
Zápis 
 

z 13. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 25. dubna 2016 od 17,00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 
 
Jednání se účastnilo:  14 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášení schopné.  
Omluveni: Ing. Holub, p. Hudík - přítomen od 18:15 hod. 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 7) a zahájil zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o 
obcích. Konstatoval, že je přítomno 13 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Omluvil Ing. Holuba a pana  Hudíka, který dorazí později.  
Na úvod vyzval paní Pavlu Prokopovou, aby složila slib zastupitele obce a mohla se poté zapojit do 
hlasování o navržených usnesení. Paní Pavle Prokopové vznikl mandát zastupitelky obce Velké 
Březno po odstoupení zastupitele pana Ing. Miroslava Mouchy. Zastupitelka paní Pavla Prokopová 
složila slib zastupitele a podepsala arch slibu.  
Starosta určil zapisovatelkou zasedání paní Hanu Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele 
zápisu zasedání paní Ivanu Charvátovou a pana Karla Turka. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro 
návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýcha, 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 125/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Karel Turek, paní Ivana 
Charvátová. 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení: 
pan Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýcha, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Starosta přistoupil ke schválení programu jednání. Navrhl změnu pořadí programu jednání: jako 3 bod 
projednávat různé a jako 4 bod projednávat rozpočtové opatření. Nebylo připomínek, starosta nechal 
hlasovat o předloženém návrhu programu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 126/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 13. zasedání: 

1. zahájení 
2. složení slibu člena zastupitelstva obce 
3. hospodaření s majetkem obce 
4. různé 
5. rozpočtové opatření 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Hospodaření s majetkem 
 
Prodej pozemku č. 382 v k. ú. Velké Březno 
Starosta přednesl doporučení rady obce schválituzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku č. 382 o 
výměře 405 m2 v k. ú. Velké Březno, za cenu 76.950,-- Kč. 
Kupující: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Bc. Pýcha vznesl dotaz, zda je to cena maximální. 
Starosta odpověděl, že je to cena schválená zastupitelstvem obce za 1m2.   
Výsledek hlasování o usnesení č.: 127/2016 
Prodej pozemku č. 382 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I. Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku č. 382 o výměře 405 m2 v k. ú.  Velké Březno,  
za cenu 76.950,-- Kč. 
Kupující: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Ukládá 
 Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
 Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.             T:  31. 5. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 
Usnesení bylo přijato.   
 
Prodej pozemků č. 176/66, 178/1 a 178/38 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Starosta přednesl doporučení rady obce schválit uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku č. 176/66 
o výměře 4 m2, pozemku č.: 178/1 o výměře 504 m2, pozemku č.: 178/38 o výměře 130 m2, vše k. ú. 
Vítov u Velkého Března, za cenu 121.220,-- Kč. 
Kupující: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov, se sídlem 
Svojsíkova 48, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená JUDr. Karlem Láníkem, předsedou organizace.  
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 128/2016 
Prodej pozemků č. 176/66, 178/1 a 178/38 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I. Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku číslo 176/66 o výměře 4 m2, pozemku číslo 178/1 
o výměře 504 m2, pozemku číslo 178/38 o výměře 130 m2,vše v k. ú. Vítov u Velkého Března,  
za cenu 121.220,-- Kč. 
Kupující: 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno - Vítov, se sídlem 
Svojsíkova 48, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená JUDr. Karlem Láníkem, předsedou 
organizace. 

    II.    Ukládá 
 Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
 Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.             T:  31. 5. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 
Usnesení bylo přijato.   
 
Prodej části pozemku č. 70/1 v k. ú. Velké Březno 
Starosta přednesl doporučení rady obce schválit uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku č. 
70/1 o výměře 57 m2, k. ú. Velké Březno, za cenu 10.830,- Kč. 
Kupující: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tajemník doplnil, že č. geometrického plánu je  760/24216 
Ing. Pavliš se dotázal, zda je to pozemek mezi plotem a cyklostezkou, aby nedošlo k zabránění 
přístupu na pozemek sousedům. 
Starosta odpověděl, že žadatelé jsou vlastníky přilehlých pozemků. A k zabránění přístupu prodejem 
nedojde. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 



Výsledek hlasování o usnesení č.:129/2016 
Prodej části pozemku č. 70/1 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I. Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku č. 70/1, dle geometrického oddělovacího 
plánu č. 760-24/2016 vedeného jako pozemek číslo 70/18 o výměře 57 m2, v k. ú. Velké 
Březno,  
za cenu 10.830,-- Kč  
Kupující: 

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
 Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.             T:  31. 5. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Různé: 
 
Návrh na bezúplatný převod vodovodů a kanalizací v majetku stavebníků do majetku obce  
 
Starosta přednesl doporučení Rady obce Velké Březno schválit bezúplatný převod „cizích“ vodovodů 
a kanalizací do majetku a správy obce Velké Březno.V důvodové zprávě byly popsány možné varianty 
i zobrazeny úseky v obci, o které se jedná. Byly popsány klady i zápory všech variant. Všichni, kteří 
doposud na výzvu reagovali, si přejí Vodovody a Kanalizace předat do majetku Obce Velké. Vlastníci 
těchto sítí v ulici Pod Lesem ve Valtířově současně navrhují převod včetně jimi vybudované 
komunikace a veřejného osvětlení, které jsou také v jejich vlastnictví. Převod VO a komunikace 
projednávala stavební komise a předpokládali jsme, že bude nějaké doporučení do rady, ale závěr 
komise je nejednoznačný. Odkázal se na zápis komise. 
p. Dvořák – závěr komise stavební není dobře zapsán. Dva členové byli pro, dva se nezúčastnili 
hlasování, pro možnou podjatost a jeden se zdržel. Z přítomných to tedy bylo 2 pro a 1 se zdržel. 
Ing. Fiala – rozhodování by mělo být na radě obce, je nutné zvážit v jakém stavu komunikace je a je 
nutné stanovit podmínky, za jakých se tento majetek bude převádět  na obec. Má pochyby, v jakém 
stavu tato komunikace je. 
Starosta – komunikace  není ve  finální podobě, komunikace není zkolaudována správným orgánem, 
není zokruhována. Není předmětem dnešní schůze schválit převzetí komunikace. Je nutné zahájit 
jednání s vlastníky i ostatních přilehlých pozemků o případném možném odkupu části jejich pozemku 
a na těchto pozemcích poté vybudovat komunikaci tak, aby se dala ta současná, kterou vlastníci nabízí 
obci, zokruhovat. 
Ing. Fiala – toto řešení je ideální, přinese to lepší dopravní obslužnost této části obce. Je ale otázkou 
cenová nabídka  současných majitelů. 
p---------- (spoluvlastník komunikace) – komunikace byla řešena na stávající územní plán, není to naše 
vina, je to pro další  rozvoj obce. Zmiňuje i možnost další finanční spoluúčasti vlastníků při finálním 
dokončení komunikace, kterou nabízí k převzetí. 
občan - při koupi pozemku jsme chtěli stanovit podmínku pro všechny stavebníky s časovým limitem 
dostavby RD, aby se pak udělala finální podoba komunikace. To není a není nutnost stavebníků 
dostavět RD. 
p. Dvořák – možná bylo chybou obce, že se prodávaly nezasíťované pozemky, ale možná také ne. 
Važme si toho, že z 10i parcel je 8 zastavěných. Obec to bude do budoucna něco stát, ale je možnost, 
že dalších 6 majitelů bude nově stavět a přinesou další daně do obce. 
Starosta – další dva stavebníci odkoupili od třetí osoby část pozemku a jednají s dopravním inženýrem 
o možnosti výstavby oddělené komunikace, která by zpřístupnila jimi vlastněné pozemky. Domnívá 
se, že je třeba zvolit variantu, aby měli stavebníci přístup k pozemku a byla možnost zokruhování 



vnitřní komunikace. Pro obec to ovšem znamená zahájit jednání s těmito vlastníky, odkoupit, či získat 
některé pozemky od těchto vlastníků a pak je možná varianta zokruhování. Před tím, než budeme mít 
toto jednání za sebou nejsem nakloněn komunikaci přebírat. 
p-------- - dotaz zda obec prodala pozemek p. ---------– územní plán toto neřešil. 
Starosta – při tvorbě územního plánu se v podstatě nehledí na to, kdo je vlastníkem pozemku, řeší se 
možnosti území.V tomto případě, zastavitelnosti území. Na otázku, zda obec prodávala pozemek        
p---------- nedokázal odpovědět. Informace v tuto chvíli nemá. Chybou bylo povolení stavby garáže 
v místě, kde měla být dle ÚP komunikace. 
p. Dvořák – územní plán prochází zákonným procesem. Dochází k veřejnému projednávání návrhu 
územního plánu, kdy ho může vlastník dotčených pozemků připomínkovat. Pokud k tomu nedojde, je 
ÚP obce schválen. 
------------ – spoustu let  bojují s myšmi a  plzáky a byla by ráda, kdyby někdo vybudoval nějaký 
mantinel dělící neudržovanou část. Předpokládá, že bude finanční spoluúčast na dořešení komunikace 
i nových stavebníků, kteří budou ještě v budoucnu stavět, protože její rodina investovala 320 tis. 
v první části výstavby v této lokalitě. Aby se nestalo, že další, kteří se budou napojovat to dostanou 
zdarma. 
Starosta – to je otázka jednání, zda a za jakých podmínek budou vlastníci těch 4 zbývajících pozemků 
souhlasit. Bohužel Vám to nemůžu garantovat. 
---------------- – jeli to v jednání, byla by ráda, aby od začátku bylo jasné, co jich 12 spolumajitelů cítí, 
že je tzv. spravedlivé řešení. 
Ing.Fiala – má s tím určitou zkušenost. Jestli to obci předáte, tak už obec nemůže diktovat ceny za 
připojení, či přeúčtovávat jakési spolupodílení., jako privátní vlastník. 
Starosta toto vidí složitě. 
--------------- - jakmile schválíte převzetí kanalizace a vodovodu, protože od pana ---------- dál ty 
pozemky nemají kanalizaci, jediná naše možnost jak spolufinancovat tu komunikaci je, že oni nám 
přispějou na kanalizacia nám se tím pokryjí cca 2/3 nákladů na povrchy. Proto bychom chtěli, ale 
nevím co navrhujete jako finální řešení, ale než se toto dořeší (dále nesrozumitelný text 
v zaznamovacím zařízení). 
Starosta jestli tomu dobře rozumí, navrhuje ---------, abychom VaK nepřebírali. 
---------- – nevím jaké vy navrhjete řešení. 
p. Dvořák –to je ten problém. Museli byste vybírat vodné a stočné mezi sebou. 
------------ – zdali je možná nějaká dohoda, než se vyjádří ty strany. 
Ing. Fiala - dotaz, zda sítě jsou v komunikaci. 
p. Dvořák –vodovodní sítě  jsou v komunikaci. Nechal by to na jednání. Je možné, že ostatní vlastníci, 
kteří budouchtít stavět, předají část pozemku obci.Současný stav je ale protiprávní, pokud sítě 
zůstanou ve vlastnictví vlastníků pozemků pod komunikací. Je to také určitá finanční spoluúčast. Bude 
to v jejich zájmu, oni budou mít možnost stavět. Nedoporučoval by to řešení, které navrhla p. ------ 
----------- – je otázka jaké navrhujete finální řešení. 
Starosta – rada doporučila zastupitelstvu schválit bezúplatný převod VaK. V případě komunikace jsme 
zatím zdrženliví. Před tím, bych doporučoval zahájit jednání s ostatními vlastníky. To, co zmiňujete, 
že bychom měli chtít po ostatních vlastnících finanční kompenzaci za připojení, se obávám, že není 
reálné. 
------------ – když převezmete VaK, tak další domy by se na to mohly napojit. 
Starosta – v podstatě ano. Byla by to asi stejná situace, jako u vás. Zafinancují si realizaci a budou 
chtít zřejmě předat obci, protože nebudou mít oprávnění k provozování VaK. 
Občan – pokud převezmete Vak a komunikace bude naše, nelze ostatní na kanalizaci připojit bez 
souhlasu vlastníka pozemku, je to tak? 
Starosta - pokud bychom schválili převod VaK, pak bychom s vámi nejspíš uzavřeli i smlouvu o 
věcném břemeni. 
Občan – potřebujete vyhovět dalším občanům, kteří se potřebují připojit. 



Starosta – my nepotřebujeme vyhovět. Celá situace vznikla z toho, že existuje protiprávní vztah 
v provozování VaK. Nato jste vy i část jiných vlastníků reagovali tak, že navrhujete převod na obec. 
Pokud bychom to nevyřešili, tak je problém, protože nemáte oprávněník provozování VaK. 
---------------- – nelíbí se mu ostrá slova – protiprávní stav. Užíváme to 10 let a najednou někdo přijde, 
že je to protiporávní. 
p. Dvořák – bohužel ten stav takový je. Vlastníci nemají dle zákona o vodovodech právo hospodařit  
s veřejnou vod. a kanal. sítí. 
Starosta – my jsme vás upozornili na stav, který je a je nutné jej vyřešit. Vy jako vlastníci zařízení 
nemáte dle zákona o vodách povolení k provozovaní, tedy dodávky pitné vody a odvod vod 
splaškových. 
----------------- – rekapituluje stav – princip je ten, že pokud se bude  nový stavebník napojovat na nově 
vybudovanou síť, bude to mít  zadarmo? Předpokládá, že stavebník -------- bude chtít připojení určitě 
zadarmo. 
Ing. Fiala – z logiky věci, když něco držím privátně, tak mohu reagovat na poptávku. 
-------------- – vám tomu brání jaký zákon, či paragraf. 
------------ – byli bychom rádi aby se to ukončilo, nemají pozitivní zkušenosti s p.  -------------- 
Starosta – na dotaz paní -----------, který zákon nám brání ve zploplatnění připojení nedokáže 
odpovědět. Pokud bude první přípojné místo na kanalizaci v soukromé komunikaci, tak se domnívá,že 
nemá šanci, aby se napojil bez souhlasu vlastníka komunikace. 
----------- – říkal jste, že ostatní vlastníci mají záložní plán a chtějí stavět vlastní komunikaci. 
Starosta - to je pravda, ale může nastat problém s točnou. 
-------------- – jestli tomu dobře rozumíme, tak tato komunikace neřeší pozemek --------------. 
Starosta – správně.  
Ing.Lípová – prověří  možnost zpoplatnění připojení. 
Tajemník – vycházeli jsme z návrhu, že  jste ochotni bezúplatně převést vodovody a kanalizace, VO a  
komunikaci. Nečekali jsme, že za to budete něco chtít. V radě jsme řešili otázku té komunikace a pan 
starosta to již zmínil. Pokud nebude dořešena otázka komunikace, nedoporučoval bych, aby se 
přebírala. Dnes musíme vyřešit, zda Vak  převezmeme, nebo ne. Dnešní jednání má otevřít možnost 
zahájit jednání s vlastníky pozemků v tomto duchu. Situace není jednoduchá, někde jsou Vak 
v komunikaci, ale jinde i pod oplocením a některé se budou muset rekolaudovat, protože to kolaudoval 
úřad, který to dělat neměl. Je tedy třeba přijmout usnesení zastupitelstva a navrženy jsou dvě varianty. 
Ing.Fiala – v některé části vedou sítě VaK  i pod plotem? 
Starosta – ano, ale není to lokalita „za benzinkou“. 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, jak rozhodla stavební komise. 
Starosta – většinově nerozhodla, dva členové nehlasovali, protože se cítili podjatí, ze zylých byli dva 
pro a jeden se zdržel. 
p. Dvořák – v podstatě je to stejně jedno, komise je poradní orgán. Je to na zastupitelých.  
Ing. Fiala – byl ten, kdo se zdržel a teď se dozvěděl více informací. Domnívá se, že pro majitele 
pozemků je ideální předat sítě vod. a kanal, a komunikaci si ponechat. 
Starosta – doporučuje svolat větší jednání dotčených vlastníků a předtím je  informovat o 
navrhovaném řešení. Z toho vyplyne souhlas, či případný nesouhlas vlastníků.  
p. Dvořák se domnívá, že nechce obec vlastníkům škodit, spíše pomoci.  
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 130/2016 
Návrh na bezúplatný převod vodovodů a kanalizací v majetku stavebníků do majetku obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
   I.  Souhlasí  

s bezúplatným převodem „cizích“ vodovodů a kanalizací do majetku a správy obce Velké 
Březno. 

   II.     Ukládá 



Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
ve spolupráci s právníkem obce zpracovat návrh smlouvy o bezúplatném převodu  
vodovodu a kanalizace ve vlastnictví cizí osoby a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení 
                 T:  20. 6. 2016 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 
Usnesení bylo přijato.   
 
Ing. Pavliš doporučuje na příštím zasedání ZO toto zahrnout jako samostatný bod. 
Starosta – pokud stihneme připravit smlouvy o bezúplatném převodu, budeme příště schvalovat 
uzavření konkrétních smluv. 
 
Návrh na pořízení nového územního plánu obce Velké Březno 
 
Starosta přednesl doporučení rady obce Velké Březno,  
1.  Schválit pořízení nového územního plánu obce Velké Březno 
2.  Pověřit, Mgr Michala Kulhánka, starostu obce, výkonem funkce „určeného zastupitele“ ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Důvodem je 
skutečnost, že do roku 2020, mají mít všechny obce, pořízen nový uzemní plán. Toto doporučení 
obsahovala i zpráva o uplatňování ÚPnO Velké Březno od roku 2001 do roku 2014, kterou schválilo 
zastupitelstvo obce usnesením č. 247/2014. Vzhledem k tomu, že příprava, projednání a zhotovení 
nového územního plánu je jak z hlediska časového, tak i z hlediska finančního poměrně značně 
náročné, doporučuje rada obce schválit pořízení nového územního plánu obce a pověřit starostu obce 
výkonem funkce „určeného zastupitele“ ve smyslu § 47 stavebního zákona. 
Ing.Pavliš vznesl dotaz, zda bude zpracován také v digitální podobě. 
Starosta potvrdil, že to bude součástí nového zpracování. 
Ing.Fiala – jedná se o přepracování současného? 
Starosta – bude to kompletně nový územní plán, včetně oslovení veřejnosti. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 131/2016 
Návrh na pořízení nového územního plánu obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje 
pořízení nového územního plánu obce Velké Březno. 

   II.     Pověřuje  
Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
výkonem funkce „určeného zastupitele“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

  III.  Ukládá 
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit podání žádosti o pořízení nového územního plánu na Odbor investic a územního 
plánování Mm ÚL.                                                                     T: 30. 4. 2016  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato.   
 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny organizační složky obce Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Velké Březno  

Starosta přednesl doporučení rady obce Velké Březno, schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPOII obce Velké Březno ve znění předloženého návrhu. 



Navrhujeme, aby dodatkem č. 1 byla v podstatě přijata nová zřizovací listina této organizace. 
Důvodem předloženého návrhu je, že dosud platná zřizovací listina již v mnoha směrech neodpovídá 
současným potřebám jak organizace samé, tak i obce jako zřizovatele. 
Ing.Pavliš -  vynechává se označení JPO II, zda to bylo konzultováno s odbornou hasičskou 
organizací. 
Tajemník – krajské ředitelství  nemělo námitek,  jako JPOII/1 je zařazena nařízením kraje 
v dokumentaci zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje. Jednotka je zřízena prvotně za účelem zajištění požární 
bezpečnosti v obci a označení JPOII se nemusí uvádět v označení organizace. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.:132/2016 

Opatření zastupitelstva obce č. 3/2016 - Dodatek č. 1 zřizovací listiny organizační složky obce 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje 
opatření zastupitelstva obce č. 3/2016, kterým bylo rozhodnuto o změně Zřizovací listiny 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPOII obce Velké Březno (Dodatek č. 1), ve znění 
předloženého návrhu. 
 

   II.     Ukládá  
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit zveřejnění Dodatku č. 1 na úřední desce obecního úřadu a předání stejnopisu 
Dodatku č. 1 veliteli SDHO a HZSÚK                                     T: 30. 4. 2016 

 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích. 

Starosta předložil doporučení rady obce Velké Březno schválit OZV č. 2/2016, kterou se upravují 
pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.  Návrh je předkládán na základě výsledků 
kontroly OZV provedené kontrolním výborem v roce 2015. Tato vyhláška by měla nahradit OZV č. 
1/2007. Principem vyhlášky je, že pes pohybující se po veřejném prostranství naší obce musí vždy 
evidenční známku. Vyhláška stanoví místa, po kterých se pes musí pohybovat buď na vodítku, nebo 
s náhubkem. Současně stanoví místa, na které je vstup se psy zakázán. Návrh obsahuje i ustanovení o 
výjimkách, které se týkají např. služebních psů. Kontrolu nad dodržováním této OZV může provádět 
kterýkoliv zaměstnanec obecního úřadu, který jí byl pověřen.  Bohužel, kontrola bude pouze formální, 
neboť tomuto zaměstnanci zákon neumožňuje lustrovat osoby, udělovat blokové pokuty ani jiné 
sankce ani vynutit např. odklizení psích exkrementů. Může pouze, jako kterýkoliv občan obce, 
zdokumentovat porušení – např. fotografií – ovšem pouze psa. Učinit o této skutečnosti záznam a 
předat věc k dalšímu prošetření přestupkové komisi obce.  Návrh vyhlášky byl konzultováns odborem 
kontroly MV. 
p. Štefl se zeptal, kde je se psy vstup zakázán. 
Tajemník – na dětských hřištích. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat  

Výsledek hlasování o usnesení č.: 133/2016 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích. 



Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.     Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích. 

   II.     Ukládá  
Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
zabezpečit zveřejnění OZV č. 2/2016 po dobu 15 dnů na úřední desce.    T: 27. 4. 2016 

 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11   hlasů proti  0  hlasů zdržel  2 
Usnesení bylo přijato.   
 
Dodatek č. 11 zřizovací listiny ZŠ Velké Březno 
Starosta předložil doporučení Rady obce Velké Březno schválit Dodatek č. 11 Zřizovací listiny 
Základní školy velké Březno ve znění předloženého návrhu. Dodatkem se doplňuje oddíl VI. 
Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření. Z důvodu zhodnocení majetku 
(zateplení stropů), který má ZŠ ve správě dochází k zvýšení hodnoty budovy Školní č. p. 228 o 
132.108,00 Kč ke dni 31.3. 2016. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
18:11 p. Suchý se vzdálil 
18:13 dostavil se zastupitel Miloš Hudík 
 
Výsledek hlasování o usnesení č: 134/2016 
Opatření zastupitelstva obce č. 4/2016 - Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.    Schvaluje 

opatření zastupitelstva obce č. 4/2016, kterým schvaluje Dodatek č. 11 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace základní škola Velké Březno, kterým se navyšuje hodnota majetku o 
132.108 Kč. 

   II.     Ukládá  
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit zveřejnění Dodatku č. 11 na úřední desce obecního úřadu a předání stejnopisu 
Dodatku č. 11 řediteli ZŠ Velké Březno             T: 30. 4. 2016 

 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 
Usnesení bylo přijato.   
 
„Provozní řád dětského hřiště“ 
 
Starosta  přednesl doporučení Rady obce Velké Březno schválit„Provozní řád děstského hřiště“ 
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 135/2016 
Opatření zastupitelstva obce č. 5/2016 „Provozní řád dětského hřiště“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.     Schvaluje 

opatření zastupitelstva obce č. 5/2016, kterým vydává „Provozní řád dětského hřiště“, ve znění 
předloženého návrhu. 
 

   II.     Ukládá  
Miloslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
zabezpečit zveřejnění „Provozního řádu dětského hřiště“ na úřední desce obecního úřadu a 
jeho umístění na dětská hřiště T: 31. 5. 2016 



Výsledek hlasování:  hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato.   
V 18.17 se do zasedací místnosti vrátil p.Suchý. 
 
Projednání stavu zpracování strategického dokumentu 
 
Starosta tlumočil informace zastupitele Ing. Holuba o přípravě a stavu zpracování strategického 
dokumentu.Ve své podstatě máme drtivou většinu analytické části popsanou, to ovšem neznamená, že 
nelze něco dopsat, opravit, či odstranit. To si slibujeme zejména od spolupráce s FSE UJEP, kterou p. 
Holub osloví tento týden. Ing. Holub provedl úpravy zejména v oblastech SWOT analýz. Řada oblastí 
měla různý detail zpracování a nyní má každá oblast svou SWOT analýzu. Větších změn doznala 
analýza hlavně pracovní skupiny pana Štefla, to ale neznamená, že texty této skupiny se dále 
nevyužijí. Naopak nyní čeká hlavní pracovní skupinu zhodnocení finálních úprav a bude následovat 
popis návrhové části. 
 
Žádost o poskytnutí dotace – TJ Spartak Valtířov.  
Starosta konstatoval, že je to bod, který vyvolal spoustu zbytečných reakcí. TJ Spartak měl pro rok 
2015 schválenou dotaci ve výši 100 000 Kč. Průběžně předseda docházel na obec s již uhrazenými 
doklady, které mu byly propláceny. Bohužel zapomněl před koncem roku přijít s doklady zhruba za 
poslední čtvrtletí a nedošlo tedy k vyplacení celé dotace do 31. 12. 2015. V tuto chvíli z vlastních 
prostředků uhradil náklady klubu, a proto požádal v lednu o dodatečné proplacení. Řekl jsem 
předsedovi, že to bohužel již v lednu prostým vyúčtováním nelze proplatit. TJ SPARTAK tedy 
v podstatě v současnosti dluží p. Turkovi 31 000 Kč a klub se tím pádem ocitl ve ztrátě. Proto jsme 
obdrželi žádost klubu o vyrovnání této ztráty a proto padl v radě návrh, aby obec tuto ztrátu vyrovnala 
v roce 2016 a klubu „doplatila částku, kterou v roce 2015 ušetřila“.  

Starosta požádal předsedu fin.výboru, aby přednesl komentář za FV. 

Ing. Fiala – za finanční výbor prohlásil, že FV je od toho, aby kontroloval položky rozpočtu, aby si 
nechal poskytnout veškeré informace. Na základě poskytnutých informací, které měl k dispozici, 
neměl problémy s ostatními položkami rozpočtové změny, či současného čerpání rozpočtu. Se 
způsobem, jaký rada navrhuje k proplacení jakési ztráty sportovnímu sdružení, FV nesouhlasí. Na 
druhou stranu FV nemá problém proplatit sportovnímu klubu dotace, jestliže je vše řešeno dle řádných 
pravidel. Má informace, že  obdobný případ se stal u FK Jiskra v minulosti, kdy nebylo vyhověno. FV 
nechce, aby byl nastaven určitý precedenc a nestávalo se to návodem do budoucna, jak zpětně 
navyšovat dotace. Má za to, že peníze v rozpočtu TJ Spartak má. Hledejte řešení, jak to proplatit 
z letošního roku. 
K tomu starosta – uvědomuje si, že k podobné situaci již došlo. Tehdy řekl předsedovi Jiskry to stejné, 
jako v lednu předsedovi Spartaku – že nelze již doklady z roku 2015 proplatit. Kdyby tušil, že existuje 
varianta, jak klubu nedočerpanou dotaci poskytnout, jistě by tuto variantu předsedovi navrhl. 
Ing. Fiala se domnívá, že navyšovat dotaci minulého roku je nesprávné. 
Starosta odvětil, že to není navyšování dotace minulého roku. Klub doložil účetní ztrátu, má vůči 
předsedovi dluh. Jakou jinou variantu FV navrhuje. 
Ing. Fiala – uhraďte ztrátu ze současných dotačních peněz. Je možné, že letošní peníze nebudou stačit 
a v září, říjnu ať znova požádá o navýšení dotace. 
Ing.Pavliš neví, proč by  mělo navyšovat, když se v letošním roce ještě nečerpalo. 
Starosta se podivuje, jak p. Pavliš ví, že se nečerpalo. Zastupitelé schválili VPS, kde je stanoveno, že 
dotace je poskytována formou dvou záloh, které bude dokládat v pololetí a k 20.12.2016. 
Ing. Pavliš – takovou informaci jsem neměl. Nicméně na FV bylo řečeno, že z letošní dotace to čerpat 
nelze, proto mi přišlo nelogické dotaci navyšovat. Je to o tom, abyste našli nějaký jiný způsob.  
Starosta – my jsme našli tento způsob. 



Ekonomka – požádali o vyrovnání ztráty loňského roku. Proto je tímto dodatkem navržena finanční 
nadstavba. 
Starosta – zákon nám neukládá požadovat doložení dokladů, ale ve VPS jsme určili rámce, na co lze 
dotaci čerpat. 
Ing. Fiala – to jsou ta pravidla, která se porušila.  
p. Rodovská – jestliže byla ztráta, tak ty doklady byly proúčtovány, ale nebyly proplaceny v plné výši. 
To nic nemění na tom, jestli 29. 12. přinese doklady a vykáže ztrátu v účetnictví. V následujícím 
období se mu ty peníze vyplatí (mohlo totiž dojít i k zálohovým platbám). Nebudou mít nutnost čerpat 
požadované peníze a vyrovnají si ztrátu tím, že vykážou zisk v tomto období. Jak mohli vykázat 
ztrátu? 
Starosta - protože ty účty uhradil z vlastních prostředků předseda. 
p. Rodovská – jak tedy klubu vznikla ztráta? V peněžence vznikla ztráta. 
Starosta – předseda v podstatě půjčil tomu klubu své peníze. 
p. Rodovská – musí šetřit tak, aby vznikl zisk a pokryjí si ztrátu minulého období. Faktury za prosinec 
lze uhradit do 15. ledna. 
p. Turek – pan starosta řekl, že jsem zapomněl. Já jsem nezapomněl, dělal jsem rekonstrukci a 
schovával jsem si doklady s tím, že mezi svátky si je dojdu proplatit. Jenže jsem si ve zpravodaji 
přečetl, že úřad bude mezi svátky uzavřen. Všechny doklady jsem samozřejmě měl. Přišel jsem hned 
v lednu a bylo mi řečeno, že doklady již nelze proplatit. 
p. Rodovská- paní Fuchsová ještě neměla uzávěrku a do 15. ledna my běžně tyto záležitosti řešíme.  
p. Fuchsová – my jsme rozpočtovka, ta schválí rozpočet na rok. Když něco proplácí od 1. 1., tak je to 
náklad aktuálního roku 2016. Spartak by překonal letošní schválený příspěvek.  
p. Rodovská – víte, že máte dotaci 100 000 Kč a víte že nemůžete přečerpat, já nevím, o 100 000 Kč.  
Starosta – nikdo nepřečerpal, naopak Spartak nedočerpal schválenou dotaci. Klub v roce 2015 čerpal o 
31 000 Kč méně, než byla schválená dotace. Jen proto, že si předseda přečetl, že je na úřadě zavřeno.  
p. Turek – pořádáme-li nějakou akci (drakiádu), z vlastních prostředků to zaplatím. 
p. Rodovská – proč si neberete zálohu? 
p. Turek – protože to nešlo.Prostě jsem to musel platit ze svého. 
Ing. Fiala – nelíbil se mu email p. Turka, který zaslal. 
p. Turek na tom, co v emailu napsal trvá. 
Ing. Fiala oponuje, že FV je od toho, aby získal informace. 
p. Turek namítá, že nikdo se neangažuje v jakékoli akci a některé zastupitele ani občané neznají.  
p. Dvořák – souhlasí s Ing. Fialou, že FV má nějaké povinnosti. Reakce Karla Turka byla neadekvátní. 
Další chybou je, že nebyl přítomen projednávání na finančním výboru. Viděl na hřišti, co předseda 
vybudoval a hodnotí to velmi pozitivně. Je pro poskytnutí peněz, ale musí to být právně čisté.  
Starosta – tento postup je právně čistý. 
p. Dvořák - Domnívá se, že je špatné, aby mezi zastupiteli byla taková komunikace. 
Ing. Fiala – práci K.Turka nezpochybňuje a oceňuje práci pro obec a děti, ale reakce je opravdu 
neúměrná. Nesouhlasí s tvrzením, že sedí za stolem, on sám se 10 let stará o děti v FK Jiskra V. 
Březno. Čekali jsme, že nám osvětlíš situaci, řekneš, proč to nastalo a že navrhneme nějaké řešení. 
Výpad vůči kolegům byl hodně nepříjemný. 
p. Turek na tom, co v emailu napsal trvá. 
p. Rodovská – zamýšlí se nad tím, zda má pan Turek setrvat v radě obce. 
Ing. Fiala – neví přesně jak TJ Spartak funguje, ale každý spolek má svůj výbor, předsedu a zástupce. 
Proč za Spartak tu žádost nepodal někdo jiný. 
Starosta se domnívá, že nelze srovnávat Spartak s Jiskrou. V TJ Spartak není taková základna, aby  
předsedovi výrazně pomáhala. 
Ing. Fiala – chci řící, že jsme nebyli proti, jen ne touto formou. 
Starosta – tak tu formu pojďme najít. 
Ing. Fiala – je potřeba, aby k tomu návrh řekl asi pan tajemník a p. Fuchsová. 
Starosta – to již právě proběhlo a za jejich účasti to vzniklo. 



p. Rodovská – je to ztráta nebo nedočerpání. 
p. Fuchsová – nedočerpali. 
PhDr. Mgr. Štefl – nedošlo k zneužití a přečerpání schváleného příspěvku, doporučuje loňské finanční  
nedopatření narovnat a schválit navýšení letošní částky.   
Starosta –je pro a doporučuje, aby zastupitelstvo pověřilo FV vytvořit pravidla pro přidělování 
příspěvků dalším subjektům. 
p. Pýcha pochopil situaci také jinak. Z emailu to vyznělo jako navýšení dotace. 
Starosta – pokud to bylo takto pochopeno, tak je to chyba. 
p. Pýcha – nejde o nic. Předseda prostě zapomněl předložit doklady, ale neměl by asi nazývat kolegy 
byrokraty. 
Starosta – Karel to dělá, protože fotbal má rád, protože Valtířovští na ty akce chodí. Ne proto, aby ho 
někdo plácal po ramenou. 
Ing. Fiala – to nikdo nezpochybňuje. 
Ing. Pavliš – projednávali jsme rozpočtovou změnu, a toto byla jedna ze sta. Nešlo předjímat, zda 
pozvat, či nepozvat. 
p. Prokopová se dotazuje, jak tedy peníze budou propláceny. 
Starosta – klub doložil ztrátu, na základě které se mu peníze vyplatí. 
p. Rodovská - na základě jakých dokladů? 
p. Fuchsová – na základě účetní výsledovky. 
p. Rodovská – jakými doklady jste to proúčtovali? 
Ing. Šidák – to není ztráta obce, ale spolku. Valtířov nedočerpal peníze a teď řešíme, zda pomůžeme 
Valtířovu, aby si to vyrovnal, a jestli jim z tohoto důvodu navýšíme letošní provozní rozpočet.  
Ing. Fiala – to byl náš návrh, nechť to čerpá z letošního příspěvku a pak požádá o navýšení. 
Ing. Šidák – to tu budeme za dva měsíce řešit znova a rozpočet navyšovat a dohadovat se. 
Starosta – předložený návrh je jiná forma návrhu FV.  
p. Fuchsová – máme uzavřenou VPS na letošní rok. Pokud bychom to chtěli úplně komplikovat, 
musíme schválit novou VPS na 31 000 Kč. My jsme zvolili cestu dodatkem, neboli zvýšení. Proto se 
to jmenuje zvýšení.  
Starosta – předmětem toho dodatku bude vyrovnání ztráty roku 2015. 
Ing. Fiala - FV to pochopil jako navýšení loňské dotace. 
Starosta – to je tedy od počátku špatně pochopené. 
Ing. Fiala se obává, že by to do budoucna mohlo být zneužité. 
Starosta proto navrhuje, aby zastupitlestvo pověřilo FV vypracováním pravidel pro přidělování 
finančních příspěvků sportovním organizacím. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 136/2016 
Pravidla pro přidělování finančních příspěvků sportovním organizacím  
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Pověřuje 
Finanční výbor obce Velké Březno  
         vypracováním pravidel pro přidělování finančních příspěvků sportovním organizacím     
         působícím na území obce Velké Březno.    T:  15. 9. 2016 
                 Z: předseda FV 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato. 
Starosta dále předložil návrh schválit poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Valtířov ve výši 
31.066,-Kč na vyrovnání finanční ztráty roku 2015 a uzavření dodatku VPS. 
Již nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování o usnesení: 137/2016 
Žádost o poskytnutí dotace – TJ Spartak Valtířov 



Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  

I.     Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Valtířov ve výši 31.066,- Kč na vyrovnání 
finanční ztráty roku 2015. 

   II.     Ukládá  
Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
zabezpečit uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 1. 
2016, jehož předmětem je navýšení dotace o 31.066,- Kč, příjemce dotace: Tělovýchovná 
jednota Spartak Valtířov, občanské sdružení, IČ: 4556161, se sídlem: Valtířov 34, 400 02 
Velké Březno, zastoupené předsedou sdružení, Karlem Turkem. 
                  T:  15. 5. 2016 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  2 
Usnesení bylo přijato. 
 
Rozpočtová opatření 
 
Starosta předložil návrh rozpočtových opatření s doplněním o dotaci pro TJ Spartak (viz předchozí 
usnesení) a  doporučil přidat 50 tis. na zpracování studie, či projektu vybudování moderního 
varovného a informačního systému, o kterém zastupitlestvo při tvorbě letošního rozpočtu uvažovalo, 
ale nakonec jej nezahrnulo. Navrhl to proto, že se ozval zástupce firmy, která by byla schopna udělat 
projekt a samotná realizace by byla v příštím roce. Na podzim letošního roku bude možná jedna 
z posledních šancí jak si za 30% z celkových nákladů pořídit, či modernizovat varovný informační 
systém, který může samozřejmě sloužit i pro běžné potřeby obce.Tím se mění v části financování 
snížení tvorby rezervy na 705 746 Kč. 

Informoval o tom,  že pojízdný chodník pod zámkem se s největší pravděpodobností letos nebude 
realizovat. Pro smysluplnost podání žádosti o dotaci a reálnou šanci dotaci získat je třeba, aby projekt 
dosáhl minimálně 50 hodnotících bodů z 90. Náš projekt bohužel dosahuje pouze 44 hodnotících 
bodů, což je pro přijetí žádosti nedostatečné. Je proto nerozumné vůbec práce na zpracování a podání 
žádosti podávat. V příštích letech bude možnost získat peníze z MASky, možná za jiných podmínek, 
ale těch letošních 500 000 Kč, které jsme uvažovali jako spoluúčast by rozhodně nestačilo. Zvažujeme 
variantu, kterou asi před půl rokem navrhl Ing. Moucha, vyprojektovat chodník, který by pokračoval 
z Valtířova přes železniční přejezd, pokračoval by po pravé straně krajské komunikace a pak by se 
budoval přechod, či místo pro přecházení k pivovarské zahradě. Znamenalo by to ale vykoupit cca 2m 
od soukromého vlastníka, který naproti pivovarské zahradě začíná stavět RD. A také se dohodnout 
s dráhou. Dopravní inženýr po prvotním prohlédnutí konstatoval, že chodník je reálný. Pravděpodobně 
bychom v tomto případě mohli dosáhnout i na dotaci. Proto zachováváme 500 000 Kč v rozpočtu. 
Ing.Fiala – chodník k zámku lze řešit etapově, u nového záměru naproti pivovaru doporučuje zjistit 
rozměrové možnosti nově založené stavby vlastníka od komunikace. 
p. Dvořák – je potřeba zachovat  vsakovací pruh podél  silnice, z které odtéká voda. 
Starosta dále okomentoval v rozpočtu navržených 500 000 Kč, jako předpokládanou spoluúčast na 
zateplování bytových objektů. V případě zateplení obecních objektů je sice reálné dotaci získat, ale 
samotná dotace na celkovou stavbu je logicky odvislá od míry úspory energií dotace je nízká. Problém 
je ten, že výše dotace je při úspoře 20 – 30 % energií jen 27 % celkových nákladů a při úspoře 40 % 
energií je výše dotace jen 34,2 %. Vyprojektovaný máme jeden objekt, kde předpokládané náklady 
jsou 1 800 000 Kč. V rozpočtu ale máme náš podíl 500 000 Kč, počítali jsme, že dotace bude podobná 
jako v případě veřejných budov až 90 %. Pokud bychom to chtěli zrealizovat, museli bychom navýšit 
v rozpočtu předpokládaných 500 000 Kč o dalších 700 000 Kč. Rád bych, abyste tedy do příštího 
jednání OZ zastupitelé zvážili, zda se letos do této realizace pustíme. Zpracováváme dokumentaci i 
k dalším 5 objektům. 



p. Dvořák – důvodem  pro zateplování není jenom samo zateplení, ale i estetická úroveň obecních 
domů.  Při zateplení  tím zlepšujeme ekonomický komfort nájemníků. Je třeba se opravdu rozmyslet, 
zda takové částky budeme investovat. 
Starosta – máme značný počet objektů a je neudržitelné je všechny zateplit. Už jenom je udržet 
v reálně dobrém stavu je v současnosti téměř nemožné. Stálo by za zvážení, zda  některé objekty 
privatizovat a z peněz poté vybrané zateplit a ty ponechat v majetku obce. 
Ing. Pavliš - v současné době jsou p. Šestákem připravovány podklady pro  bytovou koncepci, která by 
měla podat přehled o majetku a nákladech v budoucnu a případné doporučení, jak s majetkem naložit. 
Nechal by to proto, až po zpracování koncepce.  
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 138/2016 
Rozpočtové opatření č. 1/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje rozpočtová opatření v projednávaném znění, dle návrhu starosty obce. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 
Usnesení bylo přijato. 
 

Zprávy starosty: 
 
Starosta seznámil se stavem ČSOV Valtířov, ČIŽP vyhověla naší žádosti a prodloužila termín 
k vyjádření do 10. 5. 2016, zpracováváme studii proveditelnosti, na základě které budeme ČIŽP 
odpovídat. V pondělí 18. 4. pak byla do podatelny Obecního úřadu doručena výzva vlastníků 
předmětného pozemku, manželů ----------, aby obec do 31. 5. 2016 odstranila ČSOV v kolonii a 
pozemek uvedla do původního stavu, co ovšem myslí původním stavem starosta netuší. Pokud obec 
nebude tuto výzvu respektovat, obrátí se vlastníci pozemku na soud. Čekáme na zadanou studii, na 
základě které budeme písemně na tuto výzvu reagovat.  
 
Dále informoval o výběrovém řízení na technika VaK. S ohledem na skutečnost, že současná vedoucí 
úseku vodního hospodářství Ing. Lípová oznámila, že nelze v současném početním stavu zajistit řádný 
chod VaK nejen z hlediska provozního ale i z hlediska obnovy a investic a že se proto vzdá vedoucí 
funkce, bylo třeba vyhlásit výběrové řízení na obsazení tohoto pracovního místa. Ing. Lípová byla 
přijata v roce 2010 na pozici vedoucí provozu VaK, je držitelkou licence (oprávnění) k provozu VaK a 
to, že Ing. Lípovou obec zaměstnává, umožňuje obci toto zařízení provozovat. Dle zákona č. 274/2001 
Sb. § 2 odst. 3 je provozovánívodovodů a kanalizacísouhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka 
pitné a odvádění odpadní vody. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při 
odběru, úpravě a dopravě vč. manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování 
provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a 
fakturační měření, dohled nad provozuschopností VaK, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné 
a stočné a další související činnosti; není jím majetková správa VaK ani jejich rozvoj. Dohled nad 
provozuschopností VaK zahrnuje zajištění pravidelných revizí, ale i údržby a oprav, které nezvyšují 
hodnotu dlouhodobého hmotného majetku a jsou nutné pro plynulé a bezpečné provozování. Za tuto 
činnost zodpovídá Ing. Lípová jako technik vodohospodář. Již od počátku provozu VaK obci ale chybí 
technický pracovník, který by odpovídal za majetek VaK z pozice vlastníka. Proto jsme vyhlásili VŘ a 
zvažujeme několik variant řešení.Termín pro podání přihlášek byl stanoven na 29. 3., přihlášku ale 
podal pouze jeden uchazeč, termín byl proto prodloužen do 18. 4. 2016. Do tohoto prodlouženého 
termínu jsme obdrželi 7 přihlášek. Proběhlo první kolo VŘ – a 3 vybraní uchazeči pak budou pozváni 
k ústnímu pohovoru. 

Starosta dále zmínil, že obec zvažuje možnost zbudovat kamerový systém na hřbitově. Informoval o 
přípravě rekonstrukce školní jídelny – schválení zadání studie proveditelnosti rekonstrukce školní 



jídelny. Projednávali jsme to ve stavební komisi a v radě a došli jsme k závěru, že bychom chtěli 
realizovat rekonstrukci stávající školní jídelny. 
Ing.Fiala – ředitel školy  by se měl  vyjádřit, jaké jsou podmínky, které provoz školy limitují. 
p. Dvořák – návrh je ten, že by se  nejdříve realizovala část technologická - kuchyně (mezi stávajícími 
budovami) a poté přistavět o prázdninách část, kde se budou obědy konzumovat. 
p. Hudík – domnívá se, že už studie jsou. 
Starosta – jedna studie existuje z roku 2010. Navrhovala, aby se na současném půdorysu jídelny 
vybudovala nová, dvoupatrová budova a s budovou školy se spojila tubusem. Cena by ovšem byla 
odhadem kolem 50 mil. 
p. Hudík navrhuje stanovit projektantovi částku, kterou je obec ochotná investovat a další nutná 
hlediska. 
Starosta – to ovšem existuej riziko, že vyprojektuje něco, co se tam nevejde. 
p. Hudík – za tím si ale projektant musí stát. 
p. Dvořák – a co si na něm vezmeme? 
Starosta – je riskantní zpracovávat ihned projekt bez studie, aniž bychom věděli, že je možné v tom 
prostoru záměr zrealizovat. 
Ing. Fiala se dotázal na termín, který je stanoven v usnesení rady. 
Tajemník doplnil, že je to termín, kdy končí revize. 
 
Starosta dále informoval o novele zákona o obcích, která bude platná od 1. července 2016. Nás se tato 
změna dotkne zejména při nakládání s nemovitým majetkem obce. Od tohoto data bude povinností, 
aby byl každý prodej nemovitého majetku, kde bude cena jiná, něž obvyklá v místě, zdůvodněn, proč 
se prodává za jinou cenu. V případě, že to nebude zdůvodněno, je celý prodej neplatný. Nejvíce se nás 
to dotýká v případě prodeje pozemků, kde máme zastupitelstvem stanovenu cenu 190 Kč za stavební 
pozemek a 50 Kč za zahradu. Znění tohoto usnesení není zrovna jasné, bude potřeba toto usnesení 
změnit. Problém je ten, že nemáme cenovou mapu pozemků a v podstatě nevíme cenu obvyklou. Rada 
proto bude projednávat návrh buď vytvoření cenové mapy pozemků, který bude třeba každoročně 
obnovovat, což bude obec stát prostředky. Nebo doporučí zastupitelstvu schválit usnesení, kterým 
zastupitelstvo stanoví, že prodej bude realizován na základě znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, 
že pozemků k prodeji není příliš a ani není výrazná poptávka kupujících, doporučoval bych osobně 
zvolit variantu znaleckého posudku. Na příštím jednání zastupitelstva bychom tento bod projednávali.  

Informoval  o žádosti občanky o vybudování chodníku od  restaurace Vítov do obytného souboru 
Vítov IV. Žádostí se bude zabývat rada, ale rozhodnutí bude na zastupitelstvu. Technické řešení, 
nákladnost a výkup pozemků se jeví jako dost náročné. 
 
Dotazy: 
 
p. Štefl – dotaz na úpravu zelených ploch v obytném souboru Na Výsluní. 
Starosta – přijde to na pořad, ale bohužel máme  malé množství VPP a je možné, že některé plochy 
budeme muset řešit dodavatelsky. 
p. Dvořanová – dotaz zda se uvažuje o květinové výzdobě obce. 
Starosta – bohužel to není v rozpočtu. 
p. Dvořanová – pořídit truhlíky a dát je do parku by nemusel být takový náklad. 
Tajemník – nejlevnější stojí kolem 11 000 Kč. 
p. Dvořanová – postačily by z umělé hmoty. 
Starosta – ty tam nevydrží. Ty někdo ukradne. Kradou se truhlíky z RD za plotem. 
p. Dvořanová – chataři z Vítova si stěžují, že za Vítovskou hospodou je nepořádek. Dotaz od občanů, 
zda by se mohl zprostředkovat pro občany odvoz trávy, či velkoobjemového odpadu. I za úplatu. 
Starosta – oslovili jsme pana -------, je ochoten, ale zatím nevíme cenu, za kterou by službu občanům 
nabízel. Při nastavení tohoto nového systému jsme tušili, že tato situace může nastat a možná 



vyhodnotíme tento systém a rozhodneme, že opět budeme svozy organizovat. Ty důvody ale byly 
především ekonomické.  
p. Dvořanová – jak mohlo dojít k tomu, že nebyly vyvezeny kontejnery na tříděný odpad? 
Starosta – vyvezeny byly, vyváží se pravidelně každý týden, ale problém je, že během víkendu jsou 
opět zaplněny. Osobně objížděl minulý týden ve středu všechna sběrná místa a jediný problém 
s přeplněnými nádobami je na Náměstí. V plánu je kontejnery přesunout do prostoru pod sběrné místo, 
zvažovali jsme i pořízení fotopasti, nebo navýšení počtu kontejnerů, ale problém se týká jen Náměstí. 
p. Rodovská – není voda na zalévání na hřbitově. 
Starosta – v pátek byly doplněny nádrže, ale  nejspíš  někdo povoluje kohoutky a vodu vypouští. 
p. Dvořák – bylo by dobré využít stávající studnu, kterou by bylo třeba vyčistit. 
p. Štefl – Informoval o nové vývěsce ZŠ u obchodu. 
Ing. Fiala – dotaz, kdy končí smlouva o pronájmu objektu Tivoli. 
Starosta – v roce 2018. 
Ing. Fiala – už se uvažuje, jak bude provoz po té pokračovat. 
Starosta – touto problematikou jsme se zatím nezabývali, ale bude to složitá situace. Vybavení není 
majetkem obce.  
Bc. Pýcha – vrací klíček od bytu  ---------- (zemřelého). Táže se na platnost, účinnost vyhlášky č. 
1/2015 o regulaci hlučnosti. Není uvedená na internetu. 
Starosta ukázal přítomným dokument zveřejněný na internetu, ve vyhlášce je uvedeno, že 
Zastupitelstvo obce Velké Březno se na svém zasedání dne 23. září 2015 usneslo vydat tuto obecně 
závaznou vyhlášku. 
Bc. Pýcha dále požádal o vyklizení odpadu v rekreačně sportovním areálu Valtířov, je poničená i 
naučná tabule. Dále vznesl dotaz na půjčovnu sportovního nářadí v areálu ve Valtířově. 
Starosta - je možné si půjčit některé vybavení, výpůjční doba není určená. 
p. Pýcha – doporučuje na webu uvést kontakt, nebo dobu, aby zájemci měli možnost výpůjčku 
realizovat. 
p. Štefl zaznamenal menší pohyb v pivovaru. Máme nějaké informace o chodu pivovaru?  
Starosta – není nám známo, že by se něco měnilo. 
Ing. Pavliš – navrhl pana Fialu do pracovní skupiny k zpracování studie školní jídelny. Dále 
prezentoval na webu obce dobře vypracovaný dokument od Ing. Staré o odpadovém hospodářství. 
Požaduje do dalšího jednání zpracovat přehled o aktuálních dluzích na poplatku za odpady, stav a 
vývoj dluhů na bytovém hospodářství. Informoval, že na webu jsou mapové oblasti o odpadovém 
hospodářství, přehledy bytů a mapové fotodokumentační přehledy obecních domů, přehledy 
vodárenských a kanalizačních zařízení, plán jejich obnovy s výhledem do r. 2020.  
Vše bylo zobrazeno promítáním z aktuálních webovek na projekční plátno. 
Ing.Fiala připomenul plánovanou návštěvu objektu ČOV. Dotazuje se na provedení oprav po zimě a 
připomíná výmoly v oblasti Na výsluní a Pastviny (křižovatka u Špačkových). 
Starosta odpověděl, že firma je vybrána, plánované termíny oprav zašle tazateli na email. 
p. Charvátová vznesla dotaz na  přípravu rozšíření MK Valtířov. 
Starosta – projektová dokumentace se zpracovává. 
 
Diskuze: 
 
----------- – dotaz, zda obec vlastní fotopast. 
Starosta – vlastní, byla instalovaná na hřbitově jako prostředek proti krádežím, ale je porouchaná, 
takže uvažujeme spíš o kamerovém systému. 
------------- upozorňuje na časté odkládání odpadu v zatáčce na Olešnici, je možné, že fotopast by 
posloužila k identifikaci. 
Tajemník – jako důkaz se nedá použít, navíc je nedokonalá a snímky nejsou použitelné. Obec 
nedisponuje povolením Úřadu na ochranu osobních údajů s jejich nakládáním, proto to nelze použít. 
Ing.Pavliš – zápisy z jednání rady jsou se skrytými údaji. 



Starosta – jedná se o nutné opatření, které je ze zákona nezbytné. Je to ochrana osobních údajů. 
 
Starosta ukončil zasedání   19:58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
                starosta obce                     místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

Karel Turek       Ivana Charvátová 
             ověřovatel             ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


