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Č. j.:     OUVB – 3974/2022 
PID:     DXWX3OP1JFOS  
SPIS č. 131/22 

 
Z Á P I S  

z 2. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 7. 11. 2022 od 17:00 hodin 

 v zasedací síni Obecního úřadu velké Březno 

Jednání se účastnilo 13 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné, 

Omluveni: Bc. Tomáš Pýcha, paní Pavla Hasprová, 

Veřejnost:  22 občanů 
 

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 2. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích 
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dne 27. 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 Ing. Janem Fialou 
a Bc. Tomášem Pýchou. Zápis je k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly 
vzneseny námitky, tudíž se pokládá za schválený.  

Starosta konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno dnešního jednání 13 z 15 zastupitelů, 
z jednání se omluvili: Bc. Tomáš Pýcha a paní Pavla Hasprová. Starosta doplnil, že Bc. Tomáš 
Pýcha k dnešnímu dni složil mandát a tak od 8.11.2022 vznikl mandát 1. náhradníkovi SNK 
2022 panu ……………. 

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 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. 

Starosta konstatoval, že  mandát člena zastupitelstva a s ním spojená práva a povinnosti vznikají 
zvolením. Zákon o obcích pak požaduje, aby nově zvolený člen zastupitelstva složil slib na 
začátku prvního zasedání, jehož se zúčastní. Doplnil, že na ustavujícím zasedání nebyli 
přítomni tito členové zastupitelstva: 
pan Jaromír Dvořák st., pan Jaromír Dvořák ml. a pan Petr Žižka, které požádal, aby složili 
zákonem předepsaný slib. 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 
výše uvedené 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 jim následně pogratuloval ke složení slibu a popřál všem mnoho zdaru v další práci. 
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Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce                 
paní Květuši Vyhnálkovou a pana Jaromíra Dvořáka ml. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: Mgr. Lenka Šidáková, pan Jaromír Dvořák st. a pan Lumír Petrák. 
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 13/2022 
Ověřovatelé a návrhová komise 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 2. zasedání zastupitelstva obce ve složení:   
        paní Květuše Vyhnálková a Jaromír Dvořák ml.  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        Mgr. Lenka Šidáková, pan Jaromír Dvořák st. a pan Lumír Petrák. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti 0   hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
 
Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce. 
Starosta se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku? 
Nikdo neměl připomínku 
Starosta dal hlasovat o programu. 
Usnesení 14/2022 
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 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 

3. Hospodaření s majetkem obce 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby „IP-12-4014791“ 
4. Dotazy členů zastupitelstva 
5. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
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Bod programu 2 – Organizační záležitosti 

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. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 15/2022 
Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a 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 13   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 navrhl za kandidáta na funkci starosty paní Zuzanu Mendlovou, DiS.  
Paní Zuzana Mendlová prohlásila, že s kandidaturou souhlasí. 

Zástupce SNK 22 nenavrhl na funkci starosty obce žádného kandidáta. 
Zástupce Nezávislí pro Velké Březno a Valtířov nenavrhl na funkci starosty obce žádného 
kandidáta. 
Zástupce SNK 2022 nenavrhl na funkci starosty obce žádného kandidáta. 
 
Předsedající dal hlasovat o navržené kandidátce. 
Usnesení 16/2022 
Volba starosty obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                
I.  Volí 
     paní Zuzanu Mendlovou, DiS. starostkou obce Velké Březno.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 
Předsedající konstatoval, že starostkou obce Velké Březno byla zvolena 12 hlasy paní 
Zuzana Mendlová, DiS. 

Bývalý starosta předal nové starostce insignii a pogratuloval jí ke zvolení. Starostka poděkovala 
přítomným zastupitelům za zvolení a ujala se řízení schůze.  

Starostka zahájila volbu nového místostarosty obce. Postupně vyzvala zástupce volebních stran 
a sdružení, v pořadí dle počtu obdržených mandátů, aby přednesli návrh kandidáta na 
místostarostu obce. 
Zástupce ODS navrhl za kandidáta na funkci místostarosty Mgr. Michala Kulhánka.  
Mgr. Michal Kulhánek prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 

Zástupce SNK 22 navrhl za kandidáta na funkci místostarosty pan Karla Jungbauera.  
Pan Karel Jungbauer prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 

Zástupce Nezávislí pro Velké Březno a Valtířov nenavrhl na funkci místostarosty obce žádného 
kandidáta. 
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Zástupce SNK 2022 nenavrhl na funkci místostarosty obce žádného kandidáta. 

Starostka dala hlasovat o kandidátech v pořadí, jak byli navrženi. 
Usnesení 17/2022 
Volba místostarosty obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                
I.  Volí 
    Mgr. Michala Kulhánka místostarostou obce Velké Březno.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0  hlasů zdržel  4 
Starostka konstatovala, že místostarostou obce Velké Březno byl zvolen 9 hlasy Mgr.  
Michal Kulhánek. 

Starostka zahájila volbu 1. radního obce. Postupně vyzvala zástupce volebních stran a sdružení, 
v pořadí dle počtu obdržených mandátů, aby přednesli návrh kandidáta na 1. radního obce. 
Zástupce ODS navrhl za kandidáta na funkci 1. radního pana Petra Žižku.  
Pan Petr Žižka prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 

Zástupce SNK 22 navrhl za kandidáta na funkci 1. radního pana Lumíra Petráka.  
Pan  Lumír Petrák prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 

Zástupce Nezávislí pro Velké Březno a Valtířov nenavrhl na funkci 1. radního žádného 
kandidáta. 

Zástupce SNK 2022 navrhl za kandidáta na funkci 1. radního Ing Jana Fialu. 
Ing. Jan Fiala prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 

Starostka dala hlasovat o kandidátech v pořadí, jak byli navrženi. 
Usnesení 18/2022 
Volba 1. člena rady obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                
I.  Volí 
     pana Petra Žižku členem rady obce Velké Březno.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti 0   hlasů zdržel   4 
Starostka konstatovala, že členem Rady obce Velké Březno byl zvolen 9 hlasy pan Petr 
Žižka.  

Starostka zahájila volbu 2. radního obce. Postupně vyzvala zástupce volebních stran a sdružení, 
v pořadí dle počtu obdržených mandátů, aby přednesli návrh kandidáta na 2. radního obce. 
Zástupce ODS navrhl za kandidáta na funkci 2. radního pana Lumíra Petráka.  
Pan Lumír Petrák prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 

Zástupce SNK 22 navrhl za kandidáta na funkci 2. radního pana Lumíra Petráka  
Zástupce Nezávislí pro Velké Březno a Valtířov nenavrhl na funkci 2. radního žádného 
kandidáta. 

Zástupce SNK 2022 navrhl za kandidáta na funkci 2. radního pana Lumíra Petráka. 

Starostka dala hlasovat o kandidátech v pořadí, jak byli navrženi. 
Usnesení 19/2022 
Volba 2. člena rady obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                
I.  Volí 
     pana Lumíra Petráka členem rady obce Velké Březno.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel   0 
Starostka konstatovala, že členem Rady obce Velké Březno byl zvolen 13 hlasy pan 
Lumír Petrák. 
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Starostka zahájila volbu 3. radního obce. Postupně vyzvala zástupce volebních stran a sdružení, 
v pořadí dle počtu obdržených mandátů, aby přednesli návrh kandidáta na 3. radního obce. 
Zástupce ODS navrhl za kandidáta na funkci 3. radního Ing. Jana Fialu.  
Ing. Jan Fiala prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 

Zástupce SNK 22, navrhl za kandidáta na funkci 3. radního Ing. Jana Fialu. 
Zástupce Nezávislí pro Velké Březno a Valtířov nenavrhl na funkci 3. radního žádného 
kandidáta. 

Zástupce SNK 2022 navrhl za kandidáta na funkci 3. radního Ing. Jana Fialu. 

Starostka dala hlasovat o kandidátech v pořadí, jak byli navrženi. 
Usnesení 20/2022 
Volba 3. člena rady obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                
I.  Volí 
    Ing. Jana Fialu členem rady obce Velké Březno.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro   13 hlasů proti 0   hlasů zdržel   0 
Starostka konstatovala, že členem Rady obce Velké Březno byl zvolen 13 hlasy Ing. Jan 
Fiala. 

Starostka pogratulovala novým členům rady obce ke zvolení.  

Starostka navrhla, aby po dobu mandátu zastupitelstva ve volebním období 2022 – 2026 byl 
zřízen pětičlenný Kontrolní výbor a pětičlenný Finanční výbor.  
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat. 
Usnesení 21/2022 
Zřízení Kontrolního a Finančního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích                
I.  Zřizuje  
     1. pětičlenný Kontrolní výbor 
     2. pětičlenný Finanční výbor  
Výsledek hlasování:      hlasů pro  13  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato. 

Starostka zahájila volbu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno (dále 
jen předseda KV). Současně upozornila, že kandidátem musí být člen zastupitelstva, ne však 
starosta obce a ani místostarosta obce. 
Postupně vyzvala zástupce volebních stran a sdružení, v pořadí dle počtu obdržených mandátů, 
aby přednesli návrh kandidáta na předsedu KV. 
Zástupce ODS, navrhl za kandidáta na funkci předsedy KV pana Petra Žižku. 
Pan Petr Žižka prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 

Zástupce SNK 22, nenavrhl funkci předsedy KV žádného kandidáta. 
Zástupce Nezávislí pro Velké Březno a Valtířov nenavrhl na funkci předsedy KV žádného 
kandidáta. 
Zástupce SNK 2022 nenavrhl na funkci předsedy KV žádného kandidáta. 
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Starostka dala hlasovat o kandidátech v pořadí, jak byli navrženi. 
Usnesení 22/2022 
Volba předsedy Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích                
I.  Volí 
     pana Petra Žižku předsedou Kontrolního výboru.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro   13 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starostka konstatovala, že předsedou KV byl zvolen 13 hlasy pan Petr Žižka. 

Zastupitelé souhlasili s tím, že členové Kontrolního výboru budou voleni až na následujícím 
jednání zastupitelstva. Návrh na volbu členů KV byl stažen. 
 
Starostka zahájila volbu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno (dále 
jen předseda FV). Současně upozornila, že kandidátem musí být člen zastupitelstva, ne však 
starosta obce a ani místostarosta obce. 
Postupně vyzvala zástupce volebních stran a sdružení, v pořadí dle počtu obdržených mandátů, 
aby přednesli návrh kandidáta na předsedu FV. 
Zástupce ODS, navrhl za kandidáta na funkci předsedy FV pana Karla Jungbauera.  
Pan Karel Jungbauer prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. 

Zástupce SNK 22, nenavrhl funkci předsedy FV žádného kandidáta. 
Zástupce Nezávislí pro Velké Březno a Valtířov nenavrhl na funkci předsedy FV žádného 
kandidáta. 
Zástupce SNK 2022 nenavrhl na funkci předsedy FV žádného kandidáta. 

Starostka dala hlasovat o kandidátech v pořadí, jak byli navrženi. 
Usnesení 23/2022 
Volba předsedy Finančního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích                
I.  Volí 
    pana Karla Jungbauera předsedou Finančního výboru.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starostka konstatovala, že předsedou FV byl zvolen 13  hlasy pan Karel Jungbauer. 

Zastupitelé souhlasili s tím, že členové Finančního výboru budou voleni až na následujícím 
jednání zastupitelstva. Návrh na volbu členů FV byl stažen. 
 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

Starostka předložila zastupitelstvu k projednání záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby „IP-12-4014791“. 
Konstatovala, že obec obdržela od společnosti R-built s.r.o., Radovesice 169, 410 02 Radovesice,  
na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s., návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby, Název stavby: IP-12-
4014791– nové kabelové vedení, pojistkové skříně a podpěrný bod. Doplnila, že rada obce 
doporučuje záměr schválit. 
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
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Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat. 
Usnesení 24/2022 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby „IP-12-4014791“ 
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 „IP-12-4014791“. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T: 18. 11. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti 0   hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Bod programu 4. Dotazy členů zastupitelstva 

Plnění připomínek z 1. ZO: Starostka konstatovala, že na zastupitelstvu, které se konalo dne 
19.10.2022, přednesl pan Šotka žádost občana, zda by bylo možné umístit světelný sloupek na 
rohu ulice Alej sportovců. Doplnila, že ve spolupráci se společností Signál obec osadí 
obrubníky reflexním značením (sloupkem). 

Starostka vyzvala zastupitele, že mají možnost vznést připomínku nebo dotaz týkající se správy 
obce, nesouvisející s projednávanými materiály dnešního zastupitelstva. Nikdo neměl dotaz ani 
připomínku. 

 

 

Bod programu 5. připomínky občanů  

Starostka informovala 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 
upozornila, že na své vystoupení mají vyčleněn čas v délce max. 3 minuty a dotázal se, zda má 
někdo z oslovených dotaz či připomínku. 

Pan ……………. v souvislosti s jeho námitkou na způsob vyřízení žádosti občanů o svolání 
krizového štábu mimořádného jednání zastupitelstva, předal tajemníkovi OÚ písemné 
stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR č. 5/2008. Dále upozornil, že na 
webu nejsou aktualizovány některé dokumenty ( jednací řád zastupitelstva a  volební řád).  Dále 
upozornil na rozdíly mezi  záznamem  jednání a zveřejněným zápisu. 
Starostka konstatovala, že se těmito připomínkami bude zabývat. 

Mgr. Kulhánek pogratuloval paní Mendlové ke zvolení. Konstatoval, že nové složení rady obce   
je výsledkem jednání zástupců všech volebních stran a uskupení a doplnil, že paní Mendlová 
byla do funkce starostky navržena proto, že má vize i dostatek sil a elánu k práci, a že věří, že 
v této funkci obec někam posune.  

Starostka poděkovala p. Jungbauerovi za práci ve vedení obce v uplynulém období. 

Pan Jungbauer poděkoval všem zastupitelům, kteří pracovali v uplynulém období. Doplnil, že 
toto období nebylo jednoduché. Dále popřál novým zastupitelům hodně úspěchů. 

Mgr. Kulhánek požádal o  spoluúčast  všech zastupitelů na přípravě rozpočtu 2023. 
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Starostka konstatovala, že byl vyčerpán schválený program jednání, proto ukončila 2. schůzi 
zastupitelstva obce, poděkovala přítomným za účast. Upozornila přítomné, že příští, 3. jednání 
zastupitelstva, je plánováno na 12. prosince 2022 od 17:00 hod., v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Dále pozvala členy zastupitelstva k účasti na neveřejném, pracovním zasedání 
zastupitelstva, která se uskuteční dne 28.11.2022 od 16:00 v zasedací síní obecního úřadu, jehož 
jediným bodem bude příprava rozpočtu obce na rok 2023. 
 
 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 17: 33 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Květuše Vyhnálková                                                             Jaromír Dvořák ml.  
         ověřovatel zápisu                                       ověřovatel zápisu 
           
 
 
 
 
       Zuzana Mendlová, DiS.                                                    Mgr. Michal Kulhánek 
              starostka obce                           místostarosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 7. 11. 2022 
Hana Fuchsová 


