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Zápis 
 

z 12. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 29. února 2016 od 17,00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

Jednání se účastnilo:  10 z 14 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Hudík, p. Turek, Bc. Pýcha, PhDr. Mgr. Štefl Ph.D přítomen od 18:12 hod. 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, 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 10 z 14 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Omluvil pan  Hudíka a pan Pýchu, oba ze zdravotních důvodů. Pana Štefla, který dorazí později a 
pana Turka, který musel odjet k neodkladné záležitosti. Oznámil také, že k 29. 2. 2016 podal ze 
zdravotních důvodů svou písemnou rezignaci pan Ing. Miroslav Moucha. Náhradníkem, za pana 
Mouchu je paní Pavla Prokopová, která již byla kontaktována a bude účastna na příštím jednání 
zastupitelstva obce. Zapisovatelkou určil paní Hanu Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a 
ověřovatele zápisu zasedání paní Marii Dvořanovou, Ing. Tomáše Holuba. Dále navrhl zvolit 
návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jaromír Dvořák, 
pan Jiří Suchý, Ing. Jan Fiala 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 113/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: paní Marie Dvořanová, Ing. 
Tomáš Holub, 

 návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala, 
pan Jaromír Dvořák, pan Jiří Suchý. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   10  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato.      

 
Starosta přistoupil ke schválení programu jednání. Nebylo připomínek, proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 114/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 12. zasedání: 

1. zahájení 
2. hospodaření s majetkem obce 
3. různé 
4. zprávy starosty 
5. dotazy členů zastupitelstva 
6. diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10    hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Hospodaření s majetkem obce 
 
Kupní smlouva o prodeji p. p. č. …… k. ú. Vítov u Velkého Března 
Starosta seznámil zastupitele s doporučením rady obce schválit uzavření kupní smlouvy o prodeji 
předmětného pozemku za 190 Kč/m2. Na základě usnesení ZO byl na úřední desce zveřejněn záměr 
prodeje 07. 12. - 23. 12. 2015, byl dále zpracován GP a nyní je již předkládána kupní smlouva. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 115/2016 
Prodej pozemku č. ……. v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
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I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části …………, dle geometrického oddělovacího 
plánu ………… označené jako ………. v k. ú. Vítov u velkého Března, o výměře 177 m2, za 
cenu 33.630,- Kč (190 Kč/m2) 

 Kupující:  
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 

II.  Ukládá 
Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.     T: 31. 3. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10    hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Projednání uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku č. ……… v k. ú. Velké Březno.  
Starosta seznámil zastupitele s návrhem uzavření kupní o prodeji části .p.č. ………... Velké Březno. I 
v tomto případě byl schválený záměr prodeje, který byl zveřejněn na úřední desce. Je zpracován GP, 
kterým vznikl nový pozemek č. ………. o výměře 239 m2, jenž je předmětem prodeje a nyní je již 
předkládána kupní smlouva. 
Ing. Fiala – je součástí opěrná zeď? 
Starosta – u tohoto pozemku není žádná oparná zeď, je to pozemek u cyklostezky. 
Nebylo jiných připomínek, starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 116/2016  
Prodej části pozemku č. ……….. v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části p. p. č. ………., dle geometrického  
oddělovacího plánu ………… označené jako pozemek č. 70/16, o výměře 
239 m2, v k. ú. Velkého Března, za cenu 45.410,-- Kč (190 Kč/m2) 
Kupující: 
 ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 

  II. Ukládá 
 Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce 
 zabezpečit uzavření kupní smlouvy                 T:  31. 3. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   10  hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Záměru prodeje p. p. č. 176/35 k.ú. Vítov. 
Starosta připomněl, že tento bod zastupitelstvo projednávalo již na jednání 9. OZ 2. 12. a byl tehdy 
nakonec stažen z programu. Prověřovaly se skutečnosti, které zaznívaly z úst některých zastupitelů -  
zejména zda pozemek neslouží Lesům ČR. A zjistilo se, že Lesy ČR pozemek pro svážení vytěženého 
dřeva nepoužívají. Proto jsme uvažovali o schválení záměru prodeje celé parcely, ne jen části. Zjistili 
jsme ale, že pozemek je v současné dobé v nezastavitelné části obce, tudíž na něm nelze stavět žádnou 
stavbu. Žadatel nám na prosincovém jednání OZ oznámil, že má v úmyslu na pozemku stavět garáž. 
To bez změny územního plánu nejde. Pozemky nezastavitelné obec prodává za 50/kčm2. A protože 
má obec v úmysl zpracovat nový územní plán, domnívá se rada obce, že by bylo vhodné zahrnout 
tento pozemek v novém územním plánu mezi zastavitelné území a dosáhnout tak v budoucnu vyššího 
zisku z prodeje. Není ale jisté, zda při projednávání této změny budou všechny dotčené orgány se 
změnou využití souhlasit. Změna č. 1 územního plánu z roku 2003, která řešila tento prostor, již 
počítala s tím, že pro odvedení možných přívalových vod z horních partií svahů nad rozvojovými 
plochami ve Vítově bude na parcele č. 176/35 ponechán v údolnicové poloze volný, nezastavitelný 
pruh v kultuře trvale travní porost.  
p. Dvořák si pamatuje, že to je příležitostná vodoteč a pochybuje, jestli bude možné celý pozemek 
zahrnout do zastavitelného území. Možná jen kousek. Můžeme prodat za 50,-/m2 ale s upozorněním, 
že se nedá stavět.  
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Nebylo jiných připomínek, starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 117/2016 
Záměr prodeje p. p. č. 176/35 v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I. Neschvaluje  

záměr prodeje p. p. č 176/35 o výměře 1055 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března, za 50 Kč/m2. 
II.  Ukládá 

 Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
 o usnesení zastupitelstva obce informovat žadatele.             T: 15. 3. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro    8 hlasů proti 0  hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo přijato.   
 
Různé 

 
Návrh OZV č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Velké Březno 
Starosta – návrh vyhlášky reaguje především na vznik sběrného místa a některé legislativní změny, 
kvůli kterým musí obec zajistit odebírání např. i bioodpadu od obyvatel obce. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na počet žoků, které občan dostane, nebo si může zakoupit. 
Starosta – celý návrh jsme konzultovali s Mgr. Pechem z odboru kontroly MV, který má problematiku 
OZV na starosti. V podstatě ji tvořil on dle našich místních podmínek. Trvali jsme na zachování 
systému žoků, ale dle zákona žoky nelze prodávat. Proto jsme zvažovali, kolik žoků dáme občanům 
zdarma v rámci poplatku. Žoky by měli sloužit pro jarní a podzimní údržbu zahrad a předpoklad je, že 
dva žoky by měly být dostatečné a ostatní biologické zbytky lze ukládat bezplatně ve sběrném místě. 
Ing. Pavliš – vyjadřuje obavu z toho, že vzroste pálení listí, protože každý nemá možnost vozidlem s 
přívěsem přepravovat biohmotu do sběrného místa. Navrhuje zvýšit poplatky a zvýšit počet žoků. 
Starosta – dalším problémem, na který Mgr. Pech upozorňoval, je fakt, že žok s bioodpadem by neměl 
být uložen u nemovitosti déle než 14 dní, jinak z něj vzniká nebezpečný odpad, který podléhá zcela 
jinému způsobu likvidace. Termíny svozu žoků jsou již naplánovány. Nelze zpoplatnit další žoky 
(legislativa toto obcím neumožňuje), občan by si možná mohl tuto službu objednat individuálně u 
svozové firmy. 
p. Dvořák – mohla by se smluvně navázat obec, či nějaká firma, která by svážela od občanů tento 
odpad. 
Starosta - stejný problém může nastat i s velkoobjemovým odpadem. Tento návrh je reakcí na 
legislativu. Museli bychom svoz organizovat 2 x ročně a tím rostou náklady. 
Ing. Holub doporučuje ve zpravodaji zveřejnit další varianty, jak dodavatelsky obstarat přepravu do 
sběrného místa.  
Starosta - tento rok je zkušební. Možná, že po roce fungování vyhodnotíme situaci a zachováme 
legislativně nutné odkládání bioodpadu a v případě velkoobjemu se vrátíme k systému svozů.  
Starosta – doporučuje schválit OZV v tomto znění s tím, že provoz v průběhu roku zobrazí případné 
nedostatky. Pokusíme se najít možnost, jak by obec občanům ve svážení pomohla. 
Tajemník – jsou zde 3 překážky: dopravní prostředky, máme jen multikáru, otázka je, jak dlouho ještě 
vydrží. Obec nemá řidiče a živnostenské oprávnění k zajištění dopravy.  
Ing. Holub měl na mysli vytipovat pro občany možnosti, jak si tuto službu zajistit.  
p. Rodovské připadá tento systém skok zpět. Má obavu, že budou vznikat černé skládky. 
Starosta – legislativa nám ukládá umožnit občanům odkládat biologicky rozložitelný odpad. Přitom 
chceme alespoň částečně zachovat systém žoků, ale nemůžeme je zpoplatnit. Letošní rok je skutečně 
zkušební. Nedokážeme odhadnout, kolik trávy občané do sběrného místa odloží. Je možné, že náklady 
na likvidaci odpadu přepočítané na občana značně vzrostou, ale abychom se chovali podle legislativy, 
musí obec zabezpečit možnost uložení a následně zajistit ekologickou likvidaci odpadů. Možná, že 
roční náklady budou 900 Kč na osobu. Již teď je to zhruba 750 Kč a obec každému občanovi dotuje 
250 Kč za likvidaci všech druhů odpadu. Princip nastaveného systém je třídit, třídit, třídit. 
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Ing. Fiala – občany lze ale finančně motivovat k lepšímu třídění. 
Starosta – znamená to mít propracovaný systém, kdy se pomocí např., čárových kódů bude 
kontrolovat kolik, který občan vytřídil plastových obalů. To ale v našich podmínkách nelze. 
Ing. Fiala – určitě tam bude někdo zaznamenávat, kolikrát přijel s bioodpadem. 
Tajemník – jediné co zaznamená je trvalé bydliště. 
Starosta se domnívá, že náklady výrazně neklesnou. Firma bude svážet ve stejných termínech s téměř 
stejnými náklady.  
Ing. Fiala – alespoň nějakou poměrovou motivaci. 
p. Dvořák – mohl by se zpracovat průzkum, v kolika domácnostech by stačilo vyvážení popelnice 1 x 
za 14 dní, aby se snížily náklady na likvidaci odpadu. 
Starosta – předpokládáme, že budeme mít i nějaké příjmy (za elektro, ledničky, aj., nedokážeme ale 
odhadnout jak velké. Můžeme po půl roce vyhodnotit situaci. 
p. Suchý – bude nějaký dozor ve sběrném dvoře? 
Starosta – ano zatím je počítáno s provozem v úterý a v sobotu, ale čas ukáže, zda bude třeba dobu 
rozšířit. 
Ing. Pavliš – na webu obce je všechno popsáno. 
Nebylo jiných připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 118/2016 
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje OZV č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Velké Březno. 

II.  Ukládá 
 Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
 zabezpečit vyvěšení OZV č. 1/2016 na úřední desce po dobu 15 dnů.      T: 29. 2. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti 0  hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato.   
 
Žádost FK Jiskra V. Březno o finanční příspěvek na pořádání sportovní akce pro děti. 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení žádost FK Jiskra V. Březno. Rada obce doporučuje 
zastupitelstvu obce dotaci schválit. Jedná se o sportovní akci dětí, která byla finančně podpořena i 
v předchozích letech, a kterou v předchozích letech schvalovala rada. Dotace je ve výši 10.000,-- Kč 
na akci „Víkendový turnaj přípravek“. Protože již zastupitelstvo schválilo uzavření VPS o dotaci 
provozní, musí také schválit další případný příspěvek této organizaci formou dodatku. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 119/2016 
Žádost o poskytnutí dotace – FK Jiskra Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
  I.    Schvaluje  

1. poskytnutí finančního příspěvku FK Jiskra Velké Březno ve výši 10. 000,-- Kč na 
zajištění akce „Víkendový turnaj přípravek“. 

2. uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 1. 2016, 
jehož předmětem je navýšení dotace o 10.000,- Kč, příjemce dotace: FK Jiskra Velké 
Březno, IČ: 40232379 se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23 Velké Březno, 
zastoupený předsedou Davidem Řezáčem.  

II.      Ukládá  
           Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
           zabezpečit uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy.             T: 15. 3.2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   10  hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Žádosti TJ Spartak Valtířov o finanční příspěvek na pořádání kulturn ě-společenských akcí. 
Jedná se o podobný případ. Rada obce projednala žádosti a doporučuje zastupitelstvu dotace schválit. 
Jedná se o společensky prospěšné akce, které byly finančně podpořeny i v předchozích letech a tehdy 
je schvalovala rada obce. 
1. dotaci ve výši 10.000,-- Kč na akci „Mezinárodní den dětí“  
2. dotaci ve výši 4.500,- Kč na akci „Slavnost pálení čarodějnic“  
3. Dotaci ve výši 4.000,- Kč na akci „Drakiáda“  
Protože již ale zastupitelstvo schválilo uzavření VPS o dotaci s tímto subjektem, musí také schválit 
další případný příspěvek této organizaci, formou dodatku. 
Ing. Pavliš se dotázal, zda je to v rámci schváleného příspěvku, nebo je to navíc. 
Starosta odpověděl, že je to navíc. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 120/2016 
Žádost o poskytnutí dotace – TJ Spartak Valtířov  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
  I.    Schvaluje  

1. poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Valtířov ve výši 18. 500,-- Kč na zajištění 
kulturních akcí: „Mezinárodní den dětí“, „Slavnost pálení čarodějnic“, „Drakiáda“ 

2. uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 1. 2016, jehož 
předmětem je navýšení dotace o 18.500,- Kč, příjemce dotace: Tělovýchovná jednota 
Spartak Valtířov, občanské sdružení, IČ: 4556161 se sídlem Valtířov 34,400 02 Velké 
Březno, zastoupený předsedou sdružení Karlem Turkem. 

 II.      Ukládá  
           Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
           zabezpečit uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy.            T: 15. 3. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10    hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Schválení statutu a jednacího řádu výborů zastupitelstva obce 
Starosta přednesl doporučení rady obce schválit návrh statutu a jednacího řádu výborů 
zastupitelstva. Současně připomněl, že zasílal formou návrhu usnesení přehled plánovaných kontrol, 
pro kontrolní výbor a finanční výbor v letošním roce. FV doznal změn, které byly projednány na 
jednání FV minulé pondělí a doplnily kontroly o plnění rozpočtu 2016 a přípravu rozpočtových 
opatření v průběhu roku 2016, přípravu rozpočtu roku 2017, kontrolu pokladen obce a příspěvkových 
organizací.  
Ing. Pavliš požádal o ukázání plánovaných kontrol pro KV. 
Starosta přednesl požadovaný seznam a upozornil, že není možné poskytovat konkrétní informace o 
poplatnících a dluzích na místních poplatcích, proto nedoporučuje schválit v plánu činnosti finančního 
výboru tuto kontrolu. 
Ing. Fiala se dotázal, zda může mít k dispozici stav. 
Tajemník odpověděl, že informace o stavu je něco jiného. 
p. Dvořák navrhl změnit usnesení na kontrolu stavu vybírání poplatků. 
Ing. Pavliš by usnesení neformuloval detailně. Co se bude kontrolovat, to se řekne později. 
Tajemník – můžeme říct, kolik poplatků se má vybírat a kolik peněz se vybralo. Kontrolní výbor může 
kontrolovat pouze to, zda se postupuje v souladu se zákonem o daních a místních poplatcích. 
Starosta navrhuje formulovat usnesení přesněji. 
Pan tajemník navrhuje, aby v usnesení bylo „kontrola postupu vybírání poplatků“. 
Místostarosta je toho názoru, že kontrola pokladen příspěvkových organizací nenáleží FV. Taková 
kontrola podléhá předpisům o veřejnosprávní kontrole. Musí se jmenovat kontrolní komise, oznámit to 
kontrolované osobě dopředu.  
Ing. Pavliš se domnívá, že nemá smysl doplňovat usnesení o další detaily. 
Starosta se obává, že v tom případě se budeme dohadovat, stejně jako v loňském roce, co bude 
předmětem kontroly. 
p. Dvořák opět navrhl změnit usnesení na kontrolu stavu vybírání poplatků. 
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Ing. Fiala poukázal na jednu větu, v které je řečeno, že zastupitelstvo nemůže pověřit výbory 
kompetencemi, které jsou vyhrazeny jinému orgánu obce. 
Tajemník – zastupitelstvo vám nemůže svěřit kompetence, které musí vykonávat úřad a jiný orgán 
obce (např. rada, KV). 
Ing. Fiala – jak tedy s kontrolou pokladen příspěvkových organizací? 
Tajemník – máme problém provézt fyzickou kontrolu obecních pokladen, pracovníci finančního úseku 
by byli podjatí. Proto musí přijít nějaká nezávislá skupina. U příspěvkových organizací se to dělalo 
automaticky, i když, jak podotkl pan místostarosta, je to spíš kompetence rady, ta by mohla tyto 
kontroly nařídit. Kontrola pokladen ale není ze zákona vyhrazena. 
Ing. Fiala se dotázal, zda bude před započetím kontroly další specifikace, protože dle předkládaného 
dokumentu musí starosta udělit pověření ke kontrole. 
Tajemník – bude specifikováno složení skupiny, od kdy do kdy a co bude kontrolovat – to bude 
předkládat ten kontrolní orgán. 
V 18:12 se dostavil PhDr. Mgr. Štefl Ph.D. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 121/2016 
Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje 
1. Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva obce Velké Březno ve znění návrhu uvedeného 

v důvodové zprávě. 
2. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2016 takto: 

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za r. 2015,  
                 Kontrola zadání a průběhu výběrových řízení, veřejných zakázek,  

3. Plán kontrolní činnosti finančního výboru pro rok 2016 takto: 
Plnění rozpočtu 2016 a příprava rozpočtových opatření v průběhu roku 2016, příprava 
rozpočtu roku 2017, 
Kontrola pokladen obce a příspěvkových organizací,  
Kontrola postupu vybírání místních poplatků a nájmu z obecního majetku,  
Kontrola na úseku hospodaření na úseku bytového hospodářství,  
Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem u hasičské jednotky Velké Březno. 

II.  Ukládá 
předsedům výborů 
před započetím každé kontroly si vyžádat pověření starosty obce ke kontrole.  

Výsledek hlasování:      hlasů pro   9  hlasů proti 1  hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
 
Zpráva o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v roce 2015 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce přehled o plnění usnesení přijatých v roce 2015. Tento materiál 
obsahuje pouze usnesení, na základě kterých bylo nutno učinit další kroky k jejich plnění. Rada 
doporučuj vzít zprávu na vědomí a schválit vyřazení splněných usnesení ze sledování. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 122/2016 
Zpráva o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v roce 2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
   I.      Bere na vědomí předloženou zprávu. 
   II.     Schvaluje vyřazení splněných usnesení z evidence. 
 
Výsledek hlasování:      hlasů pro    11 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Projednání stavu zpracování strategického dokumentu 
Starost předal slovo Ing. Holubovi, který seznámí zastupitele s aktuálním stavem. Konstatoval, že od 
předsedy pracovní skupiny podnikání a cestovní ruch pana Hudíka zatím žádnou zpětnou vazbu nemá. 
Dokumenty ostatních skupin jsou v hrubé struktuře. 
Žádá všechny o maximální spolupráci, někteří zastupitelé se zatím plně nezapojili a je potřeba do 
poloviny března zkompletovat jednotlivé okruhy dokumentu. Do poloviny března ještě vyzve všechny 
předsedy skupin, v případě, že pan Hudík nezareaguje, zpracujeme dokumenty za tuto skupinu sami. 
Znovu zdůraznil, že v tuto chvíli popisujeme stávající stav, ideálně se swot analýzou. Zasílal vzorové 
dokumenty, což jsou určité zdroje pro zpracování, jako další jsou zkušenosti z obce. Kde data nejsou, 
nemá smysl o tom psát. Ve druhé polovině března by se zpracovala data, dalším krokem by bylo 
zpracování dotazníků a ty poté distribuovat mezi občany. Při finalizaci dokumentu si představuje 
zapojení odborníků z fakulty UJEP Ústín. L. a současně je využít při moderování jednání 
zastupitelstva a minimálně jedné společné besedy s občany. 
 
Dluh z nájmů obecních bytů za r. 2015 
Starosta, na základě žádosti zastupitele Ing. Pavliše informoval, že v roce 2015 vznikl dluh v 22 
bytových jednotkách. Pohybuje se od 1200 Kč do 33 000 Kč. Dluhy byly řešeny výzvou, upomínkou. 
Konkrétně dluh 33 000 byl řešen uznáním dluhu se splátkovým kalendářem. Pro další postup rada na 
svém posledním jednání schválila metodický pokyn pro vymáhání pohledávek, podle kterého by se 
mělo postupovat. Zpracoval jej právník obce pan Hradecký, byl připomínkován finančním úsekem i 
úsekem správy majetku. Pan Pavliš také požadoval sdělení, jak se postupuje v případě, že obec 
disponuje soudním příkazem k vystěhování. V tomto konkrétním případě uplynula v pátek čtyřměsíční 
doba od nabytí právní moci soudního rozsudku, kdy se obec dohodla na smíru ve věci vystěhování 
z bytu s nájemníky, kteří neplatili, a vznikl jim dluh. Protože dlužili, byla jim zaslána výpověď 
z nájmu, byt ale nepředali zpět, proto jsme se výpovědi domáhali u soudu. Nyní budou naposledy 
vyzváni k jednání a jako projev dobré vůle jim navrhneme poslední termín pro vystěhování. Pokud se 
nevystěhují, musí již následovat exekuce a budou vystěhováni. Krom toho, že existuje rozsudek soudu 
o vystěhování, tak samozřejmě ještě dluží nájemné. Osobně bych byl pro, ale to záleží na radě obce, že 
v případě, kdyby uhradili dlužné nájemné a poplatky za soudní líčení, nemuseli bychom exekuci o 
vystěhování naplnit.  
Ing. Pavliš prezentoval, proč starostu požádal o informování zastupitelů o stavu v oblasti dluhů. 
Vyjádřil pocit, že za poslední rok se situace zlepšila, nicméně je stále třeba se otázkou vymáhání dluhů 
zabývat. 
p. Radovská vznesla dotaz, zda jsou všechny dluhy ošetřeny. 
Ing. Pavliš – na 80-90% ano, doporučuje u dlužníků, kteří zemřeli předložit zastupitelstvu návrh na 
odpis pohledávky.  
 
Zprávy starosty a tajemníka 
 
Starosta poděkoval všem organizátorům obecního plesu. Ples byl se spoustou změn oproti předchozím 
ročníkům. Požádal předsedkyni kulturní komise paní Charvátovou, aby vyjádřila dík všem členům 
komise. 
Ing. Fiala – také poděkoval organizátorům, ale možná by bylo vhodné vybrat poslechově kapelu pro 
tento kruh zábavy. Druhá část plesu byla excelentní. 
p. Štefl – kapela byla velmi profesionální, ale je pravda, plesová kapela to nebyla. Spousta lidí kapelu 
ocenila. Kvitoval formu vyhlašování tomboly.  
Starosta a paní Charvátová poděkovali také panu Vojtěchu Tichému, který se významnou měrou 
podílel na organizaci celého plesu, výběru hudebníků a především financování plesu.  
 
Starosta informoval o ukončení pracovních poměrů k dnešnímu dni na pozici veřejně prospěšných 
pracovníků. Pro další období se podmínky a povolování zaměstnávání zpřísňují. Ze stávajících nebude 
minimálně 3 měsíce ani jeden k dispozici, po 3 měsících jen ti, kteří splní přísné podmínky ÚP. 
Hlavně není nabídka mužů - řidičů, kteří jsou při údržbě zeleně potřební. Zítra nastoupí 3 úplně nové 
pracovnice, které tuto práci nikdy nevykonávaly, budeme doufat, že od 1. 6. se vrátí i ti znalí a 
osvědčení. Do budoucna ale bude zaměstnávání „ osvědčených“ VPP složitější. Z tohoto důvodu rada 
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doplnila organizační řád a od 1. 3. 2016 obec zaměstná, jako svého zaměstnance Marcela Tomana, 
s kterým má dobré zkušenosti právě v této oblasti. Uvidíme, jak to bude od 1. 6. 
 
Rozšíření Komunikace ve Valtířově – nutný odkup pozemků od NTD  
Starosta seznámil zastupitele s dvěma návrhy rozšíření MK Valtířov Kolonie a požádal o názor. První 
návrh počítá s rozšířením komunikace včetně zbudování dvou parkovacích ploch pro 4 OA. Tato 
varianta ale znamená odkup cca 200 m2 sousedního pozemku od soukromého vlastníka - NTD group. 
Vlastník požaduje 1200 Kč/m2. Druhá varianta s parkovacími plochami nepočítá a znamená odkup 
menší plochy. NTD navrhuje také, jako „slevu“, umístění jejich reklamy o prodeji pozemků v této 
lokalitě na webových stránkách obce. V minulosti o toto žádali, ale neakceptovali naší roční 
požadovanou částku 3 000 Kč. Navrhují, že by si předplatili tuto reklamu na 7 let a cenu za případný 
odkup by tak snížili o 21 000 Kč. 
p. Dvořák souhlasí s variantou bez parkovacích ploch, protože ta cena je nepřiměřená. 
Ing. Lípová upozornila, že dnes prohlížela záznamy na katastru nemovitostí a ta stávající obslužná 
komunikace, kterou jsme od NTD již odkoupili je stále vedena jako orná půda.  
Starosta – je nutno prověřit a případně napravit. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 123/2016 
Rozšíření komunikace „Valtířov-kolonie“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
Souhlasí s dopracováním varianty rozšíření komunikace „ Valtířov-kolonie“ bez parkovacích ploch 
dle předloženého návrhu Ing. Urbana. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
ČSOV Valtířov - Kolonie 
Česká inspekce životního prostředí přikázala, na základě oznámení občana o existenci možné 
ekologické katastrofy, provézt zkoušku těsnosti v čerpací stanici odpadních vod ve Valtířově – 
Kolonii. Výsledek těsnící zkoušky je bohužel negativní, tedy k průsaku dochází. Je proto nutné na 
jednání zastupitelstva prodiskutovat, jakou cestu by se obec měla vydat. Předal slovo panu Šestákovi. 
p. Šesták – komunikoval již s Ing. Šaldovou, prošli jak ČSOV v Kolonii, tak ČOV u pískovny. Pro 
naše potřeby je nutné zpracovat tzv. studii proveditelnosti. Nabízí se alternativa zrušit ČOV Valtířov a 
přestavit ji na čerpací stanici a výtlakem dodávat odpadní vody do Kolonky, odkud by se dál čerpalo 
na ČOV ve Velkém Březně.  Protože ČSOV v Kolonce je dle zprávy netěsná, měla by ta studie také 
zhodnotit, zda tuto čerpací stanici rekonstruovat na stávajícím místě, nebo ji vybudovat v bývalé 
biodiskové čistírně, která je na druhé straně silnice. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz, zda objekt bývalé biodiskové čistírny stojí na pozemku obce. 
p. Šesták odpověděl, že ano.  
Starosta – komplikací může být fakt, že stále nemáme vyjádření ČIŽP k zjištěné netěsnosti. Nemáme 
stanovisko, co nám nařídí, případně, do kdy budeme muset udělat nějaká opatření. V minulosti byl 
zpracován projekt na stávající čsov, bylo vydáno povolení na udržovací práce, vlastník ale nesouhlasí 
s takovými pracemi, i proto chceme zpracovat studii proveditelnosti. Ta by nám měla říct, zda je 
vhodné opravovat na stávajícím pozemku, nebo přesunout do bývalé biodiskové čov. Považoval jsem 
za důležité vás o těchto skutečnostech informovat. 
p. Šesták – v rámci studie budou posouzeny investiční i provozní náklady. 
Starosta pro porozumění možného výsledku doplnil, že ze stávající čov u pískovny se stane čerpací 
stanice, z které budou odpadní vody čerpány do kolonie a odtud na velkou čov. Pokud ta studie 
zhodnotí, že to je vhodný způsob řešení. 
p. Dvořák doplnil, ž v současnosti se všechny odpadní vody ze spodní části Valtířova (celá část pod 
železniční tratí) čistí v menší čov u pískovny. Již je nataženo tlakové potrubí ke kolejím. Je třeba 
zjistit, jak dlouho je tato čistírna schopná čistit. Množství obyvatel se již rapidně v této části nezvýší. 
Myslí si, že by bylo nejvhodnější udělat novou čerpací stanici v Kolonii na místě té bývalé biodiskové 
čov. Musí to ale zhodnotit projektant. 
P. Šesták – všichni jsme poloviční odborníci, je proto třeba nechat zpracovat tu studii proveditelnosti. 
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p. Štefl se domnívá, že vlastník pozemku bude chtít stávající čsov zlikvidovat. 
Starosta – ve svém dopise vlastníci diktují, abychom to letos přemístili a uvedli do původního stavu. 
Co je ovšem myšleno původním stavem, to nevím. V okamžiku, kdy pozemek nabyl, čsov již na 
pozemku stála.  
p. Dvořák – to může být také za Rakouska – Uherska. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 124/2016 
Čerpací stanice odpadních vod „Valtířov-kolonie“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
Schvaluje zadání studie proveditelnosti přestavby ČSOV “Valtířov - kolonie“ a ČOV Valtířov na 
ČSOV. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

 
Dotazy 
nebylo dotazů 
 
Diskuze 
Dvořanová se dotázala, zda nové vývěsní skříňky u obchodu budou jednotné. 
Starosta – skříňky nejsou v obecním majetku, můžeme maximálně oslovit organizace, která tyto 
skříňky využívají, aby si je vyměnily a to v jednotném provedení.  
 
Ing. Pavliš poděkoval organizátorům dětského maškarního plesu, který se vydařil. 
 
p. Dvořák navrhuje uskutečnit exkurzi na ČOV Velké Březno. 
Ing. Lípová – toto není problém. 
Ing. Fiala doplňuje návrhem na prohlídku objektu FK Jiskra.  
p. Charvátová požádala zastupitele, aby se zapojili jako oddávající, protože je mnoho objednaných 
termínů svateb. 
Starosta doplnil, že by bylo vhodné určit předběžný plán „služeb“ oddávajících – rozvrhnout na 
svatební sezonu 2016. 
p. Suchý – ceny při prodeji obecních pozemků jsou ve srovnání s ostatními prodeji pozemků v obci 
velmi nízké, bylo by třeba změnit stanovené ceny. 
Starosta – přiklání se k tomu zvýšit prodejní ceny. Jsou v podstatě dvě varianty. 1. buď prodávat na 
základě znaleckého posudku, nebo si znalcem nechat zpracovat cenovou mapu v obci a tu každoročně 
aktualizovat. 
Ing. Pavliš doporučuje všem navštěvovat webové stránky obce, kde jsou mnohé informace, názory a 
současně využívat pro ventilování připomínek a podnětů zastupitelů. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19,27 hod. 
 
 
 
 
         Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
                starosta obce                          místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Holub                       Marie Dvořanová 
                ověřovatel        ověřovatel 
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