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Vážení zastupitelé obce, 

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

úřadu v roce 2019 a současně Vám posloužit jako jeden ze zdrojů informací potřebných pro 

činnost voleného zástupce občanů. 

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

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

Z uvedených informací vyplývá, že i když personální obsazení doznalo změn, organizační 

členění úřadu zůstalo stejné, jako v předchozím roce. 

Stále nejsme schopni vlastními silami zajišťovat přípravu investic, získávání dotaci a v plném 

rozsahu správu majetku. Na tyto činnosti jsme nuceni „nakupovat“ externisty, což je při 

stávajícím stavu zaměstnanosti, nejen čím dál obtížnější, ale i dražší. Na úseku výkonu státní 

správy nejsme schopni řešit „ staré“ věci. Týká se to zejména stavebního úřadu, který kvůli 

nárůstu nových žádostí na výstavbu rodinných domů, není schopen řešit nepovolené stavby a 

stížnosti na nepovolené stavby, které stavební úřad obdržel v uplynulých letech.  

Jak z předložené zprávy vyplývá, že rok 2019 byl pro obecní úřad rokem náročným, ale také 

pracovně úspěšným. Zato patří poděkování všem jeho zaměstnancům. 

Ladislav Boháč, tajemník OÚ. 

 

Tato zpráva je zpracována v souladu s organizační strukturou obecního úřadu – po 

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

jednotlivých činností. 
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1) ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 

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

Podatelna - Doručená pošta - je doručována prostřednictvím České pošty, Datovými zprávami, e-

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

referenta, stručný popis dokumentu, adresa odesilatele, spisový znak a podznak, veškeré přílohy, které 

písemnost obsahuje.  

 

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

rozdělena a následně předána pomocí programu spisové služby jednotlivým úředníkům. 

 

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

e-mailem nebo osobně. Pokud se odesílá pošta pomocí České pošty, z Výpravny ve spisové službě, je 

nutno každý den vytisknout Podací arch a seřadit podle tohoto archu odchozí poštu, která je 

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

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

pracovníků při zjištění nedostatků před odesláním dokumentů. 

1494

1950

DORUČENÁ POŠTA

Obsahuje elektronický obraz Neobsahuje elektronický obraz
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Množství odeslané pošty za rok 2019 

 
 

 

Česká pošta  1432  

E- mail   46 

Místní předání  360 

Datová schránka 1130 

 

Pro každý den je taktéž vygenerován automaticky Denní transakční protokol, ve kterém je 

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

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

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

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

vyplynula poradní činnost v této věci. 

            

 

1432

46

360

1130

Odeslaná pošta

Česká pošta E- mail Osobní předání Datová schránka
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Spisovna (archiv) – pomoc při ukládání a vyhledávání dokumentů v průběhu roku. Hledání nových 

vyhovujících prostor. 

Úřední deska + elektronická úřední deska 
V roce 2019 bylo přijato 105 žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce + na elektronické úřední 

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

elektronickou formou na elektronické úřední desce. Samotnému vyvěšení dokumentu předchází 

vypočítání lhůty pro sejmutí dokumentu, v případě sejmutí veřejné vyhlášky nebo v případě žádosti se 

vyznačí datum sejmutí a odešle se potvrzení intervalu vyvěšení žadateli. 

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

informačního systému obce. 

Webové stránky obce 
V průběhu roku se ukládají a mění informace, které jsou potřebné upravit, vyjmout, či vložit jako nové 

na webové stránky.  
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CZECHPOINT – vydáno 79 ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy  

 

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

webové stránky. 

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

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

stáhnout. Rozeslání přístupů pro stažení podkladů. Po jednání je zajištěna kompletace spisu a jeho 

uložení. Konečné usnesení a zápis z rady je po podpisu a následné anonymizaci vloženo na webové 

stránky. V roce 2019 proběhlo 18 jednání RO. 

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

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

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

zasedací místnost a připraveno občerstvení. Připravené podklady se uloží na webové stránky, kde si je 

jednotliví zastupitelé mohou stáhnout. Je nutno rozeslat přístupy pro stažení podkladů. Po jednání je 

zajištěna kompletace spisu a jeho uložení. Konečné usnesení a zápis z jednání zastupitelstva obce je po 

podpisu a následné anonymizaci vložen na webové stránky, taktéž se upravené usnesení zveřejňuje 

v listinné i v elektronické podobě na úřední desce úřadu. V roce 2019 proběhlo 8 jednání ZO. 

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

usnesení kde, každý komu byl uložen úkol vyplývající z jednání, doplní stav usnesení. V průběhu roku 

je kontrola plnění usnesení předložena ke kontrole RO a ZO. 

Ztráty a nálezy 
V roce 2019 byl předán do evidence 4 x ztráta a nález. Pouze v jednom případě, se podařilo dohledat 

majitele. Při přijetí nálezu věci se sepíše protokol o nálezu. Nález se zaeviduje a zveřejní na úřední 

desce obecního úřadu. V případě nálezu majitele se při předávání sepisuje protokol o předání věci.  
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Evidence žádostí o poskytnutí informace (ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím) 
V loňském roce byly evidovány 2 žádosti o poskytnutí informace. Při přijetí žádosti, se žádost 

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

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

Před samotným uložením se žádost i odpověď naskenují, identifikační údaje anonymizují a takto 

upravený dokument se vloží na webové stránky obce. Na začátku nového roku se zpracovává Výroční 

zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která je vložena na webové stránky 

obce. 

Evidence stížností a petic 
V roce 2019 neevidujeme žádnou stížností.  

V roce 2019 obec obdržela 1 petici. Při přijetí petice, se petice v podatelně zaeviduje, zapíše se do 

knihy petic, následně se vyplní formulář a předá se odpovědnému pracovníkovi k vyřízení odpovědi. 

Po vyřízení petice se celý spis uloží. 

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

zapisovatelka. 

 

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

 Vedení evidence o personálním složení výborů zastupitelstva a komisí rady. 

 Zabezpečování činnosti sekretariátu starosty obce a tajemníka obecního úřadu. 

 Metodická pomoc při správě spisové služby. 

 Zástup paní Jelínkové ve věci prodeje pozemků, nájemních smluv na hrobová místa, dokumentů 

pro JSDHO Velké Březno, telefonické zodpovídání dotazů, zajištění odpovědi ohledně žádosti o 

zákres sítí na VO, hlášení poruchy na veřejném osvětlení 

 Zadávání zpětných hlášek při absenci pracovníků.  

 Spolupráce s IT ohledně programů a certifikátů. 

 Další činnosti vyplývající z pokynů nadřízeného. 

Funkci matrikářky vykonává paní Michaela Neumannová v těchto oblastech:              
výkon matričního úřadu, evidence obyvatel, vidimace a legalizace. 

Kniha narození: V roce 2019 se v porodnicích narodilo do obce Velké Březno, včetně její 

části Valtířov, celkem 21 dětí. Děti mají po narození stejný trvalý pobyt jako matka. V roce 

2019 byly sepsány 4 určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k dosud nenarozenému 

dítěti 

Kniha úmrtí:  V roce 2019 došlo k 24 úmrtím občanů v matričním obvodu Obecního úřadu 

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

21       ve Velkém Březně, 

0         v Malém Březně, 

1         v Zubrnicích, 

2         v Homoli u Panny. 

V roce 2019 zemřelo celkem 33 občanů Velkého Března a Valtířova (tento údaj zahrnuje i 

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

V rámci matriční agendy úmrtí bylo provedeno 24 zápisů do matričních listinných knih úmrtí 

a 24 přepisům zápisu celých složek a podkladů k úmrtí v roce 2019 do programu Matrika 

Ginis = opis sbírek listin. Dále byla všechna úmrtí zaevidována v AISEO (agendový 

informační systém evidence obyvatel). V rámci oznamovací povinnosti matričního úřadu, 

byly o každém úmrtí informovány tyto instituce: Okresní soud dle místa trvalého pobytu 
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zemřelého, OSSZ, VZP a příslušný Magistrát (oznámení prostřednictvím datové schránky 

nebo poštou). 

Kniha manželství:  V roce 2019 bylo realizováno 80 svatebních obřadů, z toho: 

9 - Obřadní místnost Obecního úřadu, 

29 - Panství Velichov, 

38 - Státní zámek Velké Březno, 

3 -  obec Homole u Panny, 

1 -  obec Zubrnice. 

 

                 
 

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

1x česko-ukrajinská   

2x česko-slovenská 

1x česko-ruská  

1x česko-gruzínská 

1x česko-brazilská  

V rámci předsvatebního řízení došlo k 6 správním řízení ve věci prominutí předložení 

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

kladně ve prospěch snoubenců.   

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

církevního sňatku. 

V rámci matriční agendy oddací bylo provedeno 80 zápisů do matričních listinných oddacích 

knih a 80 přepisům zápisů celých složek a podkladů k oddání v roce 2019 do programu 

Matrika Ginis  = opis sbírek listin. 

Dále byly všechny sňatky zaevidovány v AISEO. Bylo vystaveno 142 potvrzení o změně 

stavu. 

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

V roce 2019 byly vystaveny žádné Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 

V roce 2019 byl proveden 1 zápis uzavření manželství cizině do Zvláštní matriky Brno. 

V roce 2019 bylo zaevidováno 78 rozsudků o rozvodu manželství.  

V roce 2019 učinilo 7 žen před matričním úřadem Velké Březno prohlášení o užívání svého 

dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.  



 
Zpráva o činnosti OÚ Velké Březno v roce 2019 

 

 
Stránka 9 z 34 

Matriční úřad provedl 78 zápisů o rozvodu manželství do matričních knih uzavření manželství 

+ 7 dodatečných záznamů o prohlášení užívání svého dřívějšího příjmení po rozvodu.  

Matriční úřad rozhodoval v roce 2019 ve správním řízení o změně jména či příjmení u 1 

podané žádostí, rozhodl kladně ve prospěch žadatelů. 

V roce 2019 bylo na žádost vydáno 18 druhopisů matričních dokladů na žádost 

Občanské obřady 
V roce 2019 se konalo Vítání občánků ve dvou termínech a to 16. 5. 2019 a 7. 11. 2019. 

Slavnosti vítání občánků se zúčastnilo 13 z celkem 21 narozených dětí (Velké Březno, 

Valtířov). Matrikářka zajišťuje veškerou organizaci Vítání občánků (Oznámení o vítání, 

pozvánky, příjem žádostí o účasti, nákup pozorností pro občánky, objednání programu na 

vítání, o tomto dění informuje ve Zpravodaji obce a na webových stránkách obce. 

Vidimace a legalizace 
v roce 2019 byl provedeno celkem  k 553  záznamů  - úkonů -  ověření  podpisu či shody 

listiny s originálem. 

Agenda evidence osob 2019 
Počet zrušení trvalého pobytu na žádost ve správním řízení  10, 

Počet odhlášených osob z trvalého pobytu Velké Březno, Valtířov  45, 

Počet přihlášených osob k trvalému pobytu Velké Březno, Valtířov 75. 

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

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

evidence obyvatel). 

            

 

               

K 31. 12. 2019 bylo v obci trvale hlášeno 2.272 osob včetně cizinců 
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Agenda přidělování čísel popisných a čísel evidenčních 2019 
V roce 2019 bylo přiděleno 13 čísel popisných nebo evidenčních budovám v obci Velké 

Březno a v části Valtířov. 

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

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

Nad rámec svých pracovních povinnosti pak: 
Organizace akce UKLIĎME ČESKO dne 06. 04. 2019 

Osazení hmyzího domku Valtířov dne 05. 10. 2019. 

 

Funkci referenta ochrany životního prostředí vykonávala do 30. 6. 2019 

paní Libuše Kršková a od 9. 7. 2019 paní Petra Kratochvílová v těchto oblastech: 

Ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství obce, péče o vzhled obce a správa 

obecních lesů. 

Ochrana životního prostředí 

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

referentem ŽP vydáno 17 rozhodnutí, k povolení kacení. Tyto žádosti se týkali stromů, které 

mají ve výšce 130 cm obvod kmene větší než 80 cm. Dále byly vyřízené 2 žádosti na prořez 

stromů a 1 žádost na posouzení kvality stromu. 

Na základě místních šetřeních, které probíhají průběžně v celém roce, bylo zjištěno a následně 

zasláno 16 výzev k vyžnutí zeleně na soukromém pozemku. Dále byla poslaná výzva na lesy 

Č. R na vyčištění toku Homolského potoka 

Na žádost podanou na OÚ o povolení kácení či prořezu dříví v drobném, samovýrobou (samo 

těžbou), bylo provedeno místní šetření a následně vystaveno 10 smluv na prodeje dříví 

v drobném (celková částka za prodej dříví v drobném je 36.457,- Kč). 
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Úsek ŽP také řeší výskyt a následnou likvidaci černých skládek, které se v obci objevují, ale 

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

na veřejných místech). 

 

V roce 2019 byly realizovány tyto projekty.  
1) Na náměstí se zasadil živý vánoční strom (Kavkazská jedle), aby se předešlo  

     každoročnímu kácení stromů. 

2) Park T. G. Masaryka ve Velké Březně. 

3) Výsadba nových okrasných stromů na parcele číslo 254 kat. Území Velké Březno. 

4) Na pozemku číslo 9/6 v k. ú. Velké Březno byly podél celé cesty vysázeny růže a okrasné  

    keře 
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výsadba stromu 
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výzdoba stromu 
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1) Park T.G.Masaryka ve Velké Březně  

před započetím prací 

 
v průběhu realizace stavby 
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po realizaci 
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3) Díky sponzorskému daru společnosti Heineken Česká republika byly vysazeny nové 

okrasné stromy celkem 9ks., a to na parcele číslo 254 kat. území Velké Březno. 
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Veřejně prospěšné práce  - v roce 2019 úřad práce umožnil obci zaměstnat pouze 2 dělníky. 

K danému počtu jsme však z důvodů omezení stanovených v podmínkách dotace dospěli až 

v listopadu 2019, kdy jsme zaměstnali posledního pracovníka z počtu VPP povoleného nám 

úřadem práce. 
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Referent ochrany ŽP: 

 Zajišťuje práce pro VPP 

 Kontroluje dodržování pracovní náplně. 

 Vede docházku vč. zpracování podkladů pro výplaty. 

Odpady  

V roce 2019 bylo podáno a následně vyřízeno 36 žádostí o přistavení nové nádoby nebo 

změnu (objemu) odpadové nádoby na SKO. 

Obdobně, jako v předchozích letech byly zajištěny dva svozy nebezpečného odpadu a to v 

termínu 23. 3. 2019 a 5. 10. 2019. Výdaje za tyto svozy byl ve výši 56 448,25,- Kč, a 

odvezeno celkem 2,25 t nebezpečného odpadu. Po svozu byla vždy obec zkontrolována a to 

pracovníkem ŽP a pracovníkem svozové firmy AVE. 

Svoz velkoobjemového odpadu se nekoná, neboť je vybudováno sběrné místo, kam mohou 

občané tento odpad odvážet vždy v jeho otevírací době.  

V obci Velké Březno je jedna z možností, jak likvidovat bioodpad a to prostřednictvím tzv. 

žoků. Tyto žoky jsou pracovníkem ŽP objednány u oprávněné firmy, kde se také zajistí 

termíny svozů. Poté jsou žoky vydány občanům. Před termínem svozu je vytvořena mapa, kde 

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

termínu odvezeny. V roce 2019 bylo vydáno a následně svezeno 93 žoků na jaře a 208 žoků 

na podzim. 

Sběrné místo 

Od roku 2016 je v obci pro občany k dispozici Sběrné místo. Sběrné místo není jen výdajovou 

položkou pro obec, ale je zde realizován i zpětný odběr odpadů – elektroodpadů, které 

zajišťují firmy Asekol, Elektrowin a Ekolamp. V roce 2019 obdržela obec za zpětný odběr 

tyto odměny: 

 Kov - příjem     17.201,-- Kč  

 Elektrowin – odměna    17.802,75 Kč  

 Asekol – odměna    3.239,78 Kč 

Výdajová část sběrného místa byla v této výši: 

 AVE -     velkoobjemový odpad výdaj 138.730,- Kč  

- pneumatiky výdaj   28. 802,- Kč 

 Kuka – svoz stavebního materiálu výdaj 4.050,- Kč. 

 Zdemar – svoz zeleně (vany) výdaj  105.436,- Kč. 

Výkaznictví 

Součástí práce referent ŽP je také začátkem každého roku zpracovat tyto roční výkazy:  

 Roční výkaz o odpadech – pro ČSÚ,  

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

 Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr – 

pro EKO-KOM, ¨ 

 Hlášení o produkci a nakládání s odpady vypracovává firma AVE Ústí nad Labem 

Dále referent ŽP zpracovává čtvrtletní výkazy pro EKO-KOM o celkovém množství a druzích 

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

poskytnuta obci v roce 2019 činila 253.389,- Kč. 
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Funkci referenta stavebního úřadu vykonávají paní Světlana Fotrová a paní 

Naděžda Rabštejnková. 

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

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

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

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

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

dokumentace, poskytování územně plánovací informace, vedení územního a stavebního 

řízení, vedení společného řízení, vydávání územního souhlasu, vydávání společného souhlasu, 

vydávání souhlasu s ohlášenou stavbou, vedení řízení o změně užívání stavby, vydávání 

kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, vedení řízení o odstranění stavby, 

vedení řízení o dodatečném povolení stavby, provádění kontrolních prohlídek stavby, vedení 

řízení o výjimce, státní dozor ve věcech stavebního řádu, ukládání a archivace písemností a 

dokumentací, plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech (zápisy do RÚIAN, řešení reklamací apod.), konzultační a poradenská činnost. 

Obsazenost stavebního úřadu: 

od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 – 2 referentky:  

 1 referentka se ZOZ (zvláštní odborná způsobilost) – výkon úplné agendy stavebního 

úřadu + „zaučování“ druhé referentky 

 1 referentka bez ZOZ – zajišťování a příprava podkladů pro výkon stavebního úřadu 

 od 1. 8. 2019 do 6. 11. 2019 – 2 referentky se ZOZ - výkon úplné agendy stavebního 

úřadu 

 od 7. 11. 2019 do 31. 12. 2019 – 1 referentka se ZOZ - referentka – nemoc od 7. 11. 2019 

do 2. 1. 2020. 

Vzhledem k NEDOSTATEČNÉ obsazenosti stavebního úřadu v období:  

 1. 5. 2011 – 31. 8. 2019 (pouze 1 referent) – v tomto období byla řešena obrovská stavební 

nekázeň, přesto byl stavební úřad personálně oslaben. 

 byl zamítnut požadavek referentek stavebního úřadu na „dočasné“ personální posílení 

stavebního úřadu (žádost stavebního úřadu v druhé polovině roku 2019): 

 je stále (nově zjištěno) cca 103 rozpracovaných spisů zahájených zejména v  období  2009 

– 2018 (jedná se převážně o řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb a řízení o 

dodatečném povolení staveb).  

 i nadále dochází ke „zbytečně“ vysoké stavební nekázni (nelze často a především 

pravidelně kontrolovat celé správní území a popřípadě včas „zasáhnout“, než k nekázni 

vůbec dojde), jejíž projednání nezbývá než právě z důvodu omezené kapacity stavebního 

úřadu často „odsouvat“. 

 dochází také k negativnímu ovlivnění lhůt při řešení došlých žádostí, které mj. přináší 

neustálé vysvětlování, proč k této situaci dochází. 
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Vykonaná agenda stavebního úřadu v jednotlivých skupinách od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019: 

Druh § počet 

ÚPI + informace dle ÚPD 21 SZ 1 + 11 

VPS – ÚR § 78a SZ 0 

Územní rozhodnutí (ÚR) 79 SZ 1 

Rozhodnutí o změně využití území 80 SZ 0 

Rozhodnutí o změně vlivu užívání na území 81 SZ 0 

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků + 
souhlas 

82 SZ 0 + 16 

Rozhodnutí o ochranném pásmu 83 SZ 0 

Změna a zrušení ÚR 94 SZ 0 

Společné povolení 94p SZ 5 

Zjednodušené ÚR 95 SZ 0 

Územní souhlas 96 SZ 13 

Společný územní souhlas a souhlas s ohlášenou 
stavbou 

96a SZ 14 

Ohlášení 104 odst. 2 písm. a) – d) 1 

Ohlášení 104 odst. 2 písm. e) – h) 0 

Ohlášení 104 odst. 2 písm. i) – k) 9 

Stavební povolení (SP) 115 SZ 1 

VPS – SP 116 SZ 0 

Změna stavby před jejím dokončením 118 SZ 3 

Kolaudační souhlas + rozhodnutí 122, 122a SZ 3 

Předčasné užívání 123 SZ 0 

Zkušební provoz 124 SZ 0 

Změna v užívání stavby 126 SZ 2 

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 128 SZ 0 

Nařízení odstranění stavby 129 SZ 0 

Neodkladné nařízení odstranění stavby a nutné 
zabezpečovací práce 

135 SZ 0 

Nezbytné úpravy 137 SZ 0 

Údržba stavby 139 SZ 0 

Vyklizení stavby 140 SZ 0 

Přestupky 178 -181 SZ 0 

Procesní rozhodnutí a jiná rozhodnutí  13 

Opatření a jiné úkony – pasport stavby, KP 125, 133 SZ 2 + 8 

Stanoviska, souhlasy 15, 94j SZ 0 

Kolaudace dle zákona č. 50/1976 Sb. 82 SSZ 1 

Potvrzení, informace pro jiné osoby (FÚ, SPÚ apod.)  22 

Rozhodnutí o povolení výjimky 169 SZ 0 

Dodatečné povolení stavby 129 SZ 1 

Výzvy k přidělení č.p./č.ev.  10 

RÚIAN 42 zák. č. 111/2009 Sb. 58 
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Funkci referent přestupkové agendy vykonává část úvazku PhDr. Pavlína 

Linková, která je současně předsedou komise k projednávání přestupků. 

Obec Velké Březno, Komise k projednávání přestupků, obdržela v roce 2019 celkem 22 

oznámení o přestupcích od Policie ČR. Od fyzické nebo právnické osoby nebyla žádná 

informace o přestupku evidována. Z roku 2018 přešly 4 přestupky. 

Z toho se jednalo o: 

20 přestupků proti občanskému soužití 

4  přestupky proti majetku  

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

návykových látek.  

Z 26 oznámení bylo: 

Postoupeno:  0 

Odloženo:  10 

Důvody odložení: 

9 krát se jednalo o přestupek, k jehož zahájení řízení musí dát souhlas osoba přímo postižená 

spácháním přestupku. Tento souhlas dán nebyl.  

1 krát se jednalo o situaci, kdy bylo na základě podrobného seznámení se spisovou 

dokumentací rozhodnuto, že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo 

postoupení věci orgánům činným v trestním řízení. 

Řízení zastaveno: 3 

3 krát bylo řízení o přestupku zastaveno, a to na základě provedených důkazů v rámci ústního 

jednání.  

Projednáno:  13 

Vyměřené správní tresty. 
Celkem bylo uloženo 12 správních trestů – pokut, z toho 2 krát v příkazním řízení 

Jeden přestupek přešel do roku 2020, kdy bude rozhodnuto o uložení správního trestu (dosud 

proběhla 2 krát ústní jednání, jednání s Policií ČR a další dožádání v rámci zjišťování 

rozhodných skutečností o uvedeném oznámení o přestupku). 

V jednom případě byla uložena pořádková pokuta ve výši 1.500,- Kč (uhrazena).  

Předpis za pokuty, které nabyly právní moci v roce 2019, činil celkem 10.500,-Kč  

K 15. 2. 2020 bylo uhrazeno celkem 8.500,-Kč. 

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku 

přestupků proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku ze dne 16. 10. 2017 s obcí 

Malé Březno bylo řešeno 8 přestupků.  Příjem na základě uvedené veřejnoprávní smlouvy pro 

naši obec činí 9.600,-Kč/rok. 

Dále bylo zpracováno 49 zpráv o pověsti vyžadovaných Policií ČR (z důvodu trestního stíhání 

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

krajských soudů či jiných orgánů činných v trestním řízení). 

Exekuční řízení na úseku přestupků 

K vymáhání dlužných částek - tedy neuhrazených pokut a nákladů řízení za přestupky, 

uvádím, že za rok 2019 evidujeme jednu pohledávku.  

Evidujeme však neuhrazené pohledávky z předchozích let, viz přiložená tabulka. Ve všech 

případech je zahájeno exekuční řízení, ve většině případů máme k dispozici sdělení od 
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exekutora, že ve věci bylo zahájeno vymáhání buď přikázáním pohledávky z bankovního účtu 

obviněného, nebo srážkami ze mzdy obviněného.  

Úsek přestupků vymáhá dlužné částky samostatně odděleně od ostatních pohledávek 

vymáhaných obcí.  

 

Funkci referent sociální péče vykonává na část úvazku PhDr. Pavlína Linková 

Práce sociálního pracovníka na obci je rozmanitá a pestrá. Mezi jeho zásadní činnosti patří 

depistáž, což je činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených 

sociálním vyloučením, případně osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování 

sociálních služeb. Dalším zásadním pilířem v práci sociálního pracovníka je realizace 

sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a 

poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení, mapování individuálních 

potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, vytvářet a spolupracovat na 

tvorbě návrhů jejího řešení, společného plánování a hodnocení. 

Sociální pracovník rovněž zabezpečuje sociální prevenci a poskytuje sociálně-právní 

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

vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo 

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

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

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

rizikovým způsobem života apod. 

2014

sankce datum splatnosti sankce sankce uhrazena

500,-Kč+1000,-Kč NŘ 27.12.2014 exek.řízení

500,-Kč 2.1.2015 exek.řízení

2015

sankce datum splatnosti sankce sankce uhrazena

1000,-Kč+ 1000,-Kč NŘ 20.3.2015 exek.řízení

8000,-Kč + 1000,-Kč NŘ 27.5.2015 exek.řízení,přik.pohl.z účtu

700,-Kč 17.4.2015 exek.řízení

1000,-Kč+ 1000,-Kč NŘ 14.5.2015 exek.řízení,přik.pohl.z účtu

2016

sankce datum splatnosti sankce uhrazena

2000,-Kč 2.12.2016 exekuční řízení

2017

sankce datum splatnosti sankce uhrazena

2 600,-Kč 8.7.2017 exek.řízení, přikázání pohl.

5100,-Kč 4.8.2017 exekuční řízení

1000,-Kč 2.6.2017 exek.řízení, srážky z důch.

3000,-Kč 13.11.2017 exek.řízení -srážky z důch.

1600,-Kč 8.2.2018 exek. řízení uhrazeno červenec 2019

1000,- Kč 9.1.2018 exek.řízení - duben 2018

za rok 2018 nejsou žádné pohledávky za přestupky

2019

správní trest datum splatnosti sankce uhrazena

2 000,-Kč 24.8.2019 exekuční řízení 
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Sociální pracovník kromě jiného vede dokumentaci a zpracovává osobní či citlivá data, včetně 

zpracování Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. S tím souvisí i další 

dokumentace. 

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

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

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

Pokud bych hodnotila vývoj sociální situace v naší obci, pak základní klientela sociálního 

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

nejisté či neadekvátní bydlení a rovněž lidé s materiálními problémy a lidé zadlužení.  

Kromě vlastní práce a aplikace metod sociální práce sociálního pracovníka na obci je však 

třeba také zmínit spolupráci sociálního pracovníka s dalšími významnými subjekty a 

koordinace činností, forem a způsobů práce a různé úrovně spolupráce mezi těmito subjekty, 

sociálním pracovníkem a klienty sociálního pracovníka.  Nerada bych na některý subjekt 

zapomněla, proto zmíním jen ty nejzásadnější, se kterými je spolupráce nejintenzivnější.  

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

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

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

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

Nepochybně je to i azylový dům Samaritán v Ústí nad Labem (Charita Ústí nad Labem), 

Štefánikově ul., kde někteří klienti nacházejí dočasný azyl a domov.  

Dále bych chtěla zdůraznit, že 4 klienti sociálního pracovníka jsou zapojeni v projektu STOP 

EXEKUCE, jehož cílem je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit 

pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko – chomutovské aglomerace 

stabilizovat svou finanční situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Je realizován 

v rámci operačního programu Zaměstnanost.  

V neposlední řadě zmíním intenzivní spolupráce se sociálními pracovníky místního Domova 

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

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

případně na základě depistáže sociálního pracovníka obce jsou poskytovány podněty ohledně 

dalších možných zájemců o poskytování pobytových služeb v Domově pro seniory Velké 

Březno.  

Chtěla bych vyzdvihnout i výbornou spolupráci a koordinaci s místním zdravotním 

střediskem, zdravotní sestrou a lékařkou.  

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

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

(fyzický) handicap či psychické onemocnění. Tak hovoří řeč čísel za poslední 4 roky. V roce 

2016 bylo nezaměstnaných osob a osob s materiálními problémy 25, v roce 2017 jich bylo 18, 

v roce 2018 jich bylo 23 a v roce 2019 jich je 28. Osob se zdravotním handicapem či 

duševním onemocněním bylo v roce 2016 celkem 10, v roce 2017 jich bylo 16, v roce 2018 

jich bylo 19 a v roce 2019 jich bylo 13.  

Dle platné legislativy lze tento vývoj označit za přirozený a v pořádku, neboť zákon o pomoci 

v hmotné nouzi ukládá sociálnímu pracovníkovi obce za stěžejní realizovat sociální práci 

právě s osobami v hmotné nouzi.   

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

v tabulce nebo v softwaru je zavádějící a eticky i lidsky poněkud problematické. Software, se 

kterým sociální pracovník pracuje, vyžaduje, aby klient byl zařazen do určité „hlavní“ 
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sociální skupiny. Lze tedy vycházet z toho, že klient má určitou „stěžejní“ nesnáz, kterou 

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

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

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

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

„tvrdými daty“.    

Nakonec bych chtěla připomenout, že od března roku 2019 se město Ústí nad Labem 

proměnilo v tzv. „bezdoplatkovou zónu.“ Město Ústí nad Labem vydalo tzv. „opatření obecné 

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

nežádoucích jevů. Jedná se o místa, kde jsou umístěny ubytovny.  

Znamená to, že občan, který by se nyní octl v nouzi bydlení a chtěl svojí situaci řešit 

ubytováním na některé z ubytoven v Ústí nad Labem, nebude mu přiznán a vyplacen doplatek 

na bydlení. Doplatek na bydlení je dávkou hmotné nouze, tedy nepojistnou sociální dávkou. 

Opatření města Ústí nad Labem má za cíl pomoci v boji proti obchodu s chudobou, i když 

s tímto opatřením nesouhlasí neziskové organizace a například i výbor Profesní komory 

sociálních pracovníků.  Je třeba dodat, že občané, kteří na ubytovnách žili v době před 

vydáním tohoto opatření, již o doplatek na bydlení nepřijdou a je jim dále vyplácen.  

Občané, kteří se aktuálně dostanou do tíživé životní situace, nemají střechu nad hlavou a jsou 

bez finančních prostředků, mohou využít služeb azylového domu Samaritán ve Štefánikově 

ulici v Ústí nad Labem, případně požádat o spolupráci intervenční a krizové centrum Spirála, 

která kromě jiného nabízí pobyt na krizových lůžkách. Délku pobytu na základě osobního 

pohovoru stanoví krizový pracovník, maximální délka pobytu je 7 nocí. Tato organizace sídlí 

na adrese: K Chatám 22, Ústí n. L. – Skorotice.  

V rámci obce Velké Březno je situována ubytovna Geo Ben s.r.o. Ubytovna je situována v 

blízkosti řeky Labe a cyklostezky. Kapacita ubytovny je aktuálně naplněna. Jedná se zejména 

o muže, aktuálně je zde ubytována pouze jedna žena. 

 

POČET KLIENTŮ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 2019

Rodiny s dětmi 5

Osoby se zdravotním postižením 13

osoby bez přístřeší 10

nezaměstnaní 28

osoby  pečující o osoby závislé na péči jiné osoby 3

senioři (nad 65 let) 10

anonymní klienti 27

sociální šetření 24
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Funkci veřejný opatrovník vykonává na část úvazku PhDr. Pavlína Linková 

Obec Velké Březno je ke dni 31. 12. 2019 ustanovena opatrovníkem třem fyzickým osobám 

(opatrovancům) : 

Opatrovanec 1 žije v domácnosti s matkou 

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

doba pojištění). 

 Opatrovník spolupracuje s Fokusem Labe (vzdělávací kurzy, možnost práce 

v chráněné dílně, možnost trvalého zaměstnání v rámci chráněné dílny). 

 Komunikace a spolupráce s psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice (opět proběhla 

hospitalizace v měsících 4 – 5/2019. 

 Komunikace a spolupráce s úřadem práce ČR, oddělení hmotné nouze (dodání 

potřebných dokumentů, aktuálně je posuzován s matkou). 

 Komunikace a spolupráce se soudy (opatrovanec má nezletilé dítě a má stanovené 

výživné). Byl podán návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Na základě spolupráce 

s Okresním soudem v Teplicích a po třech jednáních byla vyživovací povinnost 

soudně zrušena. Toto lze považovat za úspěch a výjimečné rozhodnutí, neboť soud 

rozhoduje o zrušení výživného skutečně pouze ve výjimečných případech, velmi 

sporadicky. 

 Vypracování zprávy o stavu majetku opatrovance. 

 Spolupráce a komunikace s probační a mediační službou (opatrovanec má stanoven 

podmíněný trest). 

 Spolupráce a komunikace s exekutory, exekučními soudy a věřiteli (opatrovanec má 

výrazný počet pohledávek z let cca 2008 – 2015). 

 Podána žádost o příspěvek na péči – příspěvek byl přiznán. 

 Podána žádost o příspěvek na mobilitu – příspěvek byl přiznán. 

 Podána žádost o přiznání průkazu OZP (osoby se zdravotním postižením) – průkaz byl 

přiznán. 

 Spolupráce s organizací Fokus Labe – opatrovanec se zapojil do nabízených služeb a 

aktivit a aktuálně se rozhoduje o možném zapojení do pracovního procesu.  

 Vedení spisové dokumentace. 

Opatrovanec 2 žije v Domově pro seniory Velké Březno. 

 Spravován bankovní účet 

 Realizovány jednorázové platby na zabezpečení základních osobních potřeb.  

5
13

10

28
3

10

27

Složení a počet klientů sociálního pracovníka v 
roce 2019

Rodiny s dětmi

Osoby se zdravotním
postižením

osoby bez přístřeší

nezaměstnaní

osoby  pečující o osoby
závislé na péči jiné osoby
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 Vedení spisové dokumentace. 

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

 Spolupráce s jejím životním druhem (projevuje o ní zájem a denně ji navštěvuje). 

Opatrovanec 3 žije v Domově pro seniory Velké Březno 

 Spravován bankovní účet. 

 Realizovány jednorázové platby na zabezpečení základních osobních potřeb.  

 Vedení spisové dokumentace. 

 Vypracování zprávy o stavu majetku opatrovance.  

 Koordinace a komunikace s lékaři v případě zdravotních zákroků, které opatrovanec 

postoupil.  

Výkon veřejného opatrovníka je považován za výkon státní správy. Proto za každého 

opatrovance obdržela obec neúčelovou dotaci z rozpočtu státu ve výši 29 000,-Kč.  

Sociální pohřby 
V roce 2019 zajišťovala obec Velké Březno dvakrát sociální pohřeb. Tato povinnost je 

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

zákonů.  

Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého žádný vypravitel 

pohřbu ani žádný poskytovatel zdravotních služeb nebo univerzitní vysoká škola, která 

provádí anatomické pitvy v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním 

předpisem, neprojeví zájem o využití těla zemřelého pro potřeby lékařské vědy a výzkumu 

nebo k výukovým účelům, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění 

úmrtí, zajistí pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k 

úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku.  

V rámci této povinnosti obec zejména: 

 Realizuje objednávku na zajištění „sociálního pohřbu“ u pohřební služby, v našem případě 

s pohřební službou Memory In Memory s.r.o.  

 Hradí kompletně náklady spojené se zabezpečením „sociálního pohřbu“. 

 Přihlašuje pohledávku do pozůstalostního řízení a jedná se soudními komisaři. 

 Případně komunikuje s Ministerstvem pro místní rozvoj ve věci úhrady pohledávky za 

„sociální pohřeb“. 

Volby 

V roce 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu, a to ve dnech 24. 5. - 25. 5. 2019.  

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

 Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci  

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 

 Informace pro voliče jiných členských států EU – v souvislosti s právy voličů jiných 

členských států byla dne 14. 4. 2019 držena služba na obecním úřadě (neděle od 8. 00 – 

16.00 hodin) 

 Jmenování členů okrskových volebních komisí na neobsazená místa pro volby do 

Evropského parlamentu  

 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku 1 – 

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

složení slibu členů okrskových volebních komisí a volba předsedy a místopředsedy, 

pořízení zápisu z tohoto jednání  

 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do 

Evropského parlamentu 

 Jmenování zapisovatele  

 Zajištění telefonního spojení do všech volebních komisí ve správním území obecního 

úřadu 
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 Zajištění podkladů pro výplatu odměn členů okrskových volebních komisí 

 Celkové náklady činily 47.285,40 Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu státu. 

Funkci referent silničního správního úřadu vykonávána část úvazku paní 

Kateřina Jelínková 

V roce 2019 byly vydávány souhlasy, stanoviska, vyjádření a rozhodnutí ze strany silničního 

správního úřadu. Výzvy k odstranění překážek na místních komunikacích (vraky – viz níže, 

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

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

silničního správního úřadu se prostřednictvím internetu zadávají do systému JSDI – jednotný 

systém dopravních informací, kde jsou na mapě vyznačeny stavební práce a jiná omezení či 

uzavírky.  

 

Autovraky: které byly po výzvě odstraněny: 

      
 

Silniční správní úřad v roce 2019 vydal celkem 37 správních opatření formou rozhodnutí nebo 

povolení. Z toho: 1x  havárie 

10x  povolení sjezdu  

8x  umístění sítí do MK  

12x  výkopové práce  

6x  zábor  

Funkci referent krizového řízení a požárního preventisty vykonávána část 

úvazku paní Kateřina Jelínková 

V roce 2019 byla aktualizována dokumentace krizového řízení zejména v části plánu svolání.  

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

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

aktivní členkou JPOII. Obec Velké Březno v roce 2019 dále uzavřela dodatek č. 2 Smlouvy o 

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

ochrany jsou předmětem samostatné zprávy. 
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2)  ÚSEK SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU 

Funkci referenta správy majetku 1vykonává p. Miroslav Šesták 

V roce 2019 byly vedle běžných drobných oprav realizovány následující větší opravy a 

stavební úpravy: 

V bytech: 
 Náměstí 171, byt č. 2 – výměna plynového kotle                                                                                           

 Zahradní 62, byt č. 1 – výměna plynového kotle                                                                                                           

 Litoměřická 64, byt č.4 – výměna plynového kotle                                                                                                                    

 Ústecká 149, byt č.1 – výměna oken                                                                                                             

 Litoměřická 104, byt č.1 – výměna shnilé podlahy v obývacím pokoji                                                        

 Litoměřická 30, byt č. 1 – přestavba koupelny                                                                                                     

 Valtířov 83, byt č. 6 – výměna střešních oken                                                                                           

 Litoměřická 64, byt č. 1 – vybourání starých příček v tl. 100mm a podlah, zpevnění zděné 

klenby dle statika, betonáž nových podlah, vyzdění nových příček koupelny, provedení 

rozvodů ZTI, elektro, omítky, obklady a dlažby, snížení stropů ze SDK a vymalování.                                                             

 Litoměřická 64, byt č. 2 – podezdění stávajících příček v tl. 150mm, vybourání podlah, 

zpevnění zděné klenby dle statika, betonáž nových podlah, montáž SDK příčky mezi 

předsíní a kuchyní, montáž ZTI a elektro, snížení stropů a vymalování.  

 Valtířov 59, byt č. 1 – výměna boileru                                                                                                                

 Valtířov 77, byt č. 3 – výměna plynového kotle                                                                                          

 Děčínská 169, byt – výměna vodovodní stoupačky a ventilů STV                                                                   

 Valtířov 83, byt č. 3 – přestavba koupelny a výměna plynového kotle                                                                                            

 Děčínská 168, byt č. 2 – výměna plynového kotle                                                                             

 Školní 87, byt – výměna boileru                                                                                                                 

 Alej sportovců 256, byt – výměna plynového kotle                                                                                               

 Mlýnská 125 – stavební opravy včetně výměny podlah                                                                                                                                                   

V domech: 
 Mlýnská 125 – oprava splaškové kanalizace v suterénu objektu, dodání a montáž měření 

spotřeby tepla na 20 ks radiátorů, nová stoupačka studené vody pro umyvadlo a výměna 

vodovodní umyvadlové baterie                                                                                                                                                     

 Litoměřická 248 – stavební opravy, výměna oken a vymalování bývalé kotelny, oprava 

betonových podlah v suterénu                                                                                                                                           

 Na Výsluní 390 a 391 – dodání a montáž domácích telefonů                                                                     

 Valtířov kuželník -  montáž hromosvodové soustavy                                                                                  

 Valtířov 113 – montáž nové hromosvodové soustavy                                                                                 

 DPS 317, 318, 319, a 320 – dodání a montáž domácích telefonů                                                                 

 Klášterní 172 – montáž nové hromosvodové soustavy                                                                                    

 Alej sportovců 256 – montáž nové hromosvodové soustavy                                                                          

 Parkoviště u Adonisu – montáž nového zábradlí podél potoku                                                                    

 Děčínská 211 – oprava krytiny a oplechování úžlabí na střeše                                                                  

 Kominíci – kontrola a čištění spalinových cest ve všech obecních objektech, výměna 

komínových vložek při výměně plynových kotlů                                                                                                           

 Náměstí 171 – výroba a montáž branky a oplocení z ulice                                                                             

 Litoměřická 30 – výměna hromosvodové soustavy                                                                                   

 Litoměřická 64 – výměna hromosvodové soustavy                                                                                                  

 Alej sportovců 148 – výměna hromosvodové soustavy 

 Litoměřická 248 a Ústecká 149,152 – podání žádostí o dotaci na zateplení objektů                                      

 Zahradní 182 – hydroizolace objektu včetně odvedení dešťové vody ze střešních svodů do 

trativodu v zahradě, provedení nového chodníčku a zpevněné plochy ze zámkové dlažby                                       
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 Na Výsluní 390 – provedení nového zateplení betonového soklu                                                           

 Děčínská 211 – oprava elektroinstalace v objektu OÚ (odstranění revizních závad)     

 Plynové revize – provedení periodických plynových revizí na všech obecních plynových 

zařízeních a průběžné odstraňování závad uvedených v revizních zprávách na plynová 

zařízení.                               

 Výměna 7 ks sporáků v obecních bytech.      

 Investiční činnost: 
 Nový chodník pod Zámkem – odstranění kolaudačních závad a oprava propadlé části 

chodníku u závor 

 Autobusové zastávky – demontáž stávajících ocelových, základy pro nové zastávky a 

montáž nových dřevěných zastávek a provedení betonových dlažeb v zastávkách.                                                      

 Zajištění úpravy PD na zateplení vybraných obecních objektů a nová stavební povolení na 

poslední dva objekty.  

 Zaměření objektu Zahradní 142 za účelem pořízení kontrolního rozpočtu pro opravu 

fasády.  

 Na nový chodník pod Zámkem náš úsek zajistil veškerá potřebná vyjádření ke kolaudaci a 

vlastní kolaudaci této investiční akce.  

 Veřejné osvětlení: 

 Součinnost obce s projektantem při projednávání rozsahu přestavby VO v I. Etapě ve 

Valtířově. 

Ostatní: 
 Úsek SOM se dále podílel při výstavbě nové školní jídelny účastí na kontrolních dnech. 

 Byla provedena kontrola všech nájemních bytů za účelem aktualizace Evidenčních listů 

do nového počítačového programu a zjištění stavu těchto bytů. 

 Úsek SOM inicioval diskusi o potřebě získání nových zdrojů pitné vody s ohledem na 

vysychající studny a vrty a na základě informací od zaměstnanců vodárenského provozu o 

nedostatečné výši hladiny ve vodojemech v letních měsících                                              

Příprava žádostí pro projednání ve stavební komisi a práce v komisi. 

Ekonomická část 
Rozbor hospodaření v roce 2019: 

Plánované příjmy  3 400.000,- Kč 

Skutečné příjmy  4.189.000,- Kč 

Plánované výdaje  3.400.000,- Kč 

Skutečné výdaje  4.551.892,- Kč 

Rozdíl v plánovaných příjmech a skutečných příjmech je dán hlavně splacením vysokého 

dluhu nájemnice v objektu Valtířov 59. 

Rozdíl v plánovaných výdajích a skutečnými výdaji je dán hlavně akcí Litoměřická 64, kde 

jsme řešili havarijní stav kleneb stropů ve dvou bytech a s tím související stavební práce 

v obou bytech. 

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

K 31. 12. 2019 bylo evidováno 35 žádostí o pronájem obecního bytu a 21 žádostí o pronájem 

obecního bytu zvláštního určení (DPS). Z toho celkem 27 žadatelů má bydliště v obci Velké 

Březno. 
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V řádném termínu (do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období) bylo zpracováno a doručeno 

nájemníkům vyúčtování služeb za rok 2018. S firmou Ista s.r.o., která na základě smlouvy 

provádí odečet bytových vodoměrů, bylo řešeno celkem 7 vodoměrů, které se jí 

nepodařilo  odečíst. Ve spolupráci s nájemníky byl zjištěn stav vodoměru a firma Ista s.r.o. 

tyto vodoměry zprovoznila. Z důvodu nejasností při vyúčtování vodného a stočného 

v minulých letech, byla radě obce v roce 2019 navržena změna ve způsobu rozúčtování 

rozdílu mezi hlavním vodoměrem v domě a součtem poměrových vodoměrů v bytech, kterou 

rada schválila usnesením č. 13/2019 dne 14. 01. 2019. Bylo doručeno celkem 5 reklamací na 

vyúčtování za rok 2018, z toho 1x se jednalo o celý dům. 

Evidence plateb 
Pravidelně 1x měsíčně zasílání změnového souboru plateb SIPO a jeho následné zpracování. 

Průběžné zadávání hotovostních a bezhotovostních plateb do programu. 1x měsíčně je 

prováděna závěrka plateb a vyhotovení přehledu dlužných nájmů. 

K 31. 12. 2019 vyhotovení podkladů pro roční účetní závěrku a přehledu uhrazených záloh za 

vodu pro VAK. 

 



 
Zpráva o činnosti OÚ Velké Březno v roce 2019 

 

 
Stránka 32 z 34 

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

2019 zasláno a uzavřeno celkem: 

 upomínky k úhradě dluhu     32 

 výzvy k úhradě dluhu s vyčíslením pohledávky   14  

 výzva k okamžité úhradě dluhu – ztráta výhody splátek 2 

 zápis z jednání o řešení splácení dluhu – v roce 2019 celkem 3 

 zápis o uznání dluhu      1 

 dohoda o splátkách dluhu      5 

 výzva k opuštění a vyklizení bytu    4 

 ukončení nájemní smlouvy     1 

 výpověď nájmu bytu      1 

Celková výše dluhu za nájemné bytů včetně dluhu z nezaplacených záloh za služby k 31. 12. 

2019 činí celkem 1.200.395,- Kč, z toho 1.171.943,- Kč za nájemné a 28.452,- Kč za 

vyúčtování služeb. Z níže uvedeného grafu vyplývá, že výše dluhu od roku 2016 postupně 

klesá. 

              

Ve spolupráci s právním zástupcem obce jsou řešeny celkem 4 kauzy. Jedná se o vymáhání 

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

nájemní smlouvy.  

Komise majetková a bytová se v roce 2019 sešla celkem 10x. 

Bylo uzavřeno celkem: 

 smlouva o nájmu bytu      18  

 dodatek ke Smlouvě o nájmu     6 

 dohoda o ukončení nájmu     1 

 smlouva o bezúplatném převodu nebytových prostor  1 

 smlouva o nájmu nebytových prostor    3 

 oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor  3 

V roce 2019 podáno celkem 66 návrhů na usnesení Rady obce, z toho bylo 7 návrhů na 

zrušení předešlých usnesení, a to většinou z důvodu dodatečného uhrazení dluhu a změny 

postupu vymáhání pohledávek u dlužníků. 
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Předpis nájmu činil v roce 2019 celkem částku 3.273.420,- Kč, což je o 463.868,- Kč více, 

než v roce 2018. Zvýšení předpisu bylo způsobeno plošným zvýšením nájmu od 1. 1. 2019. 

Nájemníci uhradili v roce 2019 na nájmu částku celkem 3.544.655,- Kč. V jednom případě 

byla odepsána prokazatelně nedobytná pohledávka ve výši 112.021,- Kč. 

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

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

došlo k vyhodnocení výše příjmu domácnosti. Průběžně bylo vystavováno potvrzení pro 

dávky státní sociální podpory. 

Součástí práce referentky je skenování a vkládání obcí uzavřených smluv na webové stránky.  

Funkci referenta správy majetku 3 vykonává na část úvazku paní Kateřina 

Jelínková  

Prodej 
V roce 2019 bylo uzavřeno 15 kupních smluv, kdy obec Velké Březno prodala část nebo celý 

pozemek do soukromého vlastnictví. Tento schvalovací proces obnáší: příprava materiálu pro 

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

Velké Březno, vč. zveřejnění záměru a přípravy kupní smlouvy, podání návrhu na katastrální 

úřad. Výnos z prodeje pozemků v tomto roce činil 2.250 690,- Kč.   

Koupě, dar 
Obec Velké Březno nabyla v roce 2019 do svého vlastnictví tyto pozemky:  
p.p.č. 623/ v k. ú. Velké Březno, kupní cena činila 2.600,- Kč 

p.p.č. 101/34 v k. ú.Vítov u Velkého Března, kupní cena činila 57.600,- Kč 

p.p.č. 370/2 v k. ú. Velké Březno, kupní cena činila 48.524,- Kč 

p.p.č. 324/9 v k. ú. Valtířov nad Labem, kupní cena činila 74.525,- Kč 

Věcná břemena 
Obec Velké Březno v roce 2019 uzavřela 6x Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a 7x Smlouvu o zřízení věcného břemene. Tento schvalovací proces 

obnáší: příprava materiálu pro majetkovou či stavební komisi, příprava podkladů pro Radu 

obce Velké Březno a Zastupitelstvo obce Velké Březno.  

Pronájem 

Obec Velké Březno uzavřela 8x nájemní smlouvu na obecní pozemek. Tento schvalovací 

proces obnáší: příprava materiálu pro majetkovou komisi, příprava podkladů pro Radu obce 

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

evidence poplatku – nájemného vč. jeho vymáhání, v programu Gordic. V roce 2019 bylo za 

nájemné vybráno 71.430,- Kč. K 31. 12. 2019 nebyla v evidenci dlužníků žádná osoba. 

Nájemné lze hradit do pokladny na obecním úřadě, platba převodem nebo platební kartou. 

Nájemníci jsou s touto skutečností seznámeni. Úhrada za pronájem pozemku je splatná do 31. 

08. daného roku.  

Pronájem – hrobová místa ve Valtířově 

V roce 2019 byl uzavřeno 13 nájemních smluv, které pozbyly platnosti k 31. 12. 2019 a byla 

tak prodlouženy na dalších 5-10 let. Tento schvalovací proces obnáší: obeslání a komunikace 

se současnými nájemníky, příprava podkladů pro Radu obce Velké Březno, příprava nájemní 

smlouvy. V roce 2019 je předpoklad výnosu z nájemného za hrobová místa ve výši cca 7.000 

Kč.  
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Ostatní: V rámci agendy „správa obecních pozemků“ spolupracuji s programem Gramis, 

Czechpoint office, Kompas, Registr obyvatel, Daně, dávky, poplatky. Zastupování (CZP, 

podatelna, spisovna, úřední deska apod.).  Výkon funkce zapisovatele OVK.  

Dětské hřiště: v roce 2019 proběhly servisní práce na některých hřištích a roční kontroly – 

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

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

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

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

kontroly. Na dětských hřištích stále dochází dosypávání dopadových ploch. 

Na podzim bylo instalováno nové oplocení okolo dětského koutku ve Vítově. Na základě 

výběrového řízení toto oplocení instalovala firma Michal Zajpt za 62 tis. Kč.  

Opravy: 

 


