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Č. j.:     OUVB – 4730/2021 
PID:     DXWX3OP1EMW4 
SPIS č. 219/21 

 
Z Á P I S  

z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 13. 12. 2021 od 17:00 hodin 

 v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno  

Jednání se účastnilo 15 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné, 
  
Omluveni:  

Veřejnost: 0 
 

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
 

K bodu programu 1 – Zahájení 

Starosta zahájil 20. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 20. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu dne 6. prosince 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                                          
Mgr. Michalem Kulhánkem a paní Pavlou Hasprovou. Zápis je k dispozici na obecním úřadě 
k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá za schválený.  

Starosta konstatoval, že dne 8. 12. 2021 rezignoval na funkci zastupitele pan Karel Turek.  
V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, nastupuje na uvolněný mandát náhradník z téže volební strany, a 
to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.  
Doplnil, že pan Karel Turek kandidoval za ODS, dle výsledků hlasování tak mandát člena 
Zastupitelstva obce Velké Březno vznikl dne 9. 12. 2017 paní Mgr. Lence Šidákové.  
Požádal paní Mgr. Lenku Šidákovou, aby složila zákonem předepsaný slib a to tak, že po 
přečtení slibu pronese slovo „ slibuji „ a následně se podepíše pod text slibu. 
Mgr. Šidáková složila zákonem stanovený slib bez výhrad. 
Starosta pogratulovat Mgr. Šidákové a popřál ji mnoho úspěchů. 

Starosta konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno dnešního jednání 15 z 15 zastupitelů, 
z jednání se nikdo neomluvil.  

Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou            
20. 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. 
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Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva  
Ing. Jana Fialu a pana Jana Šotku. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: Bc. Tomáš Pýcha, paní Marcela Tomanová a paní Květuše Vyhnálková. 
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.  
Usnesení 315/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 20. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala a 
pan Jan Šotka. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Bc. Tomáš Pýcha, paní Marcela Tomanová a paní Květuše Vyhnálková. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce, který navrhl 
doplnit o materiál nazvaný Souhlas s podáním žádosti o dotaci. 
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 316/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 20. 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: 

• Záměr prodeje p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka kNN“. 
4. Finanční záležitosti: 

• Návrh rozpočtu pro rok 2022. 
• Střednědobý výhled obce na období 2022 – 2024. 
• Rozpočtová opatření č. 5/2021. 
• Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2021 
• Kalkulace ceny vodného a stočného pro obyvatele pro rok 2022. 
• Návrh OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
• Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří 

nejsou členy zastupitelstva obce. 
• Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci víceúčelového 

hřiště v obci Velké Březno.  
5. Různé: 

• OZV č. 2/2021 - kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství. 
6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
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8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  15  hlasů proti  0  hlasů zdržel   0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 2 - Připomínky občanů 1. část 

Starosta konstatoval, že jednání  nejsou přítomni žádní  nečlenové zastupitelstva – občané obce 
i ti, kteří nejsou občany obce, ale v obci vlastní nemovitost, a pokračoval dalším bodem jednání. 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost pana ……………………., bytem                  
………………., Velké Březno, o koupi nemovitosti p.p.č. 3/5 o výměře 197 m2, zahrada. 
Pozemek je v nájmu. (pí ………………). Konstatoval, že rada obce nedoporučuje schválit 
záměr prodeje. Doplnil, že zastupitelstvo obce již tuto žádost projednávalo na své 19. schůzi, 
avšak nepřijalo ve věci žádné usnesení. Proto je žádost předkládána znovu k projednání. 
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 317/2021 
Záměr prodeje p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala 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, 
     o usnesení informovat žadatele.                                                                      T: 31. 12. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti  1  hlasů zdržel 4 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 
42_7, smyčka kNN“. Konstatoval, že se jedná se o provedení elektro přípojky NN pro pozemek 
č. 42/7 v k. ú. Velké Březno, jehož vlastníkem je pan ………….. Přípojka bude vedena překopem 
přes místní komunikaci, která se nachází na pozemku p. č. 43/3 v k. ú. Velké Březno, jehož 
vlastníkem je obec Velké Březno. Doplnil, že rada obce doporučuje předložený záměr 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 318/2021 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka kNN“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a  
     Dohodu o umístění stavby „UL-Velké Březno, p.p.č. 42_7, smyčka kNN“. 
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II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 31. 12. 2021                            
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti 0   hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh rozpočtu pro rok 2022. Konstatoval, 
že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 29. 11. 2021, tedy více jak 10 dnů před 
projednáním v zastupitelstvu obce. Doplnil, že rada obce doporučuje předložený návrh 
rozpočtu obce schválit. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Ing. Mgr. Šidák upozornil na termín vyvěšení rozpočtu s tím, že dle novely zákona se návrh 
rozpočtu zveřejňuje ne na 10, ale na 15 dnů a dále, že se domnívá, že vyvěšením na úřední 
desce dne 29. 11. 2021  nebyla  splněna  lhůta pro zveřejnění, čili 15 dní před dnem projednání. 
Starosta odpověděl, že si myslí, že to bylo zveřejněno správně, ale nechá dodržení lhůty 
prověřit. 
Ing. Mgr. Šidák konstatoval, že navrhovaný rozpočet je schodkový a v části financování je  
splátka úvěru, což je dle mého chybné, mělo by být ve výdajích. 
Paní Fuchsová odpověděla, že se jedná o financování, a proto nelze o splátku navyšovat výdaje. 
Ing. Mgr. Šidák dále upozornil, že u rozpočtu pro ZŠ je navýšeno o určitou částku, jedná se o  
navýšení cen energií, nebo o nějaké další výdaje? 
Starosta odpověděl, že při sestavování rozpočtu jsme vycházeli z požadavků ZŠ, které nám 
škola zaslala. 
Ing. Mgr. Šidák poznamenal, že ve škole se topí plynem, a že ceny plynu budou určitě vyšší 
než předpokládané navýšení o 10 %. 
Ing. Mgr. Šidák  se dotázal na projekt výstavba nových učeben ZŠ a rekonstrukce učeben s tím, 
proč nejsou využity půdní prostory. 
Starosta odpověděl, že v dolní budově by se měly, po ukončení docházky „silných ročníků“, 
uvolnit třídy, ze kterých by se vytvořila odborná učebna, součástí  stavby je i bezbariérový 
přístup. 
Paní Mendlová doplnila, že byla s projektantem v prostorách půdy ZŠ. Projektant konstatoval, 
že půda je pro záměr nevyhovující, neboť by se celá střecha včetně krovů musela vyzvednout 
o cca 1,5 m výše (nízké stropy), a že ani prostorová dispozice půdy neumožňuje realizaci 
potřebného počtu učeben. Vyvolané náklady by byly podstatně vyšší, než je tomu u nové 
stavby.  
Ing. Mgr. Šidák se dotázal, jaké učebny by měly vzniknout? 
Paní Mendlová odpověděla, že jazyková,  biologie, chemie a fyzika, počítačové učebny a  další 
zájmové prostory.  
Ing. Mgr. Šidák se dotázal, zda jsme na tuto akci projekčně připraveni? 
Starosta odpověděl, že se připravujeme. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že pan ředitel ZŠ naznačil, že tento školní rok  bude pro něj 
poslední, tudíž z jeho strany nelze velkou iniciativu očekávat. 
Ing. Mgr. Šidák konstatoval, že postrádáme jakýkoliv  plán rozvoje základní školy, školská rada 
se neschází.  
Starosta odpověděl, koncepce  rozvoje ZŠ vychází z plánu starého cca 10 let a dotace by měla 
zahrnovat i vybavení, včetně technických prostředků v nových učebnách. Určitě se budeme 
scházet se zástupci školy a projednávat, co a jak je potřeba zařídit a vybavit. 
Ing. Fiala konstatoval, že jeho pohled je spíše ze stavebního pohledu. Půdní prostory je možné 
využít například pro administrativu školy a tyto dosavadní pak využít pro výuku.  
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Paní Mendlová namítla, že podle projektanta by náklady na úpravu půdy – např. zvednutím 
krovů,  byly velmi vysoké.  
Starosta doplnil, že velkými úpravami by vznikly malé prostory a nevztahovala by se na to 
dotace. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 319/2021 
Rozpočet obce pro rok 2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      rozpočet obce pro rok 2022 v předloženém znění. 
II.  Bere na vědomí 
      rozpis rozpočtu pro rok 2022 
III. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtu na úřední desce.                        T: 27. 12. 2021 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 10 hlasů proti 1 hlasů zdržel 4 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 
období  2022-2024. Konstatoval, že rok 2022 kopíruje návrh rozpočtu obce na rok 2022. Další 
roky jsou postaveny na úroveň očekávaných příjmů a výdajů. Doplnil, že rada obce doporučuje 
předložený návrh 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 320/2021 
Střednědobý výhled obce na období 2022 - 2024 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Ruší 
      usnesení 16. zastupitelstva obce č. 275/2021 
II.  Schvaluje 
      Střednědobý výhled obce na období 2022 – 2024 v předloženém znění. 
III. Ukládá  
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu na úřední desce. T: 27. 12. 2021 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 5 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh rozpočtových opatření č. 5/2021. 
Konstatoval, že rozpočtové změny na straně příjmů činí celkem 9.013.110 Kč a na straně výdajů 
činí celkem 671.550 Kč. Financování – tvorba rezerv je ve výši 8.341.560 Kč. Doplnil, že rada 
obce doporučuje předložený návrh schválit. 
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 321/2021 
Rozpočtová opatření č. 5/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     rozpočtová opatření č. 5/2021 v předloženém znění. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
    zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtového opatření na úřední desce.   T: 27. 12. 2021 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 4 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání program inventarizace majetku, účtů, pohledávek 
a závazků obce Velké Březno v roce 2021, včetně složení inventarizačních komisí. 
Konstatoval, že rada obce doporučuje předložený návrh schválit. 
Paní Fuchsová seznámila členy zastupitelstva s plánem inventarizace a provedla školení členů 
inventarizačních komisí. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Ing. Mgr. Šidák doporučuje provést mimořádnou inventarizaci ZŠ ke dni předání funkce pana 
ředitele. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 322/2021 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený program inventarizace majetku, 
účtů, pohledávek a závazků obce Velké Březno v roce 2021, včetně složení inventarizačních 
komisí a  
I.  Schvaluje  

1. Provedení inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké Březno 
v roce 2021 k 31. 12. 2021. 

2. Harmonogram realizace inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké 
Březno v roce 2021, ve znění předloženého návrhu. 

3. Složení inventarizačních komisí dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné pro rok 
2022. Konstatoval, že pro rok 2021 stanovilo zastupitelstvo obce cenu vodného a stočného pro 
obyvatele takto: Vodné ve výši 42,51 Kč včetně DPH; Stočné ve výši 33,40 Kč včetně DPH, 
celkem 75,91 Kč včetně DPH. Doplnil, že oproti roku 2021 je navrženo navýšení ceny vodného 
a stočného o 4,04 Kč včetně 10 % DPH, což je o cca 1 Kč méně než činilo navýšení v uplynulém 
roce. Dále doplnil, že vzhledem k očekávání, že všechny vstupy půjdou „cenově nahoru“, míra 
inflace se bude pohybovat kolem 7%, doporučuje rada obce stanovit vodné a stočné dle 
alternativy 1 návrhu usnesení.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Ing. Mgr. Šidák se nedomnívá, že mírnější zvyšování ceny vodného a  stočného je rozumné. 
Bude se muset investovat do vodárenské infrastruktury. 
Starosta konstatoval, že rada doporučuje tu vyšší cenu. 
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Bc. Pýcha se dotázal, proč se nezahrnuje  pivovar do odběratelů, kterým se také zvyšuje cena. 
Starosta vysvětlil, že pivovar má při standardním nátoku cenu garantovanou. V ostatních 
případech platí cenu, která se propočítává z přímých nákladů na provoz ČOV. Pivovar utlumuje 
výrobu, což znamená nižší nátoky na ČOV, a proto také platí určité vyrovnávací poplatky. ČOV 
je  dimenzovaná na určité množství splaškových vod a budeme muset tento stav řešit.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 323/2021 
Kalkulace vodného a stočného pro obyvatele na rok 2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

 cenu vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2022 takto: 

  jednotka vodné stočné celkem 
     CENA bez DPH Kč/m3 39,98 32,70 72,68 
     CENA vč. 10 % DPH  Kč/m3 43,98 35,97 79,95 

II. Ukládá 
    Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
    zabezpečit zveřejnění ceny vodného a stočného pro rok 2022 na ÚD.            T: 17. 12. 2021 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh OZV č. 1/2021 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Konstatoval, že důvodem je nová právní úprava, tedy zákon č. 541/2020 
Sb., zákon o odpadech. Doplnil, že OZV 1/2021 je předkládána proto, abychom mohli od 
příštího roku nadále vybírat místní poplatek. Největší změnou je odstranění osvobození odnětí 
svobody – nově ze zákona. Ostatní změny jsou v poznámkách pod čarou, jak se citují nová 
zákonná ustanovení. Dále doplnil, že rada obce doporučuje předložený návrh schválit. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Ing. Mgr Šidák konstatoval, že náklady obce na likvidaci komunálního odpadů jsou mnohem 
vyšší, než vybrané poplatky, a to nezapočítává náklad na sběrné místo a další. V budoucnu 
proto bude obec stále více a více dotovat tuto oblast.  
Starosta odpověděl, že jsou určité návrhy na snížení nákladů na odpady. Nové možnosti na jiné 
zpoplatnění svozu odpadů. Plánujeme vyzkoušet systém snížení četnosti svozů - jednou za 14 
dní a více využívat třídění odpadů, které by se vyvážely každý týden. 
Mgr. Šidáková poznamenala, že je potřeba posílit hnízda na tříděný odpad ve Vítově. 
Tajemník konstatoval, že jednou ze základních změn zákona je, že pro stanovení výše místního 
poplatku již není třeba dokládat kalkulaci nákladů za předchozí rok. Je tedy na zastupitelstvu, 
zda rozhodne o navýšení místního poplatku, nebo se osvětou bude snažit přesvědčit občany 
k většímu třídění. 
Ing. Mgr. Šidák upozornil, že je třeba mít na mysli i solventnost občanů, pokud se zvýší 
poplatek, mohlo by docházet k jejich zadlužování. 
Starosta doplnil, že komunikace s dodavatelem  služeb je složitá. Např. ačkoliv nám dvakrát 
slíbili, že do konce roku svezou žoky, přesto se svézt všechny žoky s listím nepodařilo. Snad 
se to podaří počátkem ledna. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
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Usnesení 324/2021 
Návrh OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému   
     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  
     ve znění předloženého návrhu.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění OZV 1/2021 na úřední desce.                                        T: 15. 12. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti 0   hlasů zdržel    1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na stanovení jednorázové odměny členům 
výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že v roce 2021 
pracovalo ve výborech a komisích obce celkem 17 osob, které nejsou členy ZO, a které za svou 
činnost nedostávají žádnou odměnu. Doplnil, že na základě návrhů předsedů jednotlivých 
výborů a komisí, doporučuje Rada obce, aby zastupitelstvo obce stanovilo odměny tak, jak jsou 
uvedeny v důvodové zprávě. 
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 325/2021 
Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí jednorázové odměny za činnost ve prospěch obce v období leden až  
     prosinec 2021 členům komisí a výborů, nečlenům zastupitelstva obce, uvedeným  
     v důvodové zprávě, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     v souladu s usnesením zastupitelstva zabezpečit vyplacení odměn.             T: 28. 02. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na podání žádosti o dotaci z programu 
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na projekt 
Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Velké Březno. Konstatoval, že tento souhlas je 
jednou z podmínek MMR pro přijetí žádosti. Doplnil, že se jedná o vybudování víceúčelového 
hřiště ve valtířovské pískovně.   
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. 
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Usnesení 326/2021 
Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště 
v obci Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     podání žádosti o dotaci z programu 117D8210H Podpora budování a obnovy míst  
     aktivního a pasivního odpočinku na projekt Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci  
     Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit podání žádosti na MMR.                                                               T: 17. 12. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 5. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh OZV č. 2/2021, kterou se stanoví obecní 
systém odpadového hospodářství. Konstatoval, že důvodem je nová právní úprava, tedy zákon 
č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. Doplnil, že tato vyhláška stanoví obecní systém 
odpadového hospodářství na území obce Velké Březno, rovněž stanoví místa, kde obec Velké 
Březno přebírá výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona o 
výrobcích s ukončenou životností. Dále určuje místa určená k soustřeďování složek 
komunálního odpadu a ukládá povinnosti osobám, jak nakládat s komunálním odpadem. Dále 
doplnil, že rada obce doporučuje předložený návrh 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 327/2021 
OZV č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového  
     hospodářství, ve znění předloženého návrhu.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění OZV 2/2021 na úřední desce.                                      T: 15. 12. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   15 hlasů proti  0  hlasů zdržel   0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 6. Zprávy starosty  

Starosta konstatoval, že všechny informace, které měl připraveny, již zazněly v rámci diskusí 
k jednotlivým bodům programu. 
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Bod programu 7. Dotazy členů zastupitelstva 

PhDr. Štefl informoval zastupitele, že předal radě obce žádost o vyšší částku na financování      
5. ročníku Hudebního tivolího léta. Jedná se „výroční“ ročník. Dotace od Krajského úřadu 
Ústeckého kraje přichází se zpožděním, a proto s ní příliš nepočítá. 
Ing. Mgr. Šidák upozornil, že dnes Kraj schválil rozpočet na příští rok s tím, že změnil 
programové určení na kulturu a jiné dotační podmínky. 
PhDr. Štefl poděkoval za upozornění s tím, že ve spolupráci se starostou zajistí podání žádosti 
o dotaci. 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, zda se změnily podmínky pro placení místního poplatku pro občany, 
kteří vlastní v obci dvě nemovitosti. 
Starosta se dotázal, zda se jedná o případ, že občan vlastní v obci dům a současně i chatu, pokud 
je to tak, tak se nic nezměnilo, neboť je to dané zákonem. 
Bc. Pýcha požaduje dodržování pravidel k přidělování bytů, má za to, že rada rozhoduje jinak, 
než doporučuje bytová komise.  
Starosta odpověděl, že se to stalo výjimečně a rada to v usnesení zdůvodnila. 
Ing. Mgr. Šidák konstatoval, že si je vědom obtížné personální situace na úřadě, ale přesto je 
nucen upozornit na to, že místní komunikace jsou často znečišťovány vozidly stavebních firem, 
které navíc stojí na nevhodném místě a ztěžují nebo přímo znemožňuji průjezdnost. Dále, že 
místní komunikace jsou ve špatném stavu, konkrétně u jeho bydliště je velká díra, komunikace 
ve Školní ulici je také ve špatném stavu. 
Starosta odpověděl, že projíždí obec a kontroluje stav MK, řešit závady je v gesci pí Jelínkové. 
Starosta dále informoval o tom, že odešla pracovnice stavebního úřadu. V jednom zaměstnanci 
není možné všechny případy řešit. Stejně tak pracovníka na správu bytovém fondu se nedaří 
získat. Oslovili jsme celkem 12 firem, které obdobnou agendu vykonávají a tři hned 
odpověděly, že nemají zájem. 
Bc. Pýcha se dotázal na stav projektu revitalizace Náměstí ve Velkém Březně. 
Starosta odpověděl, že projekt byl předán a proplacen, ale pro vysoké náklady se nebude 
realizovat v celém rozsahu, pouze renovace povrchu a parkovací místa. 

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 
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. 
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Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program jednání, proto ukončil 20. schůzi 
zastupitelstva obce, poděkoval přítomným za účast. Upozornil přítomné, že příští, 21. jednání 
zastupitelstva, je plánováno na 24. ledna 2022, od 17:00 hod., opět v zasedací síni obecního 
úřadu. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:30 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Jan Fiala                                                                                 Jan Šotka 
           ověřovatel zápisu                                   ověřovatel zápisu 
           
 
 
 
 
 
 
         Karel Jungbauer                                                                         Ing. Hana Šlechtová 
            starosta obce                                    místostarostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 13. 12. 2021 
Hana Fuchsová 


