
Zápis 
 

z 6. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 5. 2015 od 17:00 hodin v zasedací 
místnosti OÚ Velké Březno. 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 0) a zahájil zasedání 
zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. 
Konstatoval, že je přítomno 9 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Omluvil Ing. Pavliše, 
pana Kurku, paní Charvátovou, Bc. Pýchu, Ing Šidáka, který se dostaví se zpožděním a pana Turka, který 
v průběhu jednání volal a omluvil svou neúčast. Zapisovateli určil Ing. Jana Houšku a paní Hanu Fuchsovou. 
Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva Marii Dvořanovou, Ing. Jana Fialu, 
dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Tomáš 
Holub, Miloš Hudík, Jaromír Dvořák 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 55/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  

A) určuje skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva paní Marii Dvořanovou, Ing. 
Jana Fialu 

B) určuje členy návrhové komise Ing. Tomáš Holub, Miloš Hudík, Jaromír Dvořák 
 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro 0   hlasů proti 0  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Starosta přistoupil ke schválení programu 6. zasedání. Navrhl doplnění programu jednání o dva body: různé a 
zprávy starosty. K návrhu nebyly připomínky, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 56/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 6. zasedání: 

 
1. zahájení 
2. ČOV Velké Březno 
3. Různé 
4. zprávy starosty 
5. dotazy členů zastupitelstva 
6. diskuze 

 
 

Výsledek hlasování:      9 hlasů pro    0 hlasů proti  0  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Ing. Šidák dorazil až na hlasování o bodu č. 2 
Bod č. 2) ČOV Velké Březno 

Starosta: „V zaslaných podkladech a několik dní před tím i emailem jsem vám popisoval, že po 5. jednání OZ 
se objevily nové skutečnosti, které odsunuly konečné řešení ČOV. Z tohoto důvodu jsme navrhli odsunutí 
valné hromady sdružení provozovatelů ČOV a z tohoto důvodu je svoláváno dnešní 6. jednání OZ. Toto 
jednání zastupitelstva bylo svoláno, abychom se pokusili dořešit tuto problematiku do konce měsíce května. Je 
takto totiž připravena finanční stránka celé dohody, tak abychom nebyli opět překvapeni, že sdružení má ještě 
nějaké závazky. Toto je zahrnuto v nové podobě Dohody o způsobu řešení vztahů k čističce odpadních vod, 
proto je v této dohodě zahrnuto provedení Mezitímní účetní závěrky Sdružení k 30. 4. 2015 (rozvaha, výkaz 
zisků a ztrát) a přehled nezaplacených závazků Sdružení z obchodních vztahů k 30. 4. 2015.  

V emailu jsem také popisoval, že je potřeba vzít na vědomí, že obec bude, jako právní nástupce sdružení, 
vyúčtovávat všem odběratelům zaplacené zálohy za čištění. Pivovar zaplatil na zálohách za 1Q cca 900 000 
Kč. ČOV ale pivovaru vyčistila odpadní vody za cca 600 000 Kč. Za 2Q to bude podobné stejně tak by to 
mělo být za ostatní kvartály. Rozdíl, přeplatek musí právní nástupce (obec) vrátit. Konečné vyúčtování 
proběhne až na konci roku 2015. Výši celkového přeplatku pivovaru lze pouze odhadovat, bude dle 
skutečného nátoku cca 700 000 až 1 000 000.  



 

V podkladech jsem vám zasílal návrh podoby smlouvy o odvádění a čištění, který připravil Ing. Miňovský, 
popisoval jsem také, že je třeba se ale s pivovarem na tomto návrhu dohodnout. Dnes Vám předkládám 
podobu smlouvy, která je pro pivovar jediná možná. Od návrhu Ing. Miňovského se liší ale po 
několikahodinových telefonátech je pro pivovar tento návrh skutečně nepřekonatelný a jediný akceptovatelný. 
Uvědomuji si a stejně tak i zástupci pivovaru, že oba návrhy dostáváte do rukou až nyní těsně před jednáním a 
je to situaci, kdy bychom měli rozhodovat po krátkém seznámení se těmito návrhy. Myslím, že by bylo vhodné 
se s těmi návrhy seznámit a hlasovat o nich až na příštím zasedání oz. Nerad bych, abychom rozhodovali pod 
tlakem, proto klidně rozhodněme až na červnovém zasedání. 

Důležitými body, které jsou změněny: 

Je oboustranný souhlas s navýšením ceny za likvidaci kalu o 100 000 na 520 000/rok, čímž vzroste cena pro 
pivovar na 47,73.  

Ing. Miňovským navrhoval další investice, které jsme chtěli po pivovaru ještě uhradit (posílení aeračního 
systému instalací dalšího dmychadla a vystrojení čerpací jímky vratného kalu 2 Ks samostatných čerpadel. K 
tomu pivovar říká, že dohoda o instalaci zařízení na likvidaci fosforu platí a příprava již probíhá. Další 
investice ale vnímá pivovar již jako součást řádného chodu ČOV a nesouhlasí s nimi, proto v této smlouvě 
nejsou. Na jednání dorazil Ing. Šidák.  

Limity pro pivovar. Pivovar trvá na tom, že jimi navrhované hodnoty jsou pro ně nejnižší možné a nemají již 
žádný prostor k manévrování. Požadují je zahrnout do kanalizačního řádu a ten nechat schválit. Jinak by se jim 
vyplatilo postavit vlastní ČOV, nebo najít schůdnou dohodu fungování sdružení – tedy obou subjektů 
společně. Ing. Miňovský tvrdí, že je nezbytné v případě schválení limitů navrhovaných pivovarem instalovat 
jedno dmychadlo a pořídit soupravu na měření CHSK, které lze přepočítávat na BSK a obsluha tak bude vědět, 
co přesně na čov z pivovaru natéká a budou moci na to reagovat. V souvislosti s navýšením limitů bude 
potřeba zpracovat nový provozní řád čov, který schvaluje mag. Města Ústí.  

Sankce a penalizace – souvisí s případným překračováním limitů. Návrh pana Miňovského provádět 
automatický odběr vzorků a denní měření na čov pracovníkem provozovatele, kterým by bylo dokázáno 
případné překračování limitů, není pro pivovar přijatelný. Není dle nich přesný, mohlo by prý totiž docházet k 
chybám zaměstnanců, kteří by prováděli měření a následný přepočet CHSKA na BSK. Tento bod je proto také 
změněn a znamená to pro nás jako budoucího provozovatele dokazovat případné překročení stanovených 
limitů jen certifikovanou laboratoří, což stojí peníze. Toto jsou ty podstatné body, které se liší od zaslaného 
návrhu v podkladech. Starosta doporučuje si návrh přečíst v klidu doma a rozhodnutí posunout na příští 
jednání zastupitelstva. Byl by nerad a by zastupitelé rozhodovali narychlo a pod nějakým tlakem. Byť jsou 
smlouvy již ve finální podobě. Je to možná jinak, než byla představa, ale je třeba se rozhodnout, zda schválit 
tuto dohodu o řešení a smlouvo o čištění, nebe se vrátit k soudu a očekávat jak rozhodne. Tuto otázku jsme si 
ale už několikrát vysvětlili. Souhlasili jsme, že půjdeme cestou dohody. 

p. Dvořák: Miňovský říká, že musí být instalováno další dmychadlo? 
Starosta: V letních měsících je potřeba více provzdušňovat, tudíž to bude dle něj nezbytné.  
p. Dvořák: Dříve to zvládla dvě dmychadla?  
Starosta: Dříve to fungovalo, ale je možné, že dnes najednou přiteče větší objem odpadních vod a dvě čerpadla 
nebudou stačit.  
p. Dvořák: Pokud to budou kontrolovat naši zaměstnanci a zjistí překročení limitů, je logické volat ihned 
laboratoř.  
Starosta: Je na to zařízení, které dokáže zjistit znečištění.  
Dvořanová: Museli bychom hned investovat do koupě dmychadla? 
Starosta: Dle pana Miňovského ano. Pivovar není schopen dodržet současné limity. Ale provozovatelé 
přiznali, že i při překračování limitů to ČOV zvládá. V letních měsících došlo k výpadku jednoho dmychadla, 
ale ČOV to zvládla. Při velkém náporu to však dmychadla nemusí zvládnout. 
p. Fiala: Je to tedy poslední návrh smlouvy? 
Starosta: Ano, po dlouhých jednáních je to finální podoba. Výše závazku je za květen stanovena na 350 tis. Kč 
p. Hudík: Kdo vše měřil dosud? 



Starosta: Pivovar a provozovatel ČOV. Některé rozbory musí být prováděny ze zákona. V listopadu udělali 
v pivovaru opatření k neutralizaci některých látek. Došlo pouze jednou k překročení zákonných limitů. Jedno 
z pěti měření může být mimo normu.  
p. Hudík: Nejsem odborník. Proč již neprovozujeme ČOV my?  
Starosta: Pokud to budeme provozovat my, má pivovar větší hlasovací právo. Provozovali bychom ČOV a 
nemohli bychom rozhodovat. Až schválíme smlouvy, proběhne valná hromada sdružení a zaměstnanci se 
stanou zaměstnanci obce.  
p. Hudík: Pokud to budu mít doma, tak stejně v té smlouvě nic nedohledám. 
Starosta: Vše důležité jsem již popsal v konkrétních nodech.  
p. Hudík: Cena platí, pivovar si dupnul a došlo pouze k úpravě limitů?  
Starosta: V podstatě je to tak.  
Dvořanová: Věnovalo se tomu velké úsilí. Bylo by lepší to odsouhlasit.  
p. Štefl: Jsem stejného názoru.  
Starosta: Záleží na našem rozhodnutí. Provoz pojede stále. Měsíc květen má smlouvou dané nezbytné 
maximální výdaje.  
p. Dvořák: Jsou dané podmínky a nic již nevymyslíme, nemá smysl to oddalovat. Budeme to mít další měsíc a 
stejně se nic nezmění.  
Moucha: Rozhodnutí padlo již před čtyřmi lety. Toto je poslední šance. Schvalujeme závažnou věc, ale chybí 
pět zastupitelů. Je těžké se v tom zorientovat, pokud máme podklady až nyní. Navrhuje přerušit schůzi a 
pokračovat za týden.  
Starosta: Nyní vše směřuje ke konci května. Pokud to posuneme o týden, tak už můžeme schválení posunout 
klidně o měsíc.  
p. Dvořák: Smlouva tu sice je, ale může se zase dojít k dalším změnám. Jsem pro neotálet.  
Starosta: Dobře. Hlasujme tedy dnes. 
Pí. Dvořanová: Za týden by bylo rozhodování stejné.  
Starosta: Pivovar má větší vyjednávací sílu, ale rozhodnutí musíme učinit stejně. Jen jsem nechtěl, aby to 
rozhodnutí nebylo pod nějakým tlakem. 
p. Dvořák: Se změnami jsme již byli seznámeni. Zbavíme se závazku ve výši 6 mil. Kč z minulosti.  
Starosta: Nikdo neví, jak by také dopadl soudní spor o vlastnictví nemovitosti.  
p. Dvořák: Lidé, kteří chybí, jsou pryč z různých důvodů a nikdo záměrně.  
Starosta: Hlasujme tedy dnes.  
Výsledek hlasování o usnesení č.:57/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno Revokuje usnesení č.: 44/2015 a  

I.  Schvaluje dohodu s Heineken česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru1, 270 53 
Krušovice o způsobu řešení vztahů k čističce odpadních vod Velké Březno, předloženou 
zastupitelstvu obce dne 20. 5. 2015 

II.  Pověřuje starostu podpisem dohody 
Výsledek hlasování:  10 hlasů pro           0          hlasů proti          0          hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 58/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno Revokuje usnesení č.: 46/2015 a 

I.  Schvaluje uzavření smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí – 
provozovatelem ČOV Velké Březno a Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U 
pivovaru 1, 270 53 Krušovice – odběratelem, předloženou zastupitelstvu obce dne 20. 5. 
2015 

II.  Pověřuje starostu podpisem smlouvy 
 

Výsledek hlasování: 10 hlasů pro          0          hlasů proti            0       hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Různé 
Starosta: „V úterý jsem všem zastupitelům dodatečně zasílal návrh na rozpočtové opatření č. 2/2015 i s 
komentářem, současně s tímto návrhem byla zasláni i informace o radou schváleném rozpočtovém opatření 
č.:1/2015. Návrh schválil a doporučil i finanční výbor.“ 



p. Hudík nemá vytištěné veškeré podklady, prosí o poskytnutí rozpočtové změny.  
Starosta: Nejvýraznější rozpočtovou změnou je zrušení akce rekonstrukce budovy OU a projektu školní 
jídelny.  
p. Hudík: Bude se s jídelnou tedy počítat letos?  
Starosta: Letos pravděpodobně ne.  
p. Hudík: Viděl jsem jídelnu za hodně peněz.  
Starosta: To měl řešit právě projekt. 
p. Hudík: Proč tak velkou? 
Starosta: Je stále diskutováno, jakým způsobem proběhne rekonstrukce, popř. stavba nové.  
p. Hudík: Vyšší částky mě zarazily. Moc velká návštěvnost jídelny není. Úroveň jídelny není nic moc. Jsou 
firmy, které postaví dům za dva měsíce. 
Starosta: To je nám známo, ale základy staré jídelny jsou ze 70. let. Je obava zda se dá vše stihnout za dva 
měsíce. 
p. Dvořák: Ponechaly se tam prostředky na provedení statického posouzení, zda je na těchto základech možné 
stavět. 
Starosta: Dále jsou pak rozpočtové změny drobnějšího charakteru a byly dnes projednány finančním výborem. 
První opatření provedla Rada obce. Druhé opatření je nyní připraveno ke schválení.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 59/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje rozpočtová opatření č.: 2/2015 dle přílohy 
Výsledek hlasování:   10      hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Starosta: Dalším bodem je rozbor hospodaření za období 1-4/2015. Toto bereme nyní pouze na vědomí. 
Daňové příjmy jsou plněny víceméně dle poměru loňského roku. 
p. Dvořák: Daň z nemovitosti bude hrazena až nyní, tudíž se tento příjem teprve uskuteční. U byt. hospodářství 
jsou na údržbu zatím velké výdaje.  
Starosta: Pan Šesták již má nyní stop stav na čerpání. 
p. Dvořák: Svoz komunálního odpadu je včetně velkoobjemového svozu?  
Fuchsová: V rozpočtové změně je to již evidováno. Musí dojit k úpravě rozpočtu. 
p. Dvořák: Oprava hasičského auta bude hrazena jak? 
Starosta: Z pojistky.  
Usnesení č.: 60/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno bere na vědomí rozbor hospodaření obce Velké Březno za období 1 – 4 
2015  
 
Starosta předložil nový bod různého. Schválení bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 23/3 od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek pod zámkem u železnice. Pozemek 
potřebujeme, aby mohl být vybudován pojízdný chodník. Nyní budeme hlasovat o tomto bezúplatném 
převodu.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 61/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 

I.  Schvaluje bezúplatný převod pozemku 23/3 k.ú. Velké Březno od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. 

II.  Pověřuje starostu podpisem smlouvy č.:9/U/Ge/2015 
 

Výsledek hlasování:   10      hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval, že 18. 5. 2015 proběhlo výběrové řízení s uchazeči na post matriky. Proběhne ještě jedno 
kolo, kdy bude vybíráno z dalších adeptů. 
Starosta dále informoval, že k 30. 6. 2015 podal tajemník obecního úřadu výpověď z pracovního poměru. 
Bude připravováno výběrové řízení na tento post. 
Tajemník: Bylo to těžké rozhodnutí. Naskytla se mi nová nabídka. Dlouho jsem to zvažoval. Kvůli stávajícím 
okolnostem jsem se tak rozhodl.  



Starosta: Osobně jsem několikrát tajemníka přemlouval, aby si to rozmyslel. 
 
Starosta: Informoval jsem vás, že jsme prohráli soudní spor s manželi Zýkovými. Obec mohla podat dovolání, 
které by však dle právního zástupce nemělo velkou šanci na úspěch. Dovolání jsme proto nepodali. 
 
p. Dvořák požádal místostarostu, aby informoval o VŘ na post ředitelky v MŠ? 
p. Šidák: Oslovili jsme všechny instituce, které mají mít vliv na výběr nové ředitelky. Další kroky budou 
probíhat následovně. Sejde se komise a vyhodnotí, kdo se může z uchazečů zúčastnit výběrového řízení. 
Komise vybere a schválení bude na Radě obce.  
 
Dvořanová: Bude se zde ještě někdy pohybovat policie? Po hlavní silnici jezdí mnoho motorkářů. 
Starosta: Stále je služebna ve Valtířově, mají svůj výjezdový plán. Můžeme zavolat veliteli jednotky.  
p. Suchý: Jsou to i auta. Ve školní ulici jezdí také.  
Starosta: Požádám policii, aby se zde častěji vyskytovali.  
p. Dvořák: Oni nemohou měřit. Musí přijet dopravní policie.  
 
p. Fiala: Plánované úpravy v ulici Zadní? Tráva je již velmi vzrostlá. Větve je potřeba ořezat.  
Starosta: Opravy jsou plánovány na červen až červenec. Ořezávat stromy v době vegetačního klidu asi nelze.  
 
p. Fiala: Jako prioritu bych viděl, aby Rada obce dokončila komunikaci -chodník pod zámkem.  
Starosta: Bude to „tzv. pojízdný“ chodník.  
p. Fiala: Pokud jsou zavřené závory, tak je velmi omezená dopravní obslužnost.  
p. Dvořák: Bude to primárně děláno pro chodce.  
 
p. Holub informoval, že byla zamítnuta možnost vytvoření školní jídelny prostřednictvím regionálních 
operačních programů. V jakém stavu je zdravotní středisko a zda doktor ordinuje? Pan Rabiňák je dle jeho 
názoru nekompetentní osoba. Hledá obec nového doktora?  
p. Dvořák: Vybírá ho pan doktor Vondrák.  
p. Holub: Je diskutabilní, jaké je tato zdravotní péče pro dospělé. Všichni víme, že ordinuje sestra.  
Pí. Dvořanová: bude problém najít nového doktora. Jsou zde hlavně důchodci. Kdo může, tak má doktora 
v Ústí nad Labem.  
p. Holub: Těžko seženeme mladého doktora. Pan Rabiňák je ale už velmi starý.  
Starosta: Asi to bude opravdu problém.  
p. Dvořák: Hledat by dle smlouvy měla paní doktorka Vondráková, pokud ho nenajde, tak budeme muset najít 
nového podnájemníka zdravotního střediska.  
Starosta: Projednáme to s paní Vondrákovou. 
 
p. Suchý: Přestávám se orientovat v návrzích pana Pavliše k transparentní radnici. Doufám, že jsou to jen 
návrhy. 
Starosta: Zatím jsou to návrhy. 
p. Suchý: Má hrozné návrhy. Měli bychom o nich diskutovat.  
Starosta: Je domluveno, že na tom bude pracovat po dovolené.  
p. Hudík: Již jsme se na změnách domluvili. Současný stav není ideální. Budou k dispozici lepší informace. 
Mě samotného by zajímali rozbory, bytová politika.  
Pí. Dvořanová: Lidé nemají moc zájem o dění. Jinak by přišli na zastupitelstvo.  
p. Fiala: Takové rozbory nebudou ke škodě. Jde to v souběhu s novými webovými stránkami. Web se už mění. 
 
p. Hudík: Oprava silnic bude i ve Valtířově? 
Tajemník: Práce ještě nezačaly.  
Starosta: Výběr probíhal již v dubnu. Oprava bude probíhat v následujících měsících v obou částech obce. 
p. Hudík: Proč pořád nefunguje VO?  
Starosta: Dnes bylo opraveno.  
 



p. Moucha: Přijali jsme zprávu o tajemníkovi bez emocí. Zná místní poměry a agendu úřadu. Pracoval 24 
hodin denně. Rád bych mu poděkoval za to, že zde tak dlouho vydržel. I za jeho spolupráci a přípravu. Pro 
obec to je veliká ztráta. Těžko seženeme tak kvalitního člověka. 
Starosta: Absolutně souhlasím. Pomáhá v mnoha oblastech, o kterých nikdo nic neví. 
p. Dvořák: Já jsem tuto informaci dostal již na jednání rady. Doufám, že si to tajemník rozmyslí. Je zde hodně 
platný, doteď sloužil velmi dobře. 
p. Fiala: Je to pro mě veliké překvapení. 
p. Suchý: Nedovedu si představit, že by to byl cizinec.  
p. Dvořák: Pamatuji si, že vždy končili tajemníci až v důchodu. Myslím, že by si to tajemník měl ještě hodně 
rozmyslet. 
p. Šidák: Myslím si, že se to dotklo nás všech. Tuto informaci již víme delší dobu. Málo kdo si uvědomuje, že 
veškeré kroky jdou přes tajemníka. Je to člověk, který se velice dobře vyzná v řadě oblastí. Hledat za něj 
náhradu bude velmi složité. Každý z nás se může rozhodovat dle své vůle. Málo kdo si uvědomuje, že pokud 
se cokoliv děje (povodně, výpadek proudu, apod.), pískne se a tajemník jede. Bylo i potřeba úřadu pomoct a 
tajemník vždy přišel a pomohl. Tajemník nevymýšlí, ale koná. Řídit podnik s tolika lidmi je velká zátěž. 
Tajemník se může rozhodnout tak, jak chce. Rád bych mu poděkoval za jeho přínos.  
p. Fiala: kdo řídí výběrové řízení, pokud k němu dojde. 
Starosta: O výběru rozhoduje starosta, ale tajemníka jmenuje ředitel Krajského úřadu. 
p. Šidák: Cítím od všech, že chceme, aby tu zůstal. Na druhou stranu, rozhodovat bude starosta, který 
dostatečně vyzrál. 
p. Moucha: je to funkce nezáviděníhodná, je to poslání. Vykonával ji tolik let skvěle. Možná někdy necítil 
tajemník dostatečnou podporu.  
 
Starosta poděkoval přítomným za účast na dnešním zasedání a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:31 h.  
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