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Č. j.:     OUVB – 4413/2022 
PID:     DXWX3OP1JY1A  
SPIS č. 138/22 

 
Z Á P I S  

z 3. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 12. 12. 2022 od 17:00 hodin 

 v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno 

Jednání se účastnilo 11 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné, 

Omluveni: pan Karel Jungbauer, pan Jan Šotka, pan Nikolaj Dimitrov Kolev, Mgr. Michal 
Kulhánek, 

Veřejnost:  1 občan 
 

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:05 hod. 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 

Starostka zahájila 3. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatovala, že informace o 
konání 3. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 
na úřední desce obecního úřadu dne 5. prosince 2022, tedy ve lhůtě 7 dní před konáním 
zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány přístupy k podkladům k dnešnímu jednání.  

Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen panem 
Jaromírem Dvořákem ml. a paní Květuší Vyhnálkovou. Zápis je k dispozici na obecním úřadě 
k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, tudíž se pokládá za schválený.  

Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno dnešního jednání 11 z 15 
zastupitelů, z jednání se omluvili: pan Karel Jungbauer, pan Jan Šotka, pan Nikolaj Dimitrov 
Kolev a Mgr. Michal Kulhánek. 

Starostka dále konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou 3. 
zasedání zastupitelstva obce určila PhDr. Pavlínu Linkovou. Dále informovala 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. 

Starostka konstatovala, že  dne 7. 11. 2022 rezignoval na funkci zastupitele Bc. Tomáš Pýcha 
a dne 10.11.2022 rezignovala na funkci zastupitele paní Květuše Vyhnálková. Doplnila, že 
v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, nastupuje na uvolněný mandát náhradník z téže volební strany, a 
to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Dále doplnila, že Bc. Tomáš Pýcha 
kandidoval za SNK 2022, dle výsledků hlasování tak mandát člena Zastupitelstva obce Velké 
Březno vznikl dne 8. 11. 2022  panu  Michalu Kolmanovi a paní Květuše Vyhnálková 
kandidovala za SNK 22, dle výsledků hlasování tak mandát člena Zastupitelstva obce Velké 
Březno vznikl dne 11. 11. 2022  paní Lindě Knotkové. 
Starostka požádala paní Knotkovou a pana Kolmana, aby složili zákonem předepsaný slib. 
Současně je upozornila, že pokud odmítnou složit slib nebo složí slib s výhradou, dojde 
k zániku jejich mandátu. 
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Následně přečetla zákonem stanovený text slibu a požádala 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.   
Starostka jim následně pogratulovala ke složení slibu. 
 

Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starostka navrhla zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce                 
pana Petra Žižku a paní Pavlu Hasprovou. 
Dále navrhla zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení Ing. Jan Fiala, pan Jaromír Dvořák ml., pan Ivan Mottl. 
Současně navrhla, aby v případě, že v průběhu diskuse nebude navržena změna či doplnění 
usnesení, nemusel předseda návrhové komise přednášet návrh usnesení.  
Starostka se dotázala přítomných, zda má někdo jiný návrh.  
Nikdo neměl návrh ani připomínku.  
Starostka dala hlasovat.  
Usnesení 25/2022 
Ověřovatelé a návrhová komise 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 3. zasedání zastupitelstva obce ve složení:   
        pan Petr Žižka a paní Pavla Hasprová  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        Ing. Jan Fiala, pan Jaromír Dvořák ml., pan Ivan Mottl. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11   hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 
 
Starostka předložila ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce doplněný 
v bodě 2 Finanční záležitosti o materiál „FK Jiskra – souhlas se spolufinancováním – dotace 
NSA“ a současně  vypustit bod Slib člena zastupitelstva, který již proběhl. 
Starostka se dotázala, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku? 
Nikdo neměl připomínku 
Starostka dala hlasovat o programu. 
Usnesení 26/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 3. zasedání: 
1. Zahájení 

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

2. Finanční záležitosti: 
• Návrh rozpočtu pro rok 2023. 
• Střednědobý výhled obce na období 2023 – 2025. 
• Rozpočtové opatření č. 6/2022. 
• Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2022. 
• Kalkulace ceny vodného a stočného pro obyvatele pro rok 2023. 
• Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
• Stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou členy 

zastupitelstva obce. 
• FK Jiskra – souhlas se spolufinancováním – dotace NSA. 

3. Různé 
• Volba členů kontrolního výboru. 
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• Volba členů finančního výboru. 
• Návrh zadání Územního plánu obce Velké Březno s prvky regulačního plánu. 
• Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky“ Valtířov- přepojení odpadních vod“. 
• Projednání námitek proti zápisu 24. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které 

se konalo dne 19. 9. 2022. 
• Projednání námitek proti zápisu 1. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se 

konalo dne 19. 10. 2022 
• Návrh na úpravu jednacího řádu ZO. 
• Redakční rada Zpravodaje. 
• Dodatek č.10 – AVE. 

4. Dotazy členů zastupitelstva. 
5. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

Bod programu 2 – Finanční záležitosti 

Starostka předložila zastupitelstvu k projednání návrh rozpočtu 2023. Konstatovala, že návrh 
rozpočtu byl v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejněn na úřední desce dne 
29.11.2022. Doplnila, že zastupitelé měli možnost prodiskutovat jednotlivé části návrhu 
rozpočtu na pracovním jednání, které se uskutečnilo dne 28.11. 2022. Dále zastupitele 
seznámila s dalšími návrhy na úpravy rozpočtu 2023, které obdržela od členů zastupitelstva 
v rámci připomínek, a které mají za cíl snížit navrhovaný rozpočtový deficit. 
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k předloženému návrhu rozpočtu.  
Ing. Fiala se dotázal, zda máme zohledněnou demolici staré školní jídelny. 
Starostka odpověděla, že na demolici máme stanoveny 2 roky, proto  není v rozpočtu zahrnuta 
Ing. Fiala namítl, že to může obec omezovat při zadání projektové dokumentace.  
Starostka přečetla odpověď Krajského úřadu Ústeckého kraje týkající se možných dotací, zatím 
existuje jediný dotační titul, a to MMR- demolice budov sociálně vyloučených lokalit. 
Ing. Fiala doporučil, aby do rozpočtu byla demolice zahrnuta v částce min. 2.000.000 Kč, neboť 
dojde k významnému zvýšení ceny za ukládání nebezpečného odpadu. 
Pan Dvořák st. zdůraznil nutnost mít kvalitní podklad pro výběrové řízení pro demoliční firmu, 
navrhl projektanta, který prováděl studii. Dále uvedl, že rozebrání, odvoz a skládkování odpadu 
bude velmi nákladné, důležité pro zadání je proto rozpočet a výkaz výměr. Dále doporučil do 
zadání výběrového řízení uvést, že akce bude akceptovatelná jen v případě, že obec bude 
příjemce dotace. 
Starostka upozornila přítomné, že zřejmě tuto demolici bude muset obec provést „ za své“ , 
zatím nebyl nalezen vhodný dotační titul a čas kvačí. 
Starostka navrhuje do rozpočtu zahrnout částku 2.000.000 Kč na demolici staré školní jídelny. 
Pan Dvořák st. doporučil udělat výběrové řízení co nejdříve, firmy hledají práci, proto bychom 
mohli dostat zajímavou cenu. 
Pan Žižka se dotázal, zda by investice do bytového fondu nebylo vhodnější zahrnout do 
investičních výdajů - projekty pro přípravu akcí.  
Pan Dvořák st. navrhuje zrušit žádosti o dotace na zateplování a částku zahrnout do investic. 
Doporučil se zamyslet nad tím, zda výše poskytnuté dotace, zejména dotační podmínky, 
nesvazují rozhodování obce natolik, že by bylo lépe dotaci nečerpat a řešit problém např. 
opravou   střech nebo výměnou oken. 
Starostka konstatovala, že zateplování být nemusí, ale je potřeba alespoň realizovat výměnu 
oken v bytovém fondu a na to není potřeba projekt.  
Pan Dvořák st. doporučuje realizovat i opravy a výměnu oken v Tivoli, současně je třeba dbát 
na zachování rázu budovy.  
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Starostka konstatovala, že z rozpočtu byla vypuštěna oprava zastávky ve Valtířově u kolejí, 
neboť zjistila, že veškeré pozemky, které patřily církvi, odkoupila paní …………. Doplnila, že 
je s podivem, že církev prodej nekomunikovala s obcí. Vyčkáme, jak se zachová nový vlastník, 
pokud se nedohodneme, museli bychom tuto zastávku přesunout na obecní.   
Pan Žižka se dotázal, proč je na zpracování územního plánu vyčleněna částka 700.000 Kč. 
Připadá mu velmi vysoká. 
Starostka odpověděla, že v podstatě začínáme nanovo, měli jsme za to, že nám to zpracuje 
magistrát, ale nebude tomu tak, vzhledem k vývoji cen doporučuje částku v rozpočtu ponechat. 
Pan Žižka se dotázal, zda na instalaci fotovoltaiky ZŠ a MŠ bude žádat o dotaci obec. Doplnil, 
že on, jako občan musel nejprve zaplatit a pak žádat o dotaci. Jak to bude v tomto případě. 
Pan Petrák konstatoval, že akce se bude realizovat pouze, pokud dotace bude přiznána.  
Paní Fuchsová vysvětlila, že obec žádá o dotaci tehdy, když má zpracovaný projekt, případně 
je vybrán i dodavatel. Do smlouvy o díla pak uvádíme, že dílo bude realizováno pouze za 
podmínky, že objednatel obdrží dotaci.   
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo již neměl připomínku. 
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat. 
Usnesení 27/2022 
Rozpočet obce Velké Březno na rok 2023   
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      rozpočet obce pro rok 2023 v předloženém znění. 
II.  Bere na vědomí 
      rozpis rozpočtu pro rok 2023. 
III. Ukládá  
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtu na úřední desce.                       T: 28. 12. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

17:46 odešel pan Mottl 

Starostka předložila zastupitelstvu obce návrh na  střednědobý  výhled rozpočtu na období  
2023-2025. Konstatovala, že rok 2023 kopíruje návrh rozpočtu obce na rok 2023 a další roky 
jsou postaveny na úroveň  očekávaných příjmů a výdajů.  
Starostka se dotázala, zda má ještě 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 28/2022 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Velké Březno na období 2023-2025 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Ruší 
      usnesení 20. zastupitelstva obce č. 320/2021 
II.  Schvaluje 
      Střednědobý výhled obce na období 2023 – 2025 v předloženém znění. 
III. Ukládá  
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu na úřední desce.  T: 16. 12.2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 10 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 10 hlasy. 
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17:47 se vrátil pan Mottl 

Starostka předložila zastupitelstvu obce návrh rozpočtových opatření č. 6/2022. Konstatovala, 
že v příjmové části reaguje rozpočtové opatření na vyšší výnosy z daní, přiznané dotace a 
výnosy z prodejů  pozemků. Na straně výdajů  se naopak snižují položky u investičních akcí, 
které nebudou realizovány. Doplnila, že v části financování se ruší zapojení čerpání úvěru a 
vstupuje do rozpočtu uložení volných finančních prostředků na termínovaný účet u ČSOB. 
Starostka se dotázala, zda má ještě 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 29/2022 
Rozpočtové opatření 6/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     Rozpočtové opatření č. 6/2022 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtového opatření na úřední desce.  T: 28. 12. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

Starostka předložila zastupitelstvu obce organizační zabezpečení  inventarizace za rok 2022. 
Následně předala slovo paní Fuchsové, která provedla zastupitelům krátké poučení. 
Starostka se dotázala, zda má ještě 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 30/2022 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený program inventarizace majetku, účtů, 
pohledávek a závazků obce Velké Březno v roce 2022, včetně složení inventarizačních komisí 
a  
I.  Schvaluje  

1. Provedení inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké Březno v roce 
2022 k 31. 12. 2022. 

2. Harmonogram realizace inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké 
Březno v roce 2022, ve znění předloženého návrhu. 

3. Složení inventarizačních komisí dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

Starostka předložila návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné pro rok 2023. Konstatovala, že 
oproti roku 2022 je navrženo navýšení ceny vodného a stočného celkem o 10,07 Kč včetně 10 
% DPH, a to z důvodu skokového zdražení elektrické energie a navýšení veškerých komodit, 
potřebných k provozu vodovodů a kanalizací (pohonné hmoty, materiál, chemie, servisy 
čerpadel a navýšení cen za nová čerpadla, apod.). 
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Pan Dvořák st. se dotázal, zda  je nutné svítit na ČOV celou noc? (velké lampy veřejného 
osvětlení, které osvětlující celý areál). 
Ing. Fiala upozornil, že je to možná i otázka zabezpečení (osvětlení oplocení i areálu).  
Pan Mottl konstatoval, že je možné to zredukovat ob jednu lampu.  
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Starostka doporučila, nejprve prověřit, zda nedojde k porušení bezpečnostních předpisů a 
zavázala se, že problém vykomunikuje s Bc. Katzerovou, vedoucí úseku VaK.  
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat. 
Usnesení 31/2022 
Kalkulace vodného a stočného pro obyvatele na rok 2023 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

 cenu vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2023 takto: 

  jednotka vodné stočné celkem 
     CENA bez DPH Kč/m3 43,77 38,06 81,83 
     CENA vč. 10 % DPH  Kč/m3 48,15 41,87 90,02 

II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
    zabezpečit zveřejnění ceny vodného a stočného pro rok 2023 na ÚD.            T: 15. 12. 2022 
Výsledek hlasování:        hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

Starostka předložila k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. 
Konstatovala, že důvodem je zvýšení nákladů obce za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Doplnila, že návrh OZV je 
obsahově shodný s OZV 1/2021, pouze se mění výše poplatku ze 700 na 750 Kč na poplatníka 
a rok. 
Pan Kolman se dotázal, zda je možné návrh upravit(doplnit) o část, která by řešila, aby nebyla 
duplicita, aby se zamezilo tomu, že někteří obyvatelé hradí poplatek dvakrát za jednu osobu. 
Vysvětlil, že někteří občané hradí poplatek za odpad a ještě poplatek za rekreační odpad, neboť 
v obci bydlí a současně vlastní i rekreační objekt. Jde o to, aby tato duplicita byla nějakým 
způsobem odstraněna (zohledněna). 
Tajemník konstatoval, že zákon to neumožňuje. Máme na to vyjádření odboru dozoru MV ČR, 
že nelze takovýmto způsobem zvýhodnit část občanů obce. 
Ing. Fiala konstatoval, že se o duplicitu nejedná. 
Pan Kolman na příkladech uvedl, kdy by se dle něj o duplicitu nejednalo. 
Starostka namítla, že poplatek je na nemovitost, nejedná se o duplicitu, pokud někdo vlastní 
nemovitost a ještě chatu, částka 2x 750 Kč za rok není pro něj tak finančně zatěžující.  
Pan Kolman konstatoval, že pokud se jedná o seniory a jsou na tom sociálně hůře než byli 
v době, kdy začali vlastnit dvě nemovitosti, pak by postupoval individuálně.  
Starostka namítla, že pokud někdo vlastní nemovitost a ještě chatu, pak to není sociální případ.  
Pan Kolman navrhuje nabídnout sociálně slabším lidem možnost osvobodit je od druhého 
poplatku za odpad.  
Tajemník upozornil, že zastupitelstvo může rozhodnout pouze o výši poplatku, jinak zákon 
stanoví skupiny obyvatel, které je možné od poplatku osvobodit. 
Pan Kolman přislíbil, že provede průzkum za účelem zjistit, kolik osob platí za obyvatele a 
současně za rekreační. Současně navrhl i jiné možnosti nakládání s odpadem v obci (např. zpra-
cováni separovaného odpadu přímo v obci, zhutňování separovaného odpadu v kontejnerech 
apod.). 
Ing. Fiala hovořil o případu finanční motivace – čím menší frekvence svozu, tím méně platím.  
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl další připomínku. 
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Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat. 
Usnesení 32/2022 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění předloženého  
     návrhu.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění OZV ve Sbírce právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0  
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

Starostka předložila návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, 
kteří nejsou členy zastupitelstva obce za rok 2022. Konstatovala, že ve výborech a komisích 
obce pracovalo v hodnoceném období celkem 8 osob, které nejsou členy ZO, a které za svou 
činnost nedostávají žádnou odměnu.  
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Ing. Fiala konstatoval, že žádný návrh neobdržel. 
Tajemník namítnul, že návrh byl součástí materiálů dodatečně zasílaných e-mailem. 
Pan Dvořák st. upozornil na to, že v materiálu je chyba, neboť ve výborech a komisích 
pracovalo více, než 8 nečlenů zastupitelstva. 
Starostka vysvětlila, že po projednání návrhu s předsedy výborů a komisí se právě tento počet 
upravil tak, jak je ve zprávě napsáno – ve výborech a komisích „pracovalo“ celkem 8 osob. 
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat. 
Usnesení 33/2022 
Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí jednorázové odměny za činnost ve prospěch obce v období leden až  
     prosinec 2022 členům komisí a výborů, nečlenům zastupitelstva obce, uvedeným  
     v důvodové zprávě, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     v souladu s usnesením zastupitelstva zabezpečit vyplacení odměn.               T: 28. 02. 2023 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

Starostka předložila zastupitelstvu obce k projednání žádost předsedy FK Jiskra o vyslovení 
souhlasu obce, že v souvislosti s realizací Výzvy 8/2021 Kabina 2021 obec uhradí minimál-
ně10% způsobilých výdajů na realizaci. Konstatovala, že závazek obce spolufinancovat tuto 
akci již zastupitelstvo obce řešilo v roce 2021 tím, že podíl obce byl zahrnut v rozpočtovém 
opatření. Usnesení, ve smyslu takovéhoto závazku však zastupitelstvo nepřijalo. Doplnila, že 
v „covidovém období“  se v projednávání nepokračovalo a až závěrem letošního roku se NSA 
(národní sportovní agentura) vyzvala FK Jiskru, že potřebuje doplnit podklady z roku 2021, 
včetně závazku obce na jejímž území nemovitost leží. 
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
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Ing. Fiala se dotázal, co je myšleno pod pojmem způsobilý výdaj. 
Tajemník odpověděl, že způsobilé výdaje stanovuje NSA pro danou dotaci. 
Starostka blíže seznámila zastupitele podmínkami, za kterých žádost FK Jiskra o dotaci 
proběhla, že rok a půl ležela žádost na NSA a nyní dostala FK Jiskra 5 denní lhůtu na její 
doplnění. V některých obcích nebudou ani schopni v tak krátké lhůtě ani svolat zastupitelstvo.  
Pan Žižka konstatoval, že obec poskytne cca 70.000 Kč, což je 10% dle předloženého rozpočtu, 
avšak např. částka na šatní skříně je z roku 2021, nyní bude výrazně vyšší.  
Ing. Fiala doplnil, že otázkou je o kolik skříněk se jedná, jaký typ apod. Doporučuje doplnit do 
usnesení  „minimálně 10% způsobilých výdajů akce souvisejících s příslušnou dotací“. 
Pan Žižka zkritizoval úroveň podkladů předložených předsedou FK Jiskra, ze kterých není 
jasné, co konkrétně a v jakém rozsahu za dané peníze bude uděláno, měli by tam dát alespoň 
nový rozpočet.   
Pan Petrák se dotázal, co je pro nás závazné 10% nebo 70. 000 Kč.  
Pan Žižka konstatoval, že to o co žádají, není reálné. Je potřeba, aby si FK Jiskra uvědomila, 
že dost finančních prostředků uhradí sami, navíc ceny jsou rok staré a nyní budou výrazně vyšší.  
Pan Dvořák st. konstatoval, že plně sdílí výhrady a obavy, které zde zazněly, ale objekt je náš, 
stav koupelen a kuchyní je katastrofální, navrhuje závazek obce odsouhlasit a podpořit tak 
iniciativu FK Jiskra. 
Pan Žižka situaci chápe, ale jde o to, vědět konkrétně, kdo co zaplatí a doplnil, že mu jde o to, 
abychom se tu v budoucnu nesetkali a nemuseli rozhodovat o tom, že obec doplatí třeba dalších 
100.000 Kč  
Pan Kolman navrhuje podmínit příspěvek (dotaci) kontrolou plnění. 
Proběhla další diskuse na téma reálnosti rozpočtovaných nákladů a způsobu kontroly jejich 
čerpání, možnosti provedení stavby apod. 
Pan Žižka proto konstatoval, že se jedná o 70.000 Kč a doporučil předložený návrh schválit a 
posunout se dál.  Měl by být na FK Jiskra vznesen požadavek, aby poptali víc, než jednu firmu, 
aby řekli, co udělají svépomocí, předložili harmonogram realizace apod. 
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl další připomínku. 
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat. 
Usnesení 34/2022 
Výzva 8/2021 Kabina 2021 - souhlas obce s úhradou 10% způsobilých výdajů  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     závazek obce Velké Březno, že v souladu s článkem 10 výzvy 8/2021 uhradí obec ze  
     svého rozpočtu minimálně 10% způsobilých výdajů akce souvisejících s příslušnou dotací. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit vydání výpisu tohoto usnesení předsedovi FK Jiskra.                  T: 13. 12. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

Bod programu 3. Různé 

Starostka vyzvala členy zastupitelstva, aby předložili návrh celkem čtyř kandidátů na člena 
Kontrolního výboru. Současně přítomné upozornila, že kandidát nemusí být člen zastupitelstva, 
avšak nemůže jím být starostka obce, místostarosta obce, tajemník obecního úřadu, rozpočtář 
ani účetní obecního úřadu. 
Starostka zahájila volbu členů Kontrolního výboru.  
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Předseda Kontrolního výboru, pan Žižka, navrhl kandidáty na funkci člena KV:  
Ing. Lenku Sahulovou,  
Bc. Jana Luňáčka, 
Pana Jana Mlejnka,  
Pana Jiřího Cíchu. 
Na dotaz starostky konstatoval, že navržení kandidáti s kandidaturou souhlasí.   
Starostka dala hlasovat o navržených kandidátech.  
Usnesení 35/2022 
Volba člena Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích                
I.  Volí  
     Ing. Lenku Sahulovou členem Kontrolního výboru  
     Bc. Jana Luňáčka  členem Kontrolního výboru  
     Pana Jana Mlejnka  členem Kontrolního výboru  
     Pana Jiřího Cíchu  členem Kontrolního výboru  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že členové Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké 
Březno byli zvoleni všemi hlasy přítomných zastupitelů.  

Starostka zahájila volbu členů Finančního výboru. Konstatovala, že předseda finančního 
výboru, pan Jungbauer, předložil návrh kandidátů na člena finančního výboru. Doplnila, že 
všichni kandidáti s kandidaturou souhlasí. Dále doplnila, že navrženými kandidáty na členy 
finančního výboru jsou: pan  Radek Krásný, Ing. Jiří Pavliš, pan Jan Šotka a pan Radim Picek. 
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starostka dala hlasovat o navržených kandidátech. 
Usnesení 36/2022 
Volba členů Finančního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích                
I.  Volí 
    Pana Radka Krásného členem Finančního výboru  
    Ing. Jiřího Pavliše  členem Finančního výboru 
    Pana Jana Šotku  členem Finančního výboru 
    Pana Radima Picka  členem Finančního výboru  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že členové Finančního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno 
byli zvoleni všemi hlasy přítomných zastupitelů.  

Starostka, ve spolupráci s pořizovatelem územního plánu obce Velké Březno, předložila  Návrh 
zadání Územního plánu Velké Březno. Současně předložila i návrh na zrušení usnesení číslo 
31/2018 –  změna „určeného zastupitele“. Konstatovala, že v souvislosti se schválením pořízení 
nového územního plánu dne 25. 4. 2016 pověřilo zastupitelstvo obce dne 26.11.2018 bývalého 
starostu obce, pana Karla Jungbauera, výkonem funkce „určeného zastupitele“ ve smyslu 
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Starostkou obce 
jsem se dne 7. 11. 2022 stala paní Mendlová, proto je třeba provést změnu tohoto pověření. 
Starostka se dotázala, zda má ještě 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. 
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Usnesení 37/2022 
Návrh zadání Územního plánu obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.    Ruší 
      odstavec usnesení č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018 
II.  Pověřuje  
      paní Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce Velké Březno, 
      výkonem funkce „určeného zastupitele“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., zákon o    
      územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
III. Schvaluje 
      návrh zadání Územního plánu obce Velké Březno s prvky regulačního plánu.  
IV. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit zadání veřejné zakázky na zpracování nového Územního plánu obce Velké    
      Březno s prvky regulačního plánu. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy.  

Starostka předložila zastupitelstvu obce zprávu komise pro hodnocení nabídek podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce nazvané“ Valtířov – přepojení odpadních vod“. 
Konstatovala, že zadání, včetně zadávacích podmínek bylo zveřejněno na profilu zadavatele 
www.vhodne-uverejneni.cz dne 27.9.2022. V zákonem stanovené lhůtě se přihlásilo celkem 9 
uchazečů. Hodnotící komise dne 6.12.2022 ukončila hodnocení předložených nabídek a 
doporučila pořadí uchazečů takto: 

1. Eurovia CS, a.s. – nabídková cena 9.303.536,99 Kč bez DPH, 
2. Vodohospodářské stavby, s.r.o. – nabídková cena 9.660.254 Kč bez DPH, 
3. Telkont, s.r.o – nabídková cena 9.928.271Kč bez DPH, 
4. Metrostav DIZ, s.r.o. – nabídková cena 10.287.987 Kč bez DPH, 
5. Horák, stavebně obchodní společnost – nabídková cena 10.470.348 Kč bez DPH, 
6. Lama Construction, s.r.o – nabídková cena 10.979.353,42 Kč bez DPH, 
7. Pohl.cz, a.s. – nabídková cena 11.000.000 Kč bez DPH, 
8. Arowanie Stav, s.r.o. – nabídková cena 12.589.270,93 Kč bez DPH, 
9. VHS Technology, a.s. – nabídková cena 12.660.353 Kč bez DPH. 

Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Ing. Fiala se dotázal, zda Eurovia splnila požadavek hodnotící komise. 
Starostka odpověděla, že věc znovu projednala s administrátorkou, paní ………….., která na 
doporučení právníka, doporučila přijmout argument Eurovie. 
Starostka se dotázala, zda má ještě 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. 
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Usnesení 38/2022 
Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky“ Valtířov- přepojení odpadních vod“. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 

1. Pořadí nabídek doporučené Hodnotící komisí takto: 

Výsledek hodnocení nabídek  

Pořadí 
nabídky 

po 
hodnocení 

Obchodní firma / jméno 
 

Sídlo / místo podnikání 
 

IČ 

1. EUROVIA CS, a.s. 
U Michelského lesa 1581/2 
140 00 Praha 4 - Michle 

452 74 924 

2. 
Vodohospodářské stavby, společnost 
s ručením omezeným 

Křižíkova 2393 
415 01 Teplice 

402 33 308 

3. TELKONT, s.r.o. 
U Pivovaru 136 
415 01 Teplice 

254 67 069 

4. Metrostav DIZ, s.r.o. 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 - Libeň 

250 21 915 

5. 
Horák – stavební a obchodní 
společnost, s.r.o. 

Poštovní 2072 
405 02 Děčín - Rozbělesy 

413 26 687 

6. LAMA Construction, s.r.o. 
Bezručova 5877 
430 03 Chomutov 

445 67 022 

7. POHL cz, a.s. 
Na Pomezí 2483 
252 63 Roztoky 

256 06 468 

8. AROWANIE STAV, s.r.o. 
Na Výsluní 196/13 
747 94 Dobroslavice 

079 49 782 

9. VHS technology, a.s. 
Chotějovice 166 
418 04 Světec 

273 47 753 

 
2. Výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Valtířov –    

přepojení odpadních vod“, která byla zveřejněna  ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na profilu zadavatele dne 27.9.2022, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“) takto: 
Nejvhodnější nabídkou, s nejnižší nabídkovou cenou, která zároveň splňuje kvalifikační 
požadavky zadavatele, je nabídka společnosti  EUROVIA CS, a.s, sídlem U 
Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 452 74 924.  
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II.  Pověřuje  
      Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
      vydáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s tím, že odvolací lhůty jsou  
      stanoveny zákonem na 15 pracovních dní od obdržení rozhodnutí o výběru nejvhodnější  
      nabídky v souladu se zákonem.  
III. Ukládá 
      Radě obce Velké Březno, 
      po uplynutí odvolacích lhůt, uzavřít Smlouvu o dílo za účelem realizace stavby    
      „Valtířov-přepojení odpadních vod“, 
      za cenu 9.306.536, 99 Kč, bez DPH  
      Dodavatel: 
      EUROVIA CS, a.s, sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle,  
      IČ: 452 74 924.                                                                                                   T:  31. 1. 2023 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

Starostka předložila zastupitelstvu námitky proti zápisu. Konstatovala, že dne 21.11.2022 podal 
člen zastupitelstva obce, pan Kolman, písemné námitky proti zápisu z jednání 24. ZO, které se 
konalo dne 19. 9. 2022. Tyto námitky předkládám zastupitelstvu obce k projednání. Doplnila, 
že námitkami pana Kolmana se zabývala rada obce dne 5. 12. 2022, která doporučila zastupitel-
stvu přijmout ve věci usnesení v Alt. 2 předloženého návrhu. 
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Pan Kolman vysvětlil zastupitelům důvod podání námitky – v zápisu byla formulace, kterou 
měl pan Fiala přednést. V zápise bylo uvedeno, že požadavek, který předkládám, je nezákonný. 
Po shlédnutí mnou pořízeného záznamu z jednání jsem nic takového nezaznamenal, pan Fiala 
pouze konstatoval, že se svoláním krizového štábu nesouhlasí, pouze konstatoval, že obec v této 
věci by měla být aktivnější, výraznější . Proto požaduje opravu zápisu. Konstatoval, že si je 
vědom toho, že tato skutečnost neovlivňuje výsledek jednání zastupitelstva, ale historicky, když 
se na to v budoucnu někdo podívá, tak výsledkem toho bude, že bude číst lež.  
Ing. Fiala konstatoval, že ať řekl, co řekl, že za tím si stojí, tečka. Doplnil, že  lze polemizovat 
o tom, jak z historického hlediska lze posuzovat videozáznam.  
Starostka se dotázala, zda má ještě 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 o alternativě 2 návrhu usnesení. 
Usnesení 39/2022 
Projednání námitek proti zápisu 24. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se 
konalo dne 19.9.2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I. Odmítá  
   námitky pana Kolmana proti zápisu z 24. jednání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo   
   dne 19. 9. 2022, neboť se jedná o zápis z jednání zastupitelstva v uplynulém volebním  
   období a namítané skutečnosti zásadním způsobem nemění podstatu a výsledky jednání   
   tohoto zastupitelstva. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 10 hlasů proti: 1 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 10 hlasy. 

Starostka předložila zastupitelstvu námitky proti zápisu. Konstatovala, že dne 21.11.2022 podal 
člen zastupitelstva obce, pan Kolman, písemné námitky proti zápisu z jednání 1. ZO, které se 
konalo dne 19.10.2022. Tyto námitky předkládám zastupitelstvu obce k projednání. Doplnila, 
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že námitkami pana Kolmana se zabývala rada obce dne 5.12.2022, která doporučila 
zastupitelstvu přijmout ve věci usnesení v Alt. 2 předloženého návrhu. 
Starostka se dotázala, zda má ještě 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 o alternativě 2 návrhu usnesení. 
Usnesení 40/2022 
Projednání námitek proti zápisu 1. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se 
konalo dne 19. 10. 2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I. Odmítá  
   námitky pana Kolmana proti zápisu z 1. jednání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne  
   19. 10. 2022, neboť namítané skutečnosti zásadním způsobem nemění podstatu a výsledky  
   jednání tohoto zastupitelstva. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 9 hlasů proti: 1 hlasů zdržel: 1 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 9 hlasy 

Starostka předložila zastupitelstvu obce k projednání návrh na doplnění Jednacího řádu 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatovala, že dne 21.11.2022 podal člen zastupitelstva 
obce, pan Kolman, písemná návrh na úpravu jednacího řádu tak, aby se zamezilo porušování 
čl. 21 a 18 Listiny (LZPS). Doplnila, že se návrhem zabývala rada obce dne 5.12.2022 a 
doporučila zastupitelstvu přijmout ve věci usnesení v Alt. 2 předloženého návrhu. 
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Pan Kolman znovu zopakoval přesně formulaci své připomínky a odůvodnil předložení tohoto 
návrhu. 
Starostka reagovala na vyjádření pana Kolmana. Konstatovala, že podobném duchu uveřejnil 
svůj příspěvek ve Zpravodaji, proto ona za vedení obce na tento příspěvek v rámci Zpravodaje 
reagovala. Doplnila, že podnět pana Kolmana byl řádně, za jeho přítomnosti, projednán v radě 
obce i v zastupitelstvu obce, kde mu byl vytvořen prostor své názory vyjádřit.  Dále, že za 
účelem projednání svých požadavků se pan Kolman setkal s hejtmanem, se starostou i 
s tajemníkem OÚ. Zdůraznila, že není stále zřejmé, jaké konkrétní kroky může obec činit v této 
věci. Doplnila zákonné možnosti obce jako územně správního celku a uvedla, že obec má i 
v této věci omezené možnosti.  Dále konstatovala, že do dnes neví, co konkrétního by měla 
obec ve věci udělat. 
Pan Kolman namítl, že svolat krizový štáb je v pravomoci starosty, ale ten to odmítl. 
Starostka odpověděla, že ani krizový štáb obce není odborníkem na energetickou situaci, tudíž 
nemůže přijmout žádné opatření a chtěl byste po obci aby někoho úkolovala, ale obec nemůže 
úkolovat ani magistrát ani Kraj. Projednávali jsme to v radě a shodli jsme se na tom, že ani rada 
ani krizový štáb nejsou schopny přijmout nějaké řešení. Domnívá se však, že se pan Kolman 
měl obrátit na zastupitele Bc. ……, aby se on, jako zastupitel iniciativně zapojil do řešení tohoto 
požadavku. 
Ing. Fiala navrhl, aby zastupitele hlasovali o úpravě Jednacího řádu. Osobně má připomínku 
k bodu, že usnesení „bere na vědomí“ není přípustné. Proč by jako zastupitel nemohl vzít 
určitou skutečnost na vědomí, nebude tudíž pro tento návrh hlasovat. 
Starostka namítla, že o některých požadavcích občanů, nemůže obec rozhodnout, protože 
takovéto rozhodnutí obci nepřísluší a vy nám upíráte možnost vzít takovýto požadavek na 
vědomí. Vlastně nám odpíráte možnost se svobodně rozhodnout. 
Pan Kolman namítl, že má za to, že usnesení „bereme na vědomí“ je v případě neaktivity 
v podstatě odmítnutí. 
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Ing. Fiala konstatoval, že se mu nelíbí to, že se nemůže rozhodnout, že něco bere na vědomí, 
což pro něj osobně znamená popírání jeho lidských práv. Doplnil, že se diskutuje o konkrétním 
jednom případu, ale my projednáváme změnu Jednacího řádu. 
Dále proběhla diskuze na téma, zda na základě podnětu byla ze strany vedení obce projevena 
nějaká aktivita. 
Starostka ukončila diskuzi. 
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat o Alt.2. 
Usnesení 41/2022 
Návrh na úpravu jednacího řádu zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo návrh pana Kolmana na změnu na doplnění 
Jednacího řádu Zastupitelstva obce Velké Březno a 
I. Neschvaluje 
   návrh pana Kolmana na doplnění jednacího řádu Zastupitelstva obce Velké Březno ze dne  
   19. 9. 2022, neboť platný jednací řád umožňuje zastupitelům obce rozhodovat svobodně,  
   v souladu se svým svědomím a s platnými zákony. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 10   hlasů proti: 1 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 10 hlasy. 

Starostka předložila zastupitelstvu obce návrh na prolongaci funkčního období Redakční rady 
Zpravodaje Velké Březno a Valtířov, která doposud pracovala ve složení paní Mendlová, paní 
Dvořáková a paní Secká. Navrhla, aby zastupitelstvo potvrdilo „mandát“ této redakční rady i 
pro funkční období současného zastupitelstva. 
Starostka se dotázala, zda má někdo návrh na člena redakční rady. 
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Šidáková navrhuje, aby za práci v redakční radě byla také stanovena finanční odměna. 
Starostka odpověděla, že necháme na zvážení do rady obce, zda členové redakční rady by mohli 
být členy kulturní komise, aby případně mohli dostat nějakou odměnu. Tajemník připraví návrh 
na stanovení odměny pro členy redakční rady Zpravodaje.  
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat. 
Usnesení 42/2022 
Redakční rada Zpravodaje Velké Březno a Valtířov 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I. Potvrzuje, že 
   Redakční rada Zpravodaje Velké Březno a Valtířov bude ve volebním období 2022 – 2026   
   pracovat ve složení: paní Zuzana Mendlová, DiS.,  
                                    paní Petra Dvořáková, 
                                    paní Kateřina Secká 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11   hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 

Starostka konstatovala, že dne 2. 12. 2022 obdržela obec Velké Březno od obchodního zástupce 
společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., návrh dodatku č. 10, kterým se mění příloha č. 1 
smlouvy – Specifikační a výpočtový list.  
Starostka se dotázala, zda má ještě někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Pan Kolman se dotázal, zda je to určeno objemem nebo se to váží. 
Starostka odpověděla, že odpad se neváží na autě, ale váží se až na skládce a navážené množství 
AVE rozpočítá mezi svážené obce. 
Pan Kolman mělo by se řešit, aby tolik odpadu nezůstávalo ve směsném odpadu. 
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Starostka odpověděla, že souhlasí a vyzvala pan Kolmana k zapojení se do řešení a případně k 
předložení  návrhů k možným obměnám a novým možnostem v této věci  
Starostka se dotázala, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dala hlasovat. 
Usnesení 43/2022 
Dodatek č. 10 - AVE 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu  
     e. č. S/050/70065, kterým se mění příloha č. 1 – Specifický a výpočtový list. 

Zhotovitel: 
AVE Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem, 
IČ 61329002. 

II. Ukládá 
     Petře Kratochvílové, referentce OŽP OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 10.                                                                  T: 31. 12. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy. 
 

Bod programu 4. Dotazy členů zastupitelstva 

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

Pan Kolman se dotázal, zda formulace v Jednacím řádu „bereme na vědomí“ vadí?  Přepracuje 
svůj návrh a znovu jej předloží k projednání. 

Pan Kolman se dotázal, jak  je řešeno zpracování dřevní hmoty z obecních stromů. Jakou 
formou dochází k likvidaci a předávání, zda je to zpeněženo. Zda se záměr prodeje zveřejňuje. 
Jedná se mu o to, jak se občan - zájemce o možnosti koupit dřevo dozví.  
Tajemník na to reagoval, že v podstatě řešíme havárie, možnost kácení se nezveřejňuje, protože  
to nepodléhá povinnosti zveřejnění. Dřevní hmotu si vytěží a vesměs odkoupí uživatelé 
pozemku, na kterém byl strom skácen. Pokud kácí obec na veřejných prostranstvích prodává se 
dřevní hmota osobám, které o ni projeví zájem. 
Starostka doporučila panu Kolmanovi, aby se pro detailní vysvětlení obrátil přímo na paní 
Kratochvílovou, která má samotěžbu v referátu. 

Starostka, v souvislosti s rozpočtem, navrhuje zabývat se otázkou zvýšení daně z nemovitostí 
v obci. Konstatovala,  že minimálně od roku 2006 je tato částka stejná, cca 800.000 Kč. Obec 
se rozrůstá, zvyšují se náklady na chod obce (VO, úklid, opravy a údržba komunikací apod.) a 
jelikož nejsme žádná vyloučená lokalita, o bydlení v obci je stále zájem, tak by stálo za to o 
tomto návrhu začít diskutovat. 

Starostka informovala zastupitele, že se obec na základě smlouvy o smlouvě budoucí stala 
součástí pilotního programu energetického centra Ústeckého kraje za účelem zlepšení 
hospodárnosti využití elektrické energie a snižování energetické náročnosti obce i kraje.  

Starostka informovala o tom, že obec obdržela 80 výtisků knihy s názvem Čarovné České 
Středohoří, které objednalo minulé vedení, je tam zmíněna i obec Velké Březno, cena je 440 
Kč, lze použít 20 ks jako prezent. Bavili jsme se o tom, zda zbytek rozprodávat veřejnosti za 
sníženou částku např. 250 Kč. Zastupitelé se shodli na tom, že 20 ks bude využito k prezentaci 
obce a zbytek bude prodán veřejnosti za 440 Kč/ks. 
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Mgr. Šidáková informovala zastupitele, že 15.12.2022 lze přijít do základní školy si vyrobit  
andílka, případně si ho přijít koupit, jedná se charitativní akci na podporu ……………...  

Mgr. Šidáková informovala zastupitele o tom, že 19.12.2022 od 17:00 hodin proběhne ve školní 
jídelně Fun dražba – bude se jednat o věci, které tam dají rodiče, bude připraveno občerstvení. 

Zastupitelé se shodli na tom, že za omluveného místostarostu podepíše zápis a usnesení 3. 
jednání zastupitelstva obce pan Petr Žižka. 

Bod programu 5. připomínky občanů  

Starostka konstatovala, že jediným přítomným občanem je pan ………. a dotázala se ho, zda 
má nějaký dotaz. 

Pan …….. se dotázal jaká je další budoucnost domovníků. 
Starostka odpověděla, že na rada obce 5.12.2022 jmenovala členy Komise bytové a majetkové 
a tato komise má subkomisi tvořenou z domovníků. Předsedou komise bytové a majetkové i 
subkomise domovníků byl jmenován pan Mottl. Doplnila, že počítáme s tím, že domovníci 
budou dále fungovat, pravděpodobně by jednali přímo s paní Křivánkovou. Dále doplnila, že 
pan Mottl jistě svolá jmenované domovníky a domluví s nimi další postup.  
Pan Mottl potvrdil, že komise bude svolána v nejbližší možné době.  
 
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán schválený program jednání, proto ukončila 3. schůzi 
zastupitelstva obce, poděkovala přítomným za účast. Upozornila přítomné, že příští, 4. jednání 
zastupitelstva, je plánováno na 30. ledna 2023 od 17:00 hod., v zasedací místnosti obecního 
úřadu.  
 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.36 hod.  
 
 
 
 
 
 
         Pavla Hasprová                                                                        Petr Žižka  
         ověřovatel zápisu                                       ověřovatel zápisu 
           
 
 
 
 
       Zuzana Mendlová, DiS.                                                                Petr Žižka 
              starostka obce                              člen rady obce 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 12. 12. 2022 
PhDr. Pavlína Linková 


