
Zápis 
 

z jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
 

které se konalo 8. 12. 2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti 
OÚ Velké Březno 

 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 2) a zahájil zasedání 
zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o 
obcích. Konstatoval, že je přítomno 15 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Zapisovateli určil Ing. Jana Houšku, Kateřinu Jelínkovou. Navrhl zvolit skrutátory a ověřovatele 
zápisu pana Pavla Kurku a paní Marii Dvořanovou. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 21/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno určuje skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva 
pana Pavla Kurku a Marii Dvořanovou. 
Výsledek hlasování :     15      hlasů pro     0       hlasů proti    0   hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Starosta dále navrhl zvolit návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha, Karel 
Turek. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 22/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno určuje členy návrhové komise Ing. Jana Fialu, Bc. Tomáše Pýchu, 
Karla Turka 
Výsledek hlasování :     15      hlasů pro     0       hlasů proti    0   hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 

 
Starosta přistoupil ke schválení programu jednání 2. zasedání zastupitelstva obce. 

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

 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 23/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program ustavujícího zasedání: 
 

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

 
Výsledek hlasování :     15     hlasů pro      0     hlasů proti     0    hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
ČOV Velké Březno 
Starosta přešel k bodu č. 2 týkajícího se ČOV. Starosta zrekapitulovat problematiku ČOV a minulé 
pracovní setkání. Starosta konstatuje, že zástupci pivovaru dnes oznámili nutnou změnu ve stávající 
dohodě. Konkrétně kvůli fixaci nátoku a ceny ve třetím bodě dohody. Pivovar neumí garantovat nátok 
85 tis. m3/rok, měl by být nižší než 70 tis. m3/ rok, čímž by došlo k významné změně ceny za čištění 
pro oba subjekty, a proto je třeba se znovu sejít a hledat řešení této situace. Starosta se měl zítra 
zúčastnit valné hromady Sdružení, na které měly být odsouhlaseny domluvené kroky. S ohledem na 



nové skutečnosti se valná hromada nekoná, proběhne ale jednání o ceně za čištění, případně o úpravě 
dohody. Starosta v 17:08 opustil jednání z důvodu telefonátu a jednání bylo na okamžik přerušeno.  
 
Schůze pokračovala v 17:11. Telefonoval právní zástupce Heineken ČR a vyjádřil se k nově 
přepočtené ceně. Oznámil, že je naděje cenu i při sníženém nátoku ze strany pivovaru zachovat a že to 
bude projednáváno na zítřejší schůzce. Další jednání zastupitelstva obce proběhne 22. prosince 2014, 
které bude projednávat rozpočtové změny a schválení rozpočtu obce pro rok 2015. Pravděpodobně 
však bude projednávána i problematika ČOV. Starosta požádal o vyškrtání navrhovaných usnesení 
týkajících se ČOV.  
 
Miloš Hudík se dotazuje na fixaci ceny. Pokud dojde ke změně surovin, jak dojde k úpravě ceny. 
Starosta upozorňuje, že je fixace ceny předmětem celé dohody. Náklady provozu ČOV budou 
upravena podle aktuálních podmínek tak, aby bylo hospodaření ČOV neziskové.  
Dále se p. Hudík dotazuje ke ztrátě ČOV. Starosta vysvětluje, že se jedná o účetní ztrátu vytvořenou 
odpisy a nezaplacenými fakturami obcí. Dále starosta vysvětluje, že je toto v souladu s vyjádřením 
účetního znalce.  
 
Různé 
Starosta přešel k dalšímu bodu jednání týkajícího se plánované inventarizace. Starosta požádal o 
přečíslování usnesení. Plán inventur byl všem zastupitelům zaslán v podkladech k jednání 
zastupitelstva obce. Pan Hudík se dotazuje na průběh inventur a pan Pavliš se dotazuje na průběh 
inventur v minulých letech.  
Paní Dvořanová vysvětluje, jak inventury probíhají. Inventurní seznam bude předložen předsedům 
jednotlivých komisí, seznamy mají k dispozici zástupci kontrolovaných seků (vedoucí jídelny, 
ředitelka MŠ, velitel hasičů, apod.). 
Pan Pavliš se dotazuje nad datem ukončení fyzické inventury.  
Paní Dvořanová vysvětluje, že podklady se po provedení inventur předkládají na ekonomický úsek.  
P. Dvořák navrhl, aby paní Fuchsová proškolila členy inventarizačních komisí dle plánu inventur, 
bodu 5. 
Paní Fuchsová proškolila členy inventarizačních komisí, vysvětlila jak provádět fyzické inventury a 
popsala jejich průběh. Každý musí zkontrolovat inventurní soupisy se skutečným stavem. Inventurní 
soupisy mají většinou všichni vedoucí dotčených zařízení. Hlavní inventarizační komise udělá celkový 
závěr. Starosta poděkoval paní Fuchsové za vysvětlení.  
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 24/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program inventarizace majetku obce dle přílohy. 
Výsledek hlasování :   15      hlasů pro         0         hlasů proti          0       hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval uskutečněném zájezdu na divadelním představení, poděkoval organizátorům – 
paní Dvořanové a Charvátové. Informoval dále o rozsvěcení vánočního stromu, které se uskutečnilo 
30. 11., a o Mikulášské, která se konala 7.12. Poděkoval všem organizátorům. Informoval dále, že 
sdružení žen Velkého Března a Valtířova pořádá 12. 12. od 14:45 vypouštění balónků přání. Poslední 
kulturní akce letošního roku bude adventní koncert, který se uskuteční v kostele sv. Václava 14. 12. od 
16 hodin.  
 
 
Diskuze 
Pan Pavliš informoval o plánované pracovní schůzce k transparentní či otevřené radnici, která se 
uskuteční 10. 12.   
Pan Moucha se dotázal na obsazení pracovní komise ohledně úpravy internetových stránek.  
Starosta odpověděl Ing. Šidák, Ing. Pavliš. Ing. Holub a starosta. 
Paní Charvátová se dotázala na vydání obecního zpravodaje. 



Starosta popsal, že nejprve musí dojít ke grafickému návrhu, poté ke gramatické korekci a poté 
k samotnému tisku. Předpokládané datum distribuce je 22. 12.  
Pan Pýcha se dotazuje, zda nedojde ke konfliktu se zvýhodněním ceny pro pivovar. Jak dojde k úpravě 
dohody.  
Starosta vysvětluje, že zákon nezakazuje stanovení dvou rozdílných cen pro obec a pivovar.  
Pan Pavliš se dotazuje k projednávání rozpočtu s ohledem na možné dotace, bude třeba mít 
zpracovaný strategický plán rozvoje obce. 
Starosta popisuje strategický plán obce. MAS Labské skály např. vždy vyžaduje takový plán. Na 
stránkách obce je tento plán zveřejněný. Byl však tvořen v roce 2007. Starosta podotýká, že bude 
potřeba tento strategický plán upravit podle aktuálních priorit obce. Předpokládá svolat schůzku 
k tomuto bodu v průběhu ledna, případně i s veřejností  
Pan Pavliš se dotazuje na vytvoření pracovní skupiny k této záležitosti. Starosta má v plánu do této 
komise navrhnout Ing. Tomáše Holuba, který má pracovní zkušenostmi s dotacemi a při osobním 
jednání nabídl svou pomoc. Při posledním projednávání stávajícího plánu bylo malé množství návrhů 
a připomínek ze strany zastupitelů.  
Ing. Šidák vysvětluje, že jsou dotace EU, které se vyjednávají složitě. Dotace ministerstev jsou pro nás 
výhodnější. Navrhuje schválit nyní pracovní verzi strategického plánu a později jej upravit, abychom 
mohli čerpat větší množství dotací. Vhodnější bude se zaměřit na drobné dotační programy. Malé 
programy nejsou administrativně náročné.  
 
Diskuze 
Pan Hudík se dotazuje na existenci obecních FB stránek.  
Starosta se vyjádřil, že obec FB stránky nemá.  
Pan Hudík se následně dotázal pana Šidáka na stránky, které byly vytvořeny za obec.  
Pan Šidák vysvětluje, že stránky nebyly obecní a jednalo se o jeho osobní iniciativu, o jeho osobní 
stránky.  
Pan Hudík vyjadřuje znepokojení na těmito stránkami.  
Pan Šidák podotýká, že na stránky měl každý přístup a všichni mohli přidávat komentáře.  
Pan Hudík vyjádřil znechucení nad vyjadřováním pana Šidáka na FB a domnívá se, že by měl 
rezignovat.  
Pan Štefl vysvětluje, že jsou pravidla FB a podotýká, že je vše na jednotlivých členech FB a čtenářích.  
 
Starosta ukončil jednání v 17:45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavel Kůrka         Marie Dvořanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce        místostarosta obce 


