatoval, že jednání s pivovarem o smlouvě o čištění odpadních vod byla 
velmi obtížná a přepočet byl jeden z kompromisů, který požadoval pivovar. Proto by trval na 
vyúčtování dle smlouvy a žádné peníze by pivovaru nevracel.  

Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že v průběhu prázdnin proběhne oprava přístupové 
komunikace do školky. Již je vybrán zhotovitel. Navrhuje při této akci umístit na komunikaci 
2 D herní prvky. 
H…………, jako ředitelka školky, konstatovala, že po této komunikaci přijíždějí zásobovací 
vozidla včetně popelářů, a proto nedoporučuje realizaci 2 D hracích prvků, neboť by se 
provozem nákladních aut brzo zničily. 

Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že obec má k dispozici slepý rozpočet na opravu 
chodníku v Aleji sportovců. Tato akce, bude realizována po prázdninách, výběrové řízení se 
připravuje. 
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Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že se připravuje výběrové řízení na zateplení obecního 
domu Náměstí 171 tak jak, bylo schváleno v rozpočtovém výhledu na rok 2021. Dotace již byla 
schválena začátkem roku. Dále poznamenal, že s ohledem na skokový nárůst cen za služby i 
materiál, zvažujeme přesun této akce na příští rok.   

Starosta informoval zastupitelstvo, že po dohodě s Provodem byla vystavena objednávka na 
rozdělení projektu intenzifikace ČOV na několik samostatných akcí. Čerpání odpadních vod 
z Valtířova, administrace dotace na tuto akci, prodloužení stavebního povolení, zajištění 
ekonomického a technického poradenství při realizaci VŘ a zajištění podání žádosti o dotaci. 

Starosta informoval zastupitelstvo, že minulý týden nás kontaktovali zástupci ČSOB 
s nabídkou fixace priboru na úvěr z KB. V současné smlouvě máme pribor dle skutečnosti na 
trhu. Zástupci ČSOB předpokládají, že v budoucnu bude pribor narůstat a tedy, že by bylo lepší 
ho stabilizovat na určité stálé úrovni (i z důvodu lepšího rozpočtování této položky). Doplnil, 
že si k tomu vyžádáme stanovisko Ing. Tesaře, který nám v minulosti doporučil pribor 
nefixovat. 

Starosta připomněl zastupitelům povinnost přiznání majetku pro veřejné funkcionáře do                    
30. 6. 2021. 

Starosta informoval zastupitelstvo, že aktualizaci webu transparentní radnice provedeme               
do konce července 2021. 

Starosta oznámil zastupitelům termín čerpání dovolené s tím, že po dobu jeho nepřítomnosti jej 
zastupuje paní místostarostka. 

Starosta pozval zastupitele na 4. ročník „Tivolí léta“, které proběhne v červenci, a to každou 
sobotu od 3. 7. 2021. 

Tajemník informoval zastupitelstvo o tom, že v areálu pískovny je realizována montáž kamery 
včetně kabeláže, že obec obdržela rozpočet na přepažení workoutového hřiště. Cena dodávky 
po přepočtu činí 110 tis. Kč. Dále informoval o tom, že se pan starosta dohodl s vedením                  
TJ Spartak, které umožní využití sociálního zařízení návštěvníky pískovny, a to po dobu, po 
kterou je otevřen stánek s občerstvením.  Dále ještě informoval o personálním zajištění údržby 
veřejné zeleně, z důvodu nedostatku vlastních zaměstnanců budeme muset využít externí 
pracovníky nebo firmy. 

Bod programu 8. Dotazy členů zastupitelstva 

Pan Šotka se dotázal na využití sponzorského daru od manželů ……….. 
Starosta odpověděl, že tato hotovost bude využita k úpravě sběrného místa nebo hnízd na 
separovaný odpad. Tajemník doplnil, že jednal s paní Kratochvílovou o možnosti vybudovat 
podzemní úložné separované jímky. Zatím neznáme pořizovací náklady a není jisté, zda 
společnost AVE bude schopna tyto jímky vyvážet. 

Paní Charvátová opakovaně apelovala na opravu a rozšíření komunikace ve Valtířově. 
Starosta odpověděl, že je to v plánu, že hledáme vhodný dotační titul. 

Paní Vyhnálková přednesla dotaz od paní ………….. – kdo je povinen udržovat Homolský 
potok. 
Starosta odpověděl, že správcem odpovědným za údržbu jsou Lesy České republiky, které mají 
termín do 30. 6., - budeme je vyzývat. 

Ing. Šlechtová se dotázala na to, kdy se budou provádět revize a opravy dětských koutků. 
Starosta odpověděl, že revize jsou hotové, nyní čekáme na nabídku ceny za opravy. 

Ing. Šlechtová upozornila, že naproti „výjezdu od Ch……“ někdo složil stavební materiál. 
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Starosta odpověděl, že to nechá prověřit. 

Mgr. Kulhánek se dotázal, jak dopadlo výběrové řízení na referenta majetku. 
Starosta informoval o výsledku. 

Ing. Mgr. Šidák se dotázal na to, jaký byl důvod k vystoupení ředitele školy na zastupitelstvu a 
zda má rada připraven nějaký další postup. 
Starosta odpověděl, že se otázkou školy bude rada dál zabývat. 

Starosta pozval zastupitele k účasti na kulturní akce připravované státním zámkem. 

Ing. Šlechtová informovala zastupitele o obcí připravovaných kulturních akcích: o promítání v 
letním kině, o setkání jubilantů, o divadelním představení v DK v Ústí nad Labem, o zájezdu 
do pražské ZOO. 

Bod programu 9. připomínky občanů 2. část 

Starosta informoval přítomné nečleny zastupitelstva – občany obce i ty, kteří nejsou občany 
obce, ale v obci vlastní nemovitost, že mohou vznést připomínku nebo dotaz týkající se správy 
obce, nesouvisející s projednávanými materiály dnešního zastupitelstva. Současně oslovené 
upozornil, že na své vystoupení mají vyčleněn čas v délce max. 3 minuty a dotázal se, zda má 
někdo z oslovených dotaz či připomínku. 
Nikdo neměl připomínku ani dotaz. 

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program dnešního jednání, proto ukončil           
18. schůzi zastupitelstva obce, poděkoval za účast. Upozornil přítomné, že příští, 19. jednání 
zastupitelstva je plánováno na 20. září 2021, od 17:00 hod., opět v zasedací síni obecního úřadu. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:35 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
    Ing. Mgr. Michal Šidák                                                                        Jan Šotka 
           ověřovatel zápisu                                   ověřovatel zápisu 
           
 
 
 
 
 
 
        Karel Jungbauer                                                                         Ing. Hana Šlechtová 
           starosta obce                                   místostarostka obce  
 
 
 
 
Zapsala dne 21. 6. 2021 
Hana Fuchsová 


