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Č. j.: OUVB – 3397/2021 
PID:  DXWX3OP1D48B 
SPIS č. 136/21 

 
Z Á P I S  

z 19. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 20. 09. 2021 od 17:00 hodin 

 v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno  

Jednání se účastnilo 9 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné, 
  
Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, paní Květuše Vyhnálková, pan Jan Šotka, pan Karel Turek, 
Bc. Tomáš Pýcha a paní Marcela Tomanová. 

Neomluveni:  

Veřejnost: 1 
 

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
 

K bodu programu 1 – Zahájení 

Starosta zahájil 19. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 19. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu dne 8. září 2021, tedy ve lhůtě 7 dní před konáním zasedání. 
Všem zastupitelům byly zaslány přístupy k podkladům k dnešnímu jednání.  

Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen                                          
Ing. Mgr. Michalem Šidákem a panem Janem Šotkou. 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 9 z 15 zastupitelů, z jednání se omluvili:                  
Ing. Mgr. Michal Šidák, paní Květuše Vyhnálková, pan Jan Šotka, pan Karel Turek,                              
Bc. Tomáš Pýcha a paní Marcela Tomanová. 
Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou            
19. 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  
Mgr. Michala Kulhánka a paní Pavlu Hasprovou. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: paní Zuzana Mendlová, pana Ivan Mottl a paní Ivana Charvátová. 
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 303/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 19. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Mgr. Michal 
Kulhánek a paní Pavla Hasprová. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 19. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
paní Zuzana Mendlová, pan Ivan Mottl a paní Ivana Charvátová. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 
Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce.  
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 304/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 19. zasedání s tímto obsahem:  

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

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část. 
3. Hospodaření s majetkem obce: 

• Prodej části p.p.č. 329/9 v k. ú. Velké Březno – 329/15. 
• Prodej části p.p.č. 329/6 v k. ú. Velké Březno – 329/16. 
• Prodej části p.p.č. 239 v k. ú. Valtířov nad Labem – 239/2. 
• Prodej části p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno – 146/2 
• Záměr prodeje p.p.č. 48/38 a 482/15 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Záměr prodeje p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Zrušení záměru prodeje p.p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• 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“. 

4. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtová opatření č. 4/2021. 

5. Různé: 
• Návrh na ukončení příkazní smlouvy č. SML/SLUŽ/1/2020 na zajištění 

Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP. 
• Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v období od 1. 1. 2021 do 

30. 6. 2021. 
6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 

 



Stránka 3 z 12 
 

Bod programu 2 - 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. 
Nikdo neměl připomínku ani podnět. 

 

 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost pana ………………………………,             
403 23 Velké Březno o koupi pozemku části p.p.č. 329/9 o výměře 257 m2 vedené jako trvalý 
travní porost v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že záměr prodeje byl schválen usnesením          
č. 241/2020 a zveřejněn od 16.12.2020 do 04.01.2021. Doplnil, že geometrickým plánem            
č. 837-155/2021 vznikl nový pozemek č. 329/15 o výměře 257 m2. Dále doplnil, že byl 
zpracován znalecký posudek č. 6032-037/20, který stanovil obvyklou kupní cenu 478 Kč za            
1 m2. Kupní cena činí 122.846 Kč + náklady obce spojené s prodejem. Rada obce prodej 
doporučuje. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 305/2021 
Prodej části p.p.č. 329/9 v k. ú. Velké Březno – 329/15 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo žádost: 
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části pozemku číslo 329/9 v k.ú. Velké Březno, dle  
     geometrického plánu číslo 837-155/2021, označené jako pozemek číslo 329/15 o výměře  
     257 m2, v k.ú. Velké Březno, 
     za cenu 122.846 Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem.  
     Kupující: 
     ………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                 T: 31.10. 2021                                                                      
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel        0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost paní ………………………, 
…………………, 403 23 Velké Březno o koupi pozemku části p.p.č. 329/6 o výměře cca                
134 m2 vedené jako trvalý travní porost v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že záměr prodeje 
byl schválen usnesením č. 241/2020 a zveřejněn od 16.12.2020 do 04.01.2021. Doplnil, že 
geometrickým plánem č. 840-155/2021 vznikl nový pozemek č. 329/16 o výměře 134 m2. Dále 
doplnil, že byl zpracován znalecký posudek č. 6032-037/20, který stanovil obvyklou kupní cenu 
po zaokrouhlení 50.000 Kč. Rada obce prodej doporučuje. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
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Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 306/2021 
Prodej části p.p.č. 329/6 v k. ú. Velké Březno – 329/16 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části pozemku číslo 329/6 v k.ú. Velké Březno, dle  
     geometrického plánu číslo 840-155/2021, označené jako pozemek číslo 329/16 o výměře  
     134 m2, v k.ú. Velké Březno, 
     za cenu 50.000 Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem.  
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T: 31. 10. 2021                                                                     
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti  0  hlasů zdržel         0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost ……………………………… 
………………………………... o koupi části pozemku p. č. 239, ostatní plocha o výměře cca 
4 m2. Důvodem je narovnání majetkoprávních vztahů po geodetickém zaměření skutečného 
stavu. Konstatoval, že geometrickým plánem č. 591-125/2021 vznikl nový pozemek p. č. 239/2 
v k. ú. Valtířov nad Labem, o výměře 5 m2. Doplnil, že znalecký posudek č. 5603-093/21 
vypracoval Mgr. …………….. – soudní znalec, cena obvyklá činí 1.130 Kč. Dále doplnil, že 
záměr prodeje byl schválen usnesením č. 281/2021 a zveřejněn od 19.4.2021 do 05.05.2021. 
Rada obce prodej doporučuje. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 307/2021 
Prodej části p.p.č. 239 v k. ú. Valtířov nad Labem – 239/2 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části pozemku č. 239, dle geometrického oddělovacího plánu  
     číslo 591-125/2021, označené jako pozemek číslo 239/2 o výměře 5 m2, v k.ú. Valtířov  
     nad Labem,   
     za cenu 1.130 Kč a náklady prodávajícího spojené s prodejem.  
     Kupující: 
     …………………………………………………………………………………………  
     ………. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T: 31. 10. 2021                                                       
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel         0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost paní ………………………                         
………………………………………..., 403 23 Velké Březno o koupi pozemku části p.p.č. 146 
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o výměře cca 142 m2 vedené jako zahrada v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že záměr prodeje 
byl schválen usnesením č. 297/2021 a zveřejněn od 22.6.2021 do 08.07.2021. Doplnil, že 
geometrickým plánem č. 842-220/2021 vznikl nový pozemek č. 146/2 o výměře 142 m2. Dále 
doplnil, že byl zpracován znalecký posudek č. 5604-094/21, který stanovil obvyklou kupní cenu 
640 Kč/m2. Kupní cena činí 90.880 Kč + náklady spojené s prodejem. Rada obce prodej 
doporučuje. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 308/2021 
Prodej části p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno – 146/2 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části pozemku č. 146/2 v k.ú. Velké Březno, dle  
     geometrického plánu číslo 842-220/2021, označené jako pozemek číslo 146/2 o výměře     
     142 m2, v k.ú. Velké Březno, 
     za cenu 90.880 Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem.  
     Kupující: 
     …………………………………………………………………………….... 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                 T: 31.10. 2021            
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel        0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost pana ………………, bytem                 
……………., o koupi nemovitostí p.p.č. 48/38 o výměře 131 m2, orná půda a p.p.č. 482/15 o 
výměře 21 m2, ostatní plocha, oba v k.ú. Valtířov nad Labem, a to z důvodu scelení svého 
pozemku. Pozemkem 48/38 prochází plynovod, kanalizace a pozemkem 482/15 prochází z části 
telekomunikace a kanalizace. Konstatoval, že žadatel o existenci inženýrských sítí ví. Doplnil, 
že zastupitelstvo obce již v minulém volebním období záměr prodeje těchto pozemků 
neschválilo. Dále doplnil, že rada obce nedoporučuje schválit záměr prodeje. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 309/2021 
Záměr prodeje p.p.č. 48/38 a 482/15 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
     záměr prodeje pozemku č. 482/15 o výměře 21 m2, ostatní plocha a pozemku č. 48/38 o 

výměře 131 m2, ostatní plocha, oba v k. ú. Valtířov nad Labem.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     informovat žadatele.                                                                                        T: 30. 09. 2021                                    
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel         0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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…………….. – dotázal se z jakého důvodu si obec chce pozemek ponechat. O pozemek se stará 
/sekání trávy apod./ 
Starosta odpověděl, že je v tomto místě plánována výstavba propojovacího chodníku, 
spojujícího tuto část Valtířova s autobusovými zastávkami. 

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost pana ………………, bytem 
………………, Velké Březno, o koupi nemovitosti p.p.č. 3/5 o výměře 197 m2, zahrada. 
Doplnil, že pozemek je v nájmu. (pí ………………………..). Dále doplnil, že rada obce 
nedoporučuje schválit záměr prodeje. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení  
Záměr prodeje p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje  
    záměr prodeje pozemku č. 3/5 o výměře 197 m2, zahrada v k. ú. Vítov u Velkého Března. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     informovat žadatele.                                                                                        T: 30. 09. 2021                                    
Výsledek hlasování:      hlasů pro   6 hlasů proti  0  hlasů zdržel      3 
Starosta konstatoval, že usnesení nebylo přijato 

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na zrušení záměru prodeje p.p.č. 392/4 
v k. ú. Valtířov nad Labem. Konstatoval, že usnesením č. 295/2021 byl schválen záměr prodeje 
č. 392/4 v k.ú. Valtířov nad Labem. Doplnil, že o koupi pozemku žádaly …………….. 
………………………………………………………….. Dále doplnil, že při skutečném 
zaměření v terénu bylo zjištěno, že pozemek je součástí místní komunikace, tudíž jej nelze 
prodat.   
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek požádal o upřesnění.  
Starosta problém vysvětlil a ukázal na geometrickém plánu. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 310/2021 
Zrušení záměru prodeje p.p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Ruší  
     usnesení č. 295/2021 ze dne 21.6.2021, kterým schválilo záměr prodeje pozemku č. 392/4  
     o výměře 27 m2, zahrada, v k. ú. Valtířov nad Labem, neboť geometrickým zaměřením  
     bylo zjištěno, že tento pozemek je součástí místní komunikace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o zrušení záměru informovat žadatele.                                                            T: 30. 09. 2021                                                  
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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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, …..“. Konstatoval, že se jedná o komunikační vedení 
a zařízení umístěné na p.p.č. 291/123 v k.ú. Velké Březno.  Doplnil, že záměr byl schválen na 
18. jednání ZO, usnesením č. 298/2021 a byl zveřejněn 23.06.2021 po dobu 15 dnů. Dále doplnil, 
že rada obce doporučuje uzavření smlouvy schválit. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 311/2021 
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“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene, ve znění   
     předloženého návrhu a Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, označenou    
     jako „16010-060778 DIZP D UL Velké Březno“, ve znění předloženého návrhu. 
     Budoucí oprávněná: 
     CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČO 04084063. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí a smlouvy o umístění stavby.             T: 31. 10. 2021                
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 
4/2021. Konstatoval, že rozpočtové změny na straně příjmů činí celkem 2.635.389 Kč a na 
straně výdajů činí celkem 1.130.000 Kč. Financování – tvorba rezerv ve výši 1.505.389 Kč. 
Doplnil, že současně, pro informaci, předkládá přehled rozpočtových opatření č. 3/2021, která 
byla schválena Radou obce dne 02.08.2021 usnesením č. 158/2021, dále rozbor hospodaření 
obce k 31.07.2021 a přehled rozpočtových změn v roce 2021 ve srovnání s naplňováním 
rozpočtu k 31.07.2021. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek se dotázal na dotaci na rekonstrukci škvárového hřiště s poukazem na novou 
položku v rozpočtu. Dále se dotázal, proč je navýšena cena na zateplení bytového domu v ulici 
Náměstí. 
Starosta odpověděl, že FK Jiskra neuspěla s žádostí o dotaci, proto se ruší dotační částka, která 
měla být spoluúčastí obce, neboť obec sama upravuje toto hřiště. Zvýšení ceny na zateplení je 
způsobeno nárustem cen zejména polystyrénu. Původní rozpočet je z roku 2018, proto je nutné 
již předem počítat s jejich navýšením. 
Mgr. Kulhánek kritizoval nevyužití plánovaného objemu financí na přípravu projektů 
k případným dotacím. 
Starosta odpověděl, že každý dotační titul má svá specifika a je zbytečné zadávat vypracování 
projektů v předstihu. Na příští radu je přizván Ing. ………, který nás bude informovat o dalších 
krocích. 
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Mgr. Kulhánek se dotázal na stav přípravy nového územního plánu. Doporučuje do něj zahrnout 
i změnu určení obecního pozemku pod restaurací Tivoli. 
Starosta informoval, že probíhá jednání s Ing. ………… o její pomoci s územním plánem. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 312/2021 
Rozpočtová opatření č. 4/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     rozpočtová opatření č. 4/2021 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zapracování rozpočtových opatření do účetnictví obce.                T: 30. 09. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel   0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 

Bod programu 5. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na ukončení příkazní smlouvy číslo 
SML/SLUŽ/1/2020 na zajištění Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP. 
Konstatoval, že zastupitelstvo obce, dne 27.01.2020, schválilo usnesením číslo 163/2020 
uzavření příkazní smlouvy k zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na 
stavbě „TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení 
odpadních vod“, za cenu 1.250.000 Kč bez DPH. 
Příkazník: 
INVESTSERVIS, spol. s r.o., IČO: 467 10 001, se sídlem Tolstého 451, 415 03 Teplice. 
Doplnil, že rada obce dne 10.05.2021, usnesením č. 95/2021, zrušila zadávací řízení k zadání 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Velké Březno – intenzifikace ČOV; 
Valtířov – přepojení odpadních vod“, a to dle ust. § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem bylo, že dne 
27.04.2021 bylo zadavateli doručeno ze strany Státního fondu životního prostředí ČR usnesení 
č.j. SFZP 151304/2020, jímž byl zadavatel vyrozuměn o tom, že požadovaná dotace nebude 
zadavateli poskytnuta, a to ani zčásti. Zadavatel, obec Velké Březno přitom, s ohledem na 
hodnotu veřejné zakázky, není schopen financovat veřejnou zakázku výlučně z vlastních 
zdrojů. Dále doplnil, že na základě výše uvedených skutečností doporučuje rada obce, v souladu 
s čl. 5 odst. 5.5 příkazní smlouvy, od této smlouvy odstoupit. Současně doporučuje odejmout 
plnou moc, která byla příkazníkovi udělena a tvoří přílohu č. 2 příkazní smlouvy.   
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 313/2021 
Návrh na ukončení příkazní smlouvy č. SML/SLUŽ/1/2020 na zajištění Technického 
dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I.   Schvaluje 
      odstoupení od příkazní smlouvy č. SML/SLUŽ/1/2020 z důvodu uvedených v článku 5   
      odstavci 5.5. této smlouvy. 
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II.  Odnímá 
      plnou moc, která byla příkazníkovi udělena a tvoří přílohu č. 2 příkazní smlouvy číslo  
      SML/SLUŽ/1/2020.  
III. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                              T: 31. 10. 2021                
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání přehled o plnění usnesení přijatých za 
období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021. Konstatoval, že v tomto období se uskutečnila 
celkem tři jednání, na kterých zastupitelstvo obce uložilo usnesením celkem 26 úkolů, z toho 
24 úkoly byly splněny (z toho 6 po termínu – 5 x OČR referentky správy majetku a 1x Zámek 
– doručeno z Prahy až 07.05.2021), u 1 úkolu je podána žádost o prodloužení a 1 úkol je 
s termínem plnění březen 2022. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 314/2021 
Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce  
v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce 
v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a 
I.   Bere na vědomí, že 
     v hodnoceném období uložilo zastupitelstvo obce usnesením celkem 26 úkolů.  Z 26 úkolů  
     bylo 24 úkolů splněno (z toho 6 po termínu), 1x požádáno o prodloužení lhůty plnění  
     úkolu a 1 úkol má stanoven termín plnění březen 2022. 
II.  Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení: 
         č. 287/2021 do 30.09.2021 
     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel        0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 

 

Bod programu 6. Zprávy starosty  

Starosta informoval zastupitelstvo, že k 31.08.2021 odstoupil z funkce člena kontrolního 
výboru pan …………… z důvodu, že je od 01.09.2021 zaměstnaný jako referent správy 
majetku obecního úřadu. 

Starosta informoval zastupitelstvo, že obec objednala novou analýzu zpracování odpadů. Ve 
výsledku bychom měli najít cestu nejekonomičtějšího a ekologického řešení odpadového 
hospodářství obce. Tato analýza by měla být k dispozici již v nejbližší době. 
Mgr. Kulhánek požádal o předání analýzy co nejdříve zastupitelům obce. 
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Starosta informoval o probíhající rekonstrukci chodníku v ulici Alej Sportovců, dále 
informoval zastupitele, že byla dokončena oprava komunikace v mateřské škole a realizován 
nový povrch místní komunikace ve Valtířově. 

Starosta informoval zastupitelstvo, že byla zadána veřejná zakázka – zateplení objektu Náměstí 
171, dne 27.09.2021 proběhne otvírání obálek. Doplnil, že na prohlídku místa plnění se ve 
stanovený termín žádný s potenciálních uchazečů nedostavil. Domnívá se proto, že žádnou 
nabídku zřejmě neobdržíme i když termín plnění jsme posunuli do roku 2022. 

Starosta informoval zastupitelstvo, že dnes bylo předáno nové hasičské vozidlo. V souvislosti 
s tím informoval, že dodání vozidla bylo opožděno oproti smluvnímu termínu, a proto budeme 
uplatňovat smluvní pokutu. 

 

 

Bod programu 7. Dotazy členů zastupitelstva 

Mgr. Kulhánek se dotázal na počet žoků na zelený odpad, které v letošním roce zajišťovala 
obec pro občany. 
Starosta odpověděl, že žoky poskytuje a následně odváží společnost AVE na naši objednávku. 
Doplnil, že v letošním roce jsme se dostali do situace, kdy jsme na jaře vydali 90 žoků a na 
podzim už 220 žoků, což je 2x víc, než v roce 2020. Svozová firma tvrdí, že nemá kapacitu na 
další svoz. 
Mgr. Kulhánek doporučil, že by bylo potřeba se na tuto situaci připravit pro další rok například 
prodloužit svozové období, nebo nalézt nějaký jiný způsob. Dále upozornil na problém, že 
nebyly využity všechny kompostéry, které obec zabezpečila. Doporučil aktuálně informovat 
občany o této možnosti. 
Starosta informoval zastupitele, že do objemu neseparované části komunálního odpadu v obci 
se započítává i velkoobjemový odpad ukládaný občany na sběrném místě. Dle platné legislativy 
se po dosažení stanoveného objemu může obec dostat do vyšších poplatků.  

Mgr. Kulhánek se kriticky vyjádřil k investiční činnosti obce, kdy z plánovaných akcí bylo 
realizováno velice málo. Na úseku projektové činnosti je výše čerpání nula, takže nebylo 
uděláno nic. 
Starosta odpověděl, že investiční činnost byla zásadním způsobem ovlivněna covidovými 
opatřeními a následným zdražením materiálů a nedostatkem požadovaných služeb z důvodu 
vysoké poptávky. Doplnil, že obec neobdržela dotaci na ČOV Velké Březno, a proto oslovil 
Provod, aby vyňali z projektovou dokumentaci ČOV Valtířov, na kterou budeme žádat o dotaci 
Ústecký kraj a z dokumentace ČOV Velké Březno vše, co lze využít na opravy tak, abychom ji 
udrželi v provozu. Upozornil zastupitele na skutečnost, že všichni poskytovatelé dotací 
argumentují tím, že ČOV Velké Březno čistí odpadní vody, jejichž větší část tvoří odpadní vody 
z pivovaru.  Přesto budeme zkoušet získat dotace na opravy ČOV Velké Březno od Ústeckého 
kraje. Dále doplnil, že jsme byli nuceni vyměnit provzdušňovací prvky, které již neplnily svou 
funkci tak, abychom mohli dodržet limity znečištění stanovené nám pro vypouštění odpadních 
vod.  
Ing. Fiala požádal o zaprotokolování, že byl přítomen u částečného odpuštění jímek v ČOV a 
byl překvapen. Vyjádřil pochybnosti k vyhodnocení technického stavu ČOV firmou Provod a 
k následnému provedení projektu a tím i k ceně. 
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Paní Mendlová se dotázala na prodej stávajících hasičských vozidel. 
Starosta odpověděl, že v současné době je DENNIS v opravě, jinak tento prodej inzerujeme. 
Jednali jsme s Hasičským záchranným sborem v Ústí nad Labem, o možnosti prodat Tatru a 
bylo nám sděleno, že v souladu s darovací smlouvou ji 5 let nesmíme prodat, ale můžeme ji 
darovat. Vzhledem k námi vloženým prostředkům do opravy Tatry bude lepší počkat ještě dva 
roky, než tato smluvní doba uplyne. 

Paní Mendlová se dotázala, jaké jsou příspěvky okolních obcí na činnost naší jednotky SDHO. 
Starosta odpověděl, že smlouvu máme uzavřenou s obcí Homole pod Pannou, s ostatními 
obcemi se nedaří dohodnout, většinou mají svoje dobrovolné jednotky nebo již uzavřenou 
smlouvu s jinou obcí. 

Paní Mendlová se dotázala, zda je nějaká reakce na její požadavek posílení autobusové dopravy 
okolo 7 hod. ranní, neboť školní děti se téměř nevejdou do autobusu. 
Starosta odpověděl, že dotaz jsme zaslali Dopravní společnosti Ústeckého kraje, avšak zatím 
žádná odpověď. 

PhDr. Mgr. Štefl Ph.D. informoval zastupitele o tom, že do zpravodaje je připravena informace 
o 4. ročníku Tivolího hudebního léta, který proběhl v červenci 2021 s tím, že na příštím jednání 
jej bude prezentovat i zastupitelům. 

Paní Charvátová opakovaně apelovala na opravu a rozšíření místní komunikace u nového 
obytného souboru ve Valtířově. Po výstavbě je velký provoz a situace je neúnosná. 

Mgr. Kulhánek přednesl dotaz za Mgr. Ing. Šidáka, zda mu nekončí mandát ve školské radě. 
Starosta odpověděl, že to prověří. 

Mgr. Kulhánek se dále se dotázal na poslední dvě rady obce. Projevil nespokojenost s tím, že 
doposud nejsou zveřejněny zápisy z jednání rady. Dále také poukázal na aktualizaci 
projektových karet na webu obce. Následně se zeptal na pronájem hospody ve Vítově. 
Konstatoval, že v některém zápise z předchozích rad se dočetl, že byl vyhlášen záměr pronájmu 
vítovské hospody. Dále konstatoval, že současná nájemkyně končí k 30.09.2021 a dotázal se, 
zda záměr pronájmu byl skutečně zveřejněn.  
Místostarostka odpověděla, že ano, ale proto, že smlouva s paní hostinskou skončila a ona 
z důvodů čerpání covidové dotace požádala o uzavření nové smlouvy. Smlouva byla uzavřena 
na dobu určitou, do 30.09.2021.  
Mgr. Kulhánek se dotázal, proč tedy rada již nezveřejnila nový záměr pronájmu, neboť Vítovští 
projevují nespokojenost s tím, že hospoda končí. Argumentují tím, že díky nové výstavbě by 
mohla prosperovat a určitě se najde někdo, kdo by ji provozoval. 
Tajemník odpověděl, že pan …….. dostal od rady za úkol prověřit, jaké náklady na nezbytné 
opravy by v případě nového pronájmu obec čekaly. Na základě tohoto zjištění pak rada 
rozhodne o dalším postupu. 
Mgr. Kulhánek upozornil na možnost zvýšeného tlaku Vítovských na znovu zprovoznění 
restaurace např. formou petice a doporučil, vyhlásit záměr jejího pronájmu.  

 

 

Bod programu 8. 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 
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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 jednání, proto ukončil 19. schůzi 
zastupitelstva obce, poděkoval přítomným za účast. Upozornil přítomné, že příští, 20. jednání 
zastupitelstva, je plánováno na 13. prosince 2021, od 17:00 hod., opět v zasedací síni obecního 
úřadu. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.57 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
     Mgr. Michal Kulhánek                                                                   Pavla Hasprová 
           ověřovatel zápisu                                   ověřovatel zápisu 
           
 
 
 
 
 
 
        Karel Jungbauer                                                                         Ing. Hana Šlechtová 
           starosta obce                                   místostarostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 20. 9. 2021 
Hana Fuchsová. 


