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Č. j.:     OUVB – 3809/2022 
PID:     DXWX3OP1J88D  
SPIS č. 125/22 

 
Z Á P I S  

z 1. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 19. 10. 2022 od 17:00 hodin 

 v jídelně Základní školy Velké Březno  

Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné, 

Omluveni: pan Jaromír Dvořák ml., pan Jaromír Dvořák st., pan Petr Žižka. 

Veřejnost:  17 
 

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:02 hod. 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 

Starosta zahájil ustavující zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že 
informace o konání 1. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích 
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dne 12. října 2022, 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 Mgr. Lenkou Šidákovou. Zápis je k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. 
Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá za schválený.  

Starosta konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno dnešního jednání 12 z 15 zastupitelů, 
z jednání se omluvili: pan Jaromír Dvořák ml., pan Jaromír Dvořák st., pan Petr Žižka. 

Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou 
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce určil PhDr. Pavlínu Linkovou. 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. 

Starosta konstatoval, že ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskutečnily volby do obecních 
zastupitelstev, výsledky voleb byly v naší obci následující. Z celkového počtu 15 mandátů do 
obecního zastupitelstva 
5 mandátů získala ODS, za kterou byli zvoleni: 
Mgr. Michal Kulhánek, paní Pavla Hasprová, Mgr. Lenka Šidáková, pan Petr Žižka a pan Jan 
Šotka 
5 mandátů získalo sdružení SNK 22, za které byli zvoleni: 
pan Karel Jungbauer, pan Ivan Mottl, paní Květuše Vyhnálková,  pan Nikolaj Dimitrov Kolev, 
a pan Lumír Petrák. 
3 mandáty získalo sdružení  Nezávislí pro Velké Březno – Valtířov za které byli zvoleni:  
pan Jaromír Dvořák st., paní Zuzana Mendlová, DiS. a pan Jaromír Dvořák ml. 
2 mandáty získal Sdružení nezávislých kandidátu – SNK 2022, za které byli zvoleni: 
Bc. Tomáš Pýcha a Ing. Jan Fiala. 
Starosta dále konstatoval, že všichni zvolení zastupitelé převzali osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva obce podle § 53 zákona o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění a 
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doplnil, že  žádný z členů zastupitelstva nenaplňuje podmínku neslučitelnosti z funkcí člena 
Zastupitelstva obce Velké Březno. 

Starosta v souladu s § 69 zákona o obcích vyzval přítomné zastupitele ke složení Slibu členů 
zastupitelstva obce. Současně je upozornil na skutečnost, že odmítnutí složit slib, nebo složení 
slibu s výhradou, by mělo za následek zánik mandátu podle § 55 zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí v platném znění. Následně přečetl zákonem stanovený text slibu a požádal 
zastupitele, aby každý z nich jednotlivě vstal a složil slib pronesením slova „slibuji“ a následně 
potvrdil složení slibu svým podpisem na připraveném archu slibu.   

Starosta pogratuloval všem členům zastupitelstva a popřál všem mnoho zdaru v další práci a 
přednesl návrh na usnesení. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 1/2022 
Slib člena zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
I.   Bere na vědomí, že 
     1. všichni přítomní členové zastupitelstva, kteří získali mandát, složili bez výhrad zákonem  
         předepsaný slib. 
     2. žádný z členů zastupitelstva nenaplňuje podmínku neslučitelnosti z funkcí člena  
         Zastupitelstva obce Velké Březno. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce                 
Ing. Jana Fialu a Bc. Tomáše Pýchu. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: paní Zuzana Mendlová, DiS., pan Ivan Mottl a pan Jan Šotka. 
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 2/2022 
Ověřovatelé a návrhová komise 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 1. zasedání zastupitelstva obce ve složení:   
        Ing. Jan Fiala a Bc. Tomáš Pýcha.  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        paní Zuzana Mendlová, DiS., pan Ivan Mottl a pan Jan Šotka. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12   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 
Starosta dal hlasovat o programu. 
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Usnesení 3/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program ustavujícího zasedání: 
1. Zahájení 

• Složení slibu člena zastupitelstva 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
• Schválení programu jednání 

2. Organizační záležitosti 
• Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Velké Březno 
• Stanovení počtu členů rady obce a jejího složení 
• Určení počtu zastupitelů dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce 
• Schválení volebního řádu 
• Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů výborů 

zastupitelstva obce 
• Volba starosty obce 
• Volba místostarosty obce 
• Volba radních obce 
• Zřízení výborů zastupitelstva obce 
• Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce 
• Stanovení výše odměn členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce   

3. Hospodaření s majetkem obce 
• Prodej p.p.č. 763/1 v k. ú. Velké Březno 
• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o 

umístění stavby „IE-12-4006434“ 
4. Finanční záležitosti 

• Rozpočtové opatření 5/2022 
5. Dotazy členů zastupitelstva 
6. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Bod programu 2 – Organizační záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh Jednacího řádu, který upravuje 
náležitosti přípravy, svolávání a průběhu zasedání zastupitelstva, práva a povinnosti účastníků 
zasedání, vyhotovování zápisu ze zasedání a další organizační záležitosti související s činností 
zastupitelstva.  
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 4/2022 
Jednací řád Zastupitelstva obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Schvaluje 
     Jednací řád Zastupitelstva obce Velké Březno ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
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Starosta navrhl, aby Rada obce Velké Březno byla pětičlenná a pracovala ve složení starosta, 
místostarosta a 3 radní. 
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 5/2022 
Stanovení počtu členů rady obce a jejího složení 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                
I.  Stanovuje, že  
    pro funkční období 2022 - 2026 bude pět členů Rady obce Velké Březno, kterou tvoří    
    starosta, místostarosta a tři radní. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Starosta navrhl, aby pro výkon funkce starosty obce, byl člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn. 
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 6/2022 
Určení počtu zastupitelů dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích                
I.  Určuje, že 
     pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12   hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh Volebního řádu pro volbu starosty, 
místostarosty, radních předsedů a členů výborů.      
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 7/2022 
Volební řád  
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Schvaluje 
     Volební řád pro volbu starosty, místostarosty, radních předsedů a členů výborů      
     zastupitelstva obce Velké Březno ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Starosta konstatoval, že je na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda volba starosty, místostarosty, 
radních, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru bude tajná či veřejná. Doplnil, že na 
doporučení rady obce navrhuje, aby volby proběhly veřejným hlasováním – aklamací.  
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 8/2022 
Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, radních, předsedů členů výborů 
zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.  Schvaluje  
    veřejný způsob volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů finančního a  
    kontrolního výboru 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Starosta (dále jen Předsedající) zahájil volbu nového starosty obce. Konstatoval, že postupně 
vyzve zástupce volebních stran a sdružení, v pořadí dle počtu obdržených mandátů, aby 
přednesli návrh kandidáta na starostu obce. 

Zástupce ODS, Mgr. Kulhánek, sdělil, že s ohledem na absenci tří zastupitelů, kteří mohou 
zásadním způsobem ovlivnit volbu starosty, nenavrhují žádného kandidáta.  
Zástupce SNK 22, pan Petrák, navrhl za kandidáta na funkci starosty pana Karla Jungbauera 
Předsedající prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 
Předsedající dal hlasovat. 
Usnesení 9/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                 
I.  Volí 
     pana Karla Jungbauera Starostou obce Velké Březno  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 7 hlasů proti: 4 hlasů zdržel: 1  
Předsedající konstatoval, že usnesení nebylo přijato. 

Zástupce Nezávislých pro Velké Březno – Valtířov, paní Mendlová, DiS., sdělila, že s ohledem 
na absenci tří zastupitelů, kteří mohou zásadním způsobem ovlivnit volbu starosty, nenavrhují 
žádného kandidáta.  

Zástupce SNK 2022, Bc. Pýcha, navrhl za kandidáta na funkci starosty pana Karla Jungbauera. 
Předsedající dal hlasovat. 
Usnesení 9/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                 
I.  Volí 
     pana Karla Jungbauera  Starostou obce Velké Březno  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 7 hlasů proti: 4 hlasů zdržel: 1  
Předsedající konstatoval, že usnesení nebylo přijato. 

Předsedající zahájil volbu nového místostarosty obce. Postupně vyzval zástupce volebních stran 
a sdružení, v pořadí dle počtu obdržených mandátů, aby přednesli návrh kandidáta na starostu 
obce. 
Zástupce ODS, Mgr. Kulhánek, sdělil, že z již uvedených důvodů nenavrhují žádného 
kandidáta.  
Zástupce SNK 22, pan Petrák, sdělil, že nenavrhují žádného kandidáta. 
Zástupce Nezávislých pro Velké Březno – Valtířov, paní Mendlová, DiS., sdělila, že nenavrhují 
žádného kandidáta.  
Zástupce SNK 2022, Bc. Pýcha, sdělil, že nenavrhují žádného kandidáta. 
Předsedající konstatoval, že na funkci místostarosty obce nebyl navržen žádný kandidát, 
proto nebylo možné provést volbu nového místostarosty.  
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Předsedající konstatoval, že nový starosta obce ani nový místostarosta obce nebyli zvoleni, 
proto do doby, než bude zvolen nový starosta, nebo nový místostarosta, bude funkci vykonávat 
stávající starosta a místostarosta a také stávající rada obce. 

Z důvodu, že nebyl zvolen nový starosta ani nový místostarosta, přednesl stávající starosta (dále 
jen starosta) návrh na úpravu schváleného programu, spočívající ve vypuštění usnesení 
uvedených v návrhu usnesení pod čísly 11 až 18 z projednávání.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 9/2022 
Změna programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva  
Zastupitelstvo obce Velké Březno z důvodu nezvolení starosty a místostarosty obce  
I. Schvaluje 
    změnu programu ustavujícího zastupitelstva takto: 

3. Organizační záležitosti 
•  Volba radních obce – nebude projednáváno 
•  Zřízení výborů zastupitelstva obce – nebude projednáváno 
•  Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce – nebude projednáváno 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na stanovení výše odměn členům 
Zastupitelstva obce Velké Březno neuvolněným pro výkon funkce. 
Konstatoval, že Zastupitelstvo obce Velké Březno v uplynulém volebním období stanovilo, 
usnesením číslo 18/2018, výši odměn členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce. 
Současně stanovilo, že lze jednotlivé odměny při výkonu tří funkcí sčítat. Dle ustanovení § 74 
odst. 3 zákona o obcích, nelze do tohoto součtu zahrnout odměnu za výkon místostarosty obce 
a ani odměnu za výkon člena zastupitelstva (není považováno za funkci). Doplnil, že s ohledem 
na historii vývoje odměňování neuvolněných funkcionářů v naší obci, doporučuje 
zastupitelstvu ponechat pro stanovení odměn stejné podmínky, jaké byly stanoveny v roce 
2018, avšak vzhledem k vysoké inflaci však navrhl navýšení odměn stanovených usnesením 
18/2018 ve stejném objemu jako u zaměstnanců, tj. o 10 %.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Paní Mendlová s ohledem na budoucí výdaje obce navrhla ponechat výši odměn ve stejné výši, 
jako doposud. 
Tajemník v souvislosti s projednávaným bodem informoval zastupitele, že Svazem místních 
samospráv byl na ministerstvo vnitra a ministerstvo práce a sociálních věcí předložen návrh na 
úpravu tarifu pro odměny členů zastupitelstev, který by měl být do konce roku projednán.  
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda v případě, že předložený návrh nebude schválen, platí usnesení 
z předchozího volebního období. 
Starosta odpověděl, ano platí to, co bylo schváleno v roce 2018. 
Bc. Pýcha navrhuje neřešit zvyšování odměn. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 10/2022 
Stanovení výše odměn členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích                 
I.  Stanovuje 
    měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce: 
    místostarosty ve výši:  21.275 Kč 
    člena rady obce ve výši:  4.725 Kč 
    předsedy výboru/ komise ve výši: 2.363 Kč 
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    člena výboru/komise ve výši: 1.970 Kč 
    člena zastupitelstva ve výši: 1.181 Kč 
s tím, že: 

1. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. Nastupuje-li náhradník,  
náleží mu odměna ode dne konání zasedání zastupitelstva, na kterém složil slib. Jde-li o 
zvolení do neuvolněné funkce, náleží funkcionáři odměna ode dne konání zastupitelstva, 
na kterém byl zvolen do neuvolněné funkce, pokud zastupitelstvo nestanoví jinak. 

2. V případě souběhu funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnuta odměna 
ve výši souhrnu odměn za tři různé funkce (radní, předseda výboru nebo komise, člen 
výboru nebo komise). 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 0   hlasů proti  12  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení nebylo přijato. 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh prodej p.p.č. 763/1 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost Zubrnické museální železnice, se sídlem 
Děčínská 107, 403 23 Velké Březno, IČO 44552700, o koupi pronajatých pozemků č. 763/1 o 
výměře 1244 m2, trvalý travní porost, 764/1 o výměře 586 m2, ostatní plocha a dále pozemek 
číslo 820/1 o výměře cca 1370 m2, trvalý travní porost, vše v k. ú. Velké Březno, a to za účelem 
rozvoje spolku.  Doplnil, že záměr prodeje byl schválen pouze na pozemek č. 763/1 v k. ú. Velké 
Březno, a to usnesením č. 372/2022 a byl zveřejněn na úřední desce od 21. 9. 2022 do                               
7. 10. 2022.  Dále doplnil, že znalecký posudek č. 5854-160/22 stanovil cenu obvyklou                       
142 Kč/m2, tj. 176.648 Kč, a že rada obce doporučila prodej schválit. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek se dotázal, o jaký pozemek se konkrétně jedná. 
Bc. Pýcha se dotázal, zda se jedná o pozemek, který tvoří točnu pro automobily. 
Starosta odpověděl, že se jedná o pozemek kolem budovy ve vlastnictví kupujícího. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 10/2022 
Prodej p.p.č. 763/1 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

   uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 763/1 o výměře 1244 m2, trvalý travní porost  
   v k. ú. Velké Březno, 
   za cenu 176.648 Kč a náklady prodávajícího spojené s prodejem. 
   Kupující:  
   Zubrnická museální železnice, z.s., IČO: 445 52 700, se sídlem Děčínská 107,  
   403 23 Velké Březno. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                   T: 31. 12. 2022                                        
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby „IE-12-4006434“. 
Konstatoval, že obec obdržela od společnosti ENPRO Energo s.r.o., Panská 1423/19, 400 01 Ústí 
nad Labem, na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby, Název stavby:                 
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IE-12-4006434 – kabelové vedení NN, pojistkové skříně a podpěrný bod. Doplnil, že záměr byl 
schválen na 24. zasedání zastupitelstva usnesením č. 374/2022 a byl zveřejněn na úřední desce 
od 21. 9. 2022 do 7. 10. 2022. Dále doplnil, že rada obce doporučila smlouvu budoucí uzavřít. 
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 11/2022 
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o 
umístění stavby „IE-12-4006434“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a Dohody o 
umístění stavby „IE-12-4006434“, ve znění předloženého návrhu. 

     Oprávněná: 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, DIČ CZ24729035. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T:  31. 12. 2022                              
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh rozpočtových opatření číslo 5/2022. 
Konstatoval, že rozpočtové změny na straně příjmů činí v objemu 991.614 Kč a na straně 
výdajů pak dosahují výše 1.050.520 Kč, čímž vznikne nutnost čerpání z rezervy ve výši                 
58.906 Kč. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Pan Petrák se dotázal, zda ředitel školy vycházel z hodnot nového rozpisu záloh? Má zato, že 
pro rok 2023 bude třeba vycházet z nového rozpisu záloh. 
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda požadovaných 800.000 Kč chybí škole na úhradu záloh na 
měsíce září až prosinec 2022. Dále konstatoval, že jej mrzí, že ředitel ZŠ nezvážil podílet se 
alespoň částečně na úhradě této částky z rezervních fondů školy, a že svoji žádost nezdůvodnil 
žádnými konkrétními podklady, jednalo se pouze o prostou žádost. Doplnil, že se domnívá, že 
by se škola měla podílet na spolufinancování.  
Paní Mendlová se připojila k připomínce Mgr. Kulhánka, neboť i jí pro odpovědné rozhodnutí 
chybí podklady.  
Starosta odpověděl, že s panem ředitelem rovněž v tomto duchu jednal a byl ujištěn, že škola 
ze svých fondů již hradí vyšší náklady na elektrickou energii. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 12/2022 
Rozpočtové opatření č. 5/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     Rozpočtové opatření č. 5/2022. 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zapracování rozpočtových opatření do účetnictví obce.        T: 31. 10. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
 
Bod programu 5. Dotazy členů zastupitelstva 

Mgr. Kulhánek se dotázal na výsledek reklamace trhliny ve fasádě školní jídelny. 
Starosta odpověděl, že po dlouhých jednáních s dodavatelem se konečně se podařilo věc 
dořešit. Konstatoval, že se projektant s dodavatelem shodli na tom, že se „hnula“ stropní deska 
a proto vznikla trhlina ve fasádě. Opravili to tak, že trhlinu přelepili polystyrénovou deskou a 
na to byla položena nová fasáda. Doplnil, že projektant věc odsouhlasil, ale odmítá přiznat 
pochybení.  
Ing. Fiala doplnil, že důležitý je fakt, že projektant se způsobem provedení opravy souhlasil. 
Bylo navrhováno i jiné řešení, které by se mu více zamlouvalo, ale vzhledem k tomu, že 
dodavatel to chtěl opravit v záruce, přistoupili jsme na tento způsob. 

Mgr. Kulhánek  vznesl dotaz, kdy bude svoláno další jednání zastupitelstva, aby mohl být 
zvolen starosta, místostarosta a rada.  
Starosta navrhl termín 31. 10., 2. 11. nebo 7. 11. 2022. Zastupitelé se však na konkrétním 
termínu neshodli. 

Pan Šotka informoval zastupitelstvo, že obdržel žádost občana, zda by bylo možné umístit 
světelný sloupek na rohu ulice Alej sportovců.  
Starosta odpověděl, že problém poškozování pneumatik o tento obrubník zná a snažíme se ho 
řešit. 
Paní Mendlová konstatovala, že pokud by řidiči jezdili podle předpisů, tak by se to nestávalo.  

Tajemník se dotázal, zda by se 2. zasedání zastupitelstva mělo konat opět v jídelně ZŠ, a nebo 
již na úřadě. Zastupitelé se nevyjádřili. 
Pan ………. sdělil, že pokud se bude volit starosta, mělo by to být zde v jídelně. 

Bod programu 6. připomínky občanů  

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. 

Pan ……….. se dotázal, zda si zastupitelé vybavují poslední zastupitelstvo, kdy jsme se bavili 
o petici občanů s tím, že požaduje, aby se zastupitelé více zajímali o způsob vyřízení tohoto 
dokumentu. Konstatoval, že si našel metodiku z roku 2009, kde je stanoveno, že usnesení 
„zastupitelstvo bere na vědomí“ se používá ve chvíli, kdy se jedná o nějakou obecně známou 
záležitost, dále konstatoval, že dle dalších ustanovení té metodiky je přesvědčen, že obec 
záležitost neprojednala takovým způsobem, jak měla.  
Starosta odpověděl, že by pan ………… měl své požadavky více konkretizovat, že z podání 
není jasné, co na zastupitelích požaduje.  
Pan ……… odpověděl že by obec měla jednat intenzivněji, být „dotěrnější“.  
Paní Mendlová znovu doporučila panu ……………, aby se svými požadavky vystoupil na 
krajském zastupitelstvu, které má větší možnosti.  
Pan ……….. odpověděl, že kontaktuje toto zastupitelstvo a žádá po něm řešení a obec věc 
nechce řešit.  
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Paní Mendlová namítla, že obec není energetický expert, nemůže tedy energetickou krizi řešit. 
……… se dotázal, zda obec zná dopad energeticky náročných budov do nákladů obce? Žádá, 
aby obec vytvořila tlak na příslušné organizace, má zato, že aktivita obce ve věci je maximálně 
na 10%. Nabídl obci spolupráci v rámci jednání s různými institucemi. Konstatoval, že 
zastupitelé neměli možnost se seznámit s kompletním spisem, požadavek byl vyvolat jednání 
Ústeckým krajem.  
Starosta odpověděl, že tvrzení pana …………. se nezakládá na pravdě, neboť zastupitelé měli 
k dispozici plný text dokumentu, který pan ………… obci zaslal. 
Bc. Pýcha konstatoval, že chápe, že problém je ve strohém vyjádření zastupitelstva „bereme na 
vědomí“. 
Starosta konstatoval, že pan ……….. stále opakuje veřejně známe skutečnosti, se kterými lze 
vesměs souhlasit, ale doposud v jeho vystoupení nezazněl žádný konkrétní návrh. 
Pan ………. odpověděl, že podal návrh na svolání krizového štábu pro řešení energetické krize.  
Starosta namítl, že svolání krizového štábu není v kompetenci zastupitelstva obce a opětovně 
jej vyzval, aby konkretizoval své požadavky. 
Mgr. Kulhánek konstatoval, že o svolání krizového štábu nemohou zastupitelé hlasovat, bylo 
by to protizákonné, to je kompetence starosty. Zdůraznil, že petici musí projednat 
zastupitelstvo, a že zastupitelstvo ji projednalo, i když zřejmě ne dle představ p. ………. 
Pan ……… trval na tom, že petice byla pouze vzata na vědomí, tudíž nebyla řádně projednána. 
Starosta zdůraznil, že stále nemá jasno v tom, co konkrétně pan ……… požaduje. 
Ing. Fiala konstatoval, že starosta byl pověřen, aby jednal s hejtmanem, on to učinil a teď je 
otázka, jakým způsobem postupovat dál.  
Pan ………. znovu uvedl některá ustanovení z metodiky MVČR z roku 2009 a jako příklad 
uvedl, že v zimě nebude v obci čisté ovzduší, občané budou zajišťovat náhradní zdroje tepla 
apod. Proto je třeba se připravit na možné problémy. Jedna úroveň je možnosti technického 
řešení. Další, jakým způsobem a s kým jednat za účelem nalézt vhodné řešení. Zdůraznil, že 
věc je podle jeho názoru skutečně palčivá a je potřeba ji řešit, chtěl by znát názory každého ze 
zastupitelů.  
Paní Mendlová navrhla, aby pan ………….. přivedl na příští zastupitelstvo nejméně dva 
energetické experty, kteří by nám vysvětlili příčiny a pomohli nám je řešit. 
Mgr. Kulhánek se připojil k návrhu paní Mendlové. 
Mgr. Šidáková se dotázala pana ……….. jaké má představy o opatřeních hejtmana a jaké je 
jeho očekávání. Pokud chceme s hejtmanem jednat, musíme mu předložit konkrétní návrhy. 
Pan …………… odpověděl, že řešení vidí v zákonodárné možnosti kraje, existují formy 
mimořádných neodkladných záležitostí, očekává, že hejtman má řešení na tuto záležitosti.  
Mgr. Kulhánek namítl, že pokud by hejtman řešení měl, jistě by jej již aplikoval.  
Mgr. Šidáková konstatovala, že každý musíme vzniklou situaci nejprve řešit u sebe, např. my 
v ZŠ, jsme ještě nezačali topit.  
Pan …………. se vyjádřil, že jej mrzí, že obec přenáší odpovědnost na něho, aby věc řešil místo 
toho, aby to řešili zastupitelé.  
Proběhla diskuse mezi Mgr. Šidákovou a Bc. Pýchou, kdy Mgr. Šidáková konstatovala, že Bc. 
Pýcha při projednávání požadavku pana …………… zastupitelstvem nebyl přítomen, přesto 
posouvá problém na další zastupitelstvo a sám věc neřeší. Současně nabídla panu ………….,  
v případě, že bude jednat s hejtmanem, je jako zastupitelka ochotna se tohoto jednání zúčastnit.  
Ing. Pavliš konstatoval, že vzhledem k tomu, že doposud nezazněly jasné požadavky, o kterých  
by mohlo zastupitelstvo jednat, považuje celou diskusi za ztracený čas.  
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Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program jednání, proto ukončil 1. schůzi 
zastupitelstva obce, poděkoval přítomným za účast. Upozornil přítomné, že příští, 2. jednání 
zastupitelstva, je plánováno na 21. listopadu 2022, od 17:00 hod., opět v zasedací síni obecního 
úřadu. 

 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.17 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Jan Fiala                                                                     Bc. Tomáš Pýcha  
         ověřovatel zápisu                                       ověřovatel zápisu 
           
 
 
 
 
           Karel Jungbauer                                                                Ing. Jiří Pavliš 
              starosta obce                                     místostarosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 19. 10. 2022 
PhDr. Pavlína Linková 


