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Zápis 
 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 2. 12. 2015 od 17:00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. 

 

Starosta zahájil zasedání v 17:03, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 2) a zahájil zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Na úvod vyzval paní Jitku Rodovskou, aby složila slib zastupitele 
obce a mohla se poté zapojit do hlasování o navržených usnesení. Paní Jitce Rodovské vznikl mandát 
zastupitelky obce Velké Březno po odstoupení prvního náhradníka za zemřelého pana Pavla Kurku. 
Zastupitelka paní Rodovská Jitka složila slib zastupitele a podepsala arch slibu. Starosta dále 
konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích, že je přítomno 13 z 15 
zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Omluvil Ing. Šidáka, důvody neúčasti pana 
Hudíka mu nebyly známy. Zapisovatelkami určil paní Janu Radlovou a paní Hanu Fuchsovou. Navrhl 
zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva Ing. Jiřího Pavliše, pana Jiřího 
Suchého, dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., paní Marie Dvořanová, pan Jaromír Dvořák. 

Výsledek hlasování o usnesení č.: 83/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  

určuje: 

A) skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva: Ing. Jiřího Pavliše, pana Jiřího 
Suchého. 

B) členy návrhové komise: PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D., paní Marii Dvořanovou, pana 
Jaromíra Dvořáka. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13    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.: 84/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 9. jednání 
 jednání 

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

 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13    hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Volba člena FV 
 
Starosta navrhl schválit volbu veřejnou. Nebylo připomínek, proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 85/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje veřejný způsob volby člena finančního výboru. 

Výsledek hlasování:                    hlasů pro 13           hlasů proti 0             hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
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Na základě dohody předsedy FV Ing. Fialy a nové členky OZ paní Rodovské navrhl starosta zvolit 
členem FV paní Rodovskou. Nebylo připomínek, ani protinávrh, proto nechal hlasovat 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 86/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí paní Jitku Rodovskou, nar. ………. za člena Finančního 
výboru. 

Výsledek hlasování:                    hlasů pro 12           hlasů proti 0             hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato.   
 
 
Hospodaření s majetkem 
 
Starosta přednesl doporučení rady obce schválit kupní smlouvu o odkupu všech pozemků od rodiny 
Pavalových. Odkup pozemků a uzavření smlouvy byl již schválen usnesením OZ. Za nesvéprávného 
vlastníka Oldřicha Pavalu rozhodoval v září tohoto roku soud v Kolíně, kde soudkyně svým 
rozhodnutím pozměnila znění kupní smlouvy. A to tak, že Oldřichu Pavalovi přisuzuje o cca 3 000 
vyšší částku. OZ musí proto schválit nové znění smlouvy. Finanční prostředky na koupi jsou 
schváleny v rozpočtu. Nebylo připomínek, proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 87/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 

I. ruší usnesení Zastupitelstva obce Velké Březno č. 270/2006 z 20.3.2006; č. 290/2006 
z 12.6.2006 a č. 53/2015 z 20.4.20015.  

II.  schvaluje uzavření smlouvy o koupi p.p.č. …., orná půda o výměře 20 m2, p.p.č……… orná 
půda o výměře 20.160 m2, p.p.č……., trvalý travní porost o výměře 71m2, p.p.č…….., orná 
půda o výměře 14.825 m2, vše v k. ú. Valtířov nad Labem, p.p.č….....orná půda o výměře 542 
m2, p.p.č…….. vodní plocha (koryto vodního toku) o výměře 97 m2, p.p.č. ……… trvalý 
travní porost o výměře 25 m2, p.p.č. ………, trvalý travní porost o výměře 923 m2, p.p.č. ….., 
trvalý travní porost o výměře  271m2,p.p.č ………., trvalý travní porost o výměře 683 m2, 
p.p.č. ……….., zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2, p.p.č.  …………, trvalý travní 
porost o výměře 6.860 m2, vše v k.ú. Velké Březno a p.p.č. ………., lesní pozemek o výměře 
708 m2 v k.ú. Velké Březno,  

za cenu 10 Kč/1m2 

Prodávající:   
1.  ………………………………., bytem ………………………………………………, 500 02  

Hradec Králové, zastoupená na základě plné moci, která je součástí této smlouvy, níže 
uvedeným ……………………..,  

2. ………………………………., bytem ………………………………., 149 00 Praha,  
3. ………………………………., bytem ………………………. 403 40 Ústí nad Labem,  
4. ………………………………., bytem………………………… Svojšice 1, okres Kolín    
    zastoupený opatrovníkem – obcí Svojšice,  
5…………………………………., bytem ……………………………., 40007 Ústí nad  
    Labem. 

III.  pověřuje starostu podpisem smlouvy 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13    hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
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Prodej p. p. č. 179/1 v k. ú. Vítov 
Starosta předložil ke schválení smlouvu o prodeji p. p. č 179/1 v k. ú. Vítov, která se nachází mimo 
zastavitelné území obce. Cena za 1m2 je v tomto případě stanovena usnesením zastupitelstva na 50 
Kč/1m2. Nebylo připomínek, proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 88/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 

I. schvaluje uzavření smlouvy o prodeji p. p. č . …….., v k. ú. Vítov, o výměře 448 m2,  

za cenu 50 Kč/m2 

Kupující: …………………….. trvale bytem …………………………,  400 11 Ústí nad   
Labem. 

     II.   pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:     hlasů pro 12    hlasů proti   0         hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato.   
 
V 17:20 se dostavil zastupitel pan Miloš Hudík 
 
Záměr prodeje části p. p. č. 176/35 v k. ú. Vítov 
Rada obce Velké Březno nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje části (cca 160 m2) 
p. p. č 176/35 v k. ú. Vítov. Doporučení neschválit záměr prodeje vzešlo z jednání komise majetkové. 
Důvodem je existence přirozeného „úžlabí - odvodnění“ srážkových vod z lesa.  
k tomu žadatel: Z přilehlého lesa sice teče při deštích voda, ale udělali jsme opatření, aby tato dešťová 
voda byla odvedena vedle. 
Pan Pavliš se dotázal, co sousedí s touto parcelou. 
Pan Dvořák: Lesy ČR, Úřad pro spravování majetku státu, obec 
Ing. Pavliš nevidí důvod, proč to neprodat, riziko srážkových vod nese případný nový majitel. 
Ing. Fiala: Opravdu jenom ten nový majitel nese riziko a v jeho zájmu je aby toto zabezpečil. 
Pan Dvořák si vzpomíná, že Ing. Pumprová upozorňovala, že tam je svážní cesta pro Lesy. Navrhuje, 
aby komise ještě jednou prověřila, jestli to není jediná přístupová cesta k pozemkům nad žadatelem 
p. Dvořanová se dotázala, jak se bude postupovat, pokud se bude opakovat nebezpečí dešťových vod a 
nový majitel bude chtít odškodnit a řešit tento stav. 
Bc. Pýcha se domnívá, že bychom měli mít posudek nějakého znalce, hydrogeologa. 
K tomu starosta: Posudek by stál několik tisíc. 
p. Dvořák se dotázal, zda se majetková komise byla podívat na místě. 
p. Suchý odpověděl, že přímo na místě nebyli, ale dostali informaci o nebezpečí dešťových 
přívalových vod na diskutovaném pozemku, proto prodej nedoporučili.  
p. Dvořák: obec nemá určitě problém pronajmout pozemek dlouhodobě. 
Žadatel oznámil, že má zájem na tomto pozemku stavět garáž. 
Starosta navrhuje stáhnout bod z jednání, ověřit situaci, projednat s Lesy ČR potřebu využívání. 
Bc. Pýcha připomněl také ošetřit nebezpečí náhrad v kupní smlouvě. 
p. Dvořák se domnívá, že to dost dobře nejde, v budoucnu se změní majitel a ustanovení v původní 
kupní smlouvě už nebudou platná.  Staženo z jednání ZO. 
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Záměr prodeje části p. p. č. 3/1 v k. ú. Vítov 
Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje části (135 m2) p. p. č 
3/1 v k. ú. Vítov. Komise majetková sice prodej nedoporučila, rada ale zvážila žádost a doporučuje 
prodej realizovat s tím, že si obec zachová „manipulační“ plochu 4 m od přilehlého obecního objektu 
č.p. 258 (vítovská hospoda) pro případné opravy. 
p. Pýcha připomněl, že komise jednohlasně doporučila neschválit tento prodej. 
Starosta vysvětlil lokaci s tím, že pro potřeby obce zůstává dostatečný prostor a až po geometrickém 
rozdělení bude schvalována kupní smlouva. 
Nebylo dalších připomínek, proto starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 89/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje záměr prodeje části (cca 135 m2) p. p. č 3/1 v k. ú. Vítov. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo přijato.   
 
Záměr prodeje části p. p. č. 279/1, 278, 277 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje p. p. č 279/1, 278, 
277 v k. ú. Velké Březno. Doporučení neschválit záměr prodeje vzešlo z jednání komise majetkové. 
Pozemky jsou rozvojovým územím obce, na kterém lze budovat RD. Tyto pozemky je vhodné 
zachovat v majetku obce. 
Nebylo připomínek, proto starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 90/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 279/1, 278, 277, vše v k. ú. Velké 
Březno. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Záměr prodeje p. p. č. 127/1, 130/2 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje části p. p. č 127/1,  
130/2 v k. ú. Velké Březno. Komise doporučila prodej schválit, rada ovšem navrhuje v areálu bývalé 
sběrny (končí v únoru 2016) zprovoznit sběrné místo pro odkládání odpadů občanů. Pro tyto účely 
připravuje OZV a finanční prostředky do rozpočtu obce roku 2016. Počítá se také s tím, že by se do 
spodní části těchto prostor (v minulosti se zde odkládal papír) přemístily kontejnery na separovaný 
odpad z prostor dolního náměstí. 
p. Suchý konstatoval, že komise doporučila prodej, protože žadatel by dal toto nevzhledné místo do 
pořádku. 
Starosta: Obec také zkultivuje prostor a jeví se dnes jako nejlepší místo pro zřízení sběrného dvora. 
Obec je ze zákona povinna zajistit občanům možnost ukládat bioodpad i ostatní odpady, včetně 
železného šrotu. 
p. Dvořák doplnil, že je výhodné, že tento prostor je možné oplotit, v blízkosti není žádný bytový dům, 
proto se jeví jako nejlepší místo pro zřízení sběrného místa. 
Ing. Moucha upozornil, že tato lokalita dříve spadala k pivovaru, nacházejí se tam velmi zajímavé 
sklepy, pokud na tomto pozemku bude obec provozovat sběrný dvůr, může se výhledově celý prostor 
mezi starým zámkem a hlavní komunikací zkulturnit. 
p. Dvořák uvedl, že v těch sklepech byl, jsou zabezpečeny proti vstupu a nejsou celé zničené a 
zasypané. 
Bc. Pýcha uvádí, že zájem pana  ……….., a jeho aktivita je zajímavá a možná pro obec prospěšná, ale 
nyní je potřeba spíš sběrné místo. 
Nebylo připomínek, proto starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 91/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 127/1,  130/2, obě v k. ú. Velké 
Březno. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 1 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
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Dostavil se Ing. Mgr. Michal Šidák 
 
Různé 
Inventury 2015 
P. Fuchsová proškolila členy zastupitelstva v rámci vyhlášky č. 270/2010 Sb. 
p. Dvořanová vznesla dotaz, zda budou připraveny vyřazovací protokoly. 
p. Fuchsová odpovědělo, že úředníci a zástupci příspěvkových organizací budou mít připraveny 
potřebné dokumenty. 
Ing. Pavliš doporučuje majetek navrhovaný k vyřazení nabízet občanům k odprodeji. 
Tajemník se obává, že při prodeji takového majetku nezaručíme bezpečnost elektroniky a staré 
dřevěné předměty budou sloužit pouze jako topivo. 
Starosta předložil ke schválení program a složení komisí pro inventarizaci majetku obce. Nebylo 
připomínek, proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 92/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program inventarizace majetku účtů, pohledávek a 
závazků obce Velké Březno v roce 2015 a složení inventarizačních komisí dle přílohy. 

Výsledek hlasování:           hlasů pro   15  hlasů proti 0    hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Dodatek č. 10 ke zřizovací listině ZŠ Velké Březno 
Rada obce doporučuje OZ schválit Dodatek č. 10 ke zřizovací listině ZŠ Velké Březno, kterým se 
doplňuje oddíl VI. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření. – 
Interaktivní tabule SMART Board M685 včetně příslušenství v hodnotě 120 975,80 Kč. Nebylo 
připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 93/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 

I. schvaluje  
            a)    převod 1 ks Interaktivní tabule SMART Board M685 včetně příslušenství, v hodnotě    
                   120.975,80 Kč, do užívání ZŠ Velké Březno ke dni 2. 12. 2015, 
            b)   dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno,  
                   kterým se doplňuje oddíl VI. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci  
                   k hospodaření o Interaktivní tabuli SMART Board M685 včetně příslušenství, v hodnotě  
                   120 975,80 Kč. 
Výsledek hlasování:           hlasů pro 15    hlasů proti 0    hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Rozpočtové opatření č. 4 
Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2015 
Ing. Moucha se dotázal na správní poplatek 1000 Kč přivaděč Leština. 
Starosta odpověděl, že stále udržujeme aktivní územní rozhodnutí na tuto stavbu. Nebylo připomínek, 
starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 94/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle přílohy. 
Výsledek hlasování:           hlasů pro 14    hlasů proti   0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato.   
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Strategický rozvojový dokument obce 
Starosta okomentoval zaslané dokumenty ke struktuře strategického dokumentu, který bychom chtěli 
vytvořit. Inspiroval se webovými stránkami www.obcepro.cz, které vytvořilo MMR, a ty umožňují - 
pomáhají obcím zpracovat vlastní strategický rozvojový dokument. Osobně byl na semináři, který 
prezentoval tuto užitečnou aplikaci. Je to vhodný nástroj, který bychom mohli využít pro tvorbu 
nového strategického dokumentu naší obce, který potřebujeme. Proto oslovil pány Holuba, Pavliše a 
Šidáka a vyzval je ke spolupráci na tomto dokumentu. Tento dokument je potřeba vytvořit jednak 
proto, abychom obci dali nový dlouhodobý směr, kterým se bude vyvíjet a také proto, abychom mohli 
žádat o dotace. Po našem společném jednání, jsme došli k závěru a je to při tvorbě takového 
dokumentu více než vhodné, spíš téměř nutné, aby se do tvorby zapojili všichni zastupitelé. Každý si 
vezme některou oblast na starost. Oblasti, které tento nový dokument bude obsahovat, budou nejspíš 
totožné se stávajícím strategickým dokumentem. Těch oblastí je 7: 
Bydlení a kvalita života, Mládež a volný čas, Sociální rozvoj a zdravotnictví, Dopravní a technická 
infrastruktura, Podnikání a cestovní ruch, Životní prostředí, Marketing a image obce. Ty oblasti z větší 
části kopírují komise rady a jsme toho názoru, že bude nejvhodnější, když právě komise budou 
garanty jednotlivých oblastí. Předal slovo Ing. Holubovi, který vytvořil návrh té prvotní struktury.  
Ing. Holub zdůraznil důležitost dokumentu, vysvětlil jaký význam a obsah má tento dokument – jedná 
se o srozumitelný, živý, komplexní rozvojový dokument až do r. 2020.  
Měl by se každoročně revidovat, doplňovat podle aktuálních možností a potřeb. Plánujeme spolupráci 
s fakultou, měli by se zapojit občané, sportovní a jiné příspěvkové organizace v obci. 
Starosta: Je nezbytně nutné, abychom se zapojili všichni, předejde to nedorozumění při tvorbě 
rozpočtu na další roky. Ke spolupráci je třeba vyzvat co nejvíce občanů. Toto se bude dít opakovaně 
prostřednictvím webu, zpravodaje, dotazníků, infosystému. Představa je taková, že by se vytvořil 
pracovní tým, který bude sdružovat komise i občany. Tyto týmy bychom chtěli vytvořit už na příštím 
zasedání. Tato práce bude dlouhodobá – nejméně ½ roku. 
Ing. Pavliš vyzval zastupitele v tom smyslu, aby oslovili spoluobčany, o kterých ví, že by byli 
přínosem, aby se zapojili do tvorby strategického dokumentu. 
Na minulém zasedání vyzval k návrhu bytové politiky, předpokládá, že to by mohlo být také součástí 
takového dokumentu. 
Ing. Fiala se dotázal, zda tato výzva o strategickém dokumentu se dostane do vánočního vydání. 
Starosta se domnívá, že to se již nestihne, počítá s tímto až v dalším samostatném vydání zpravodaje. 
Řešení bytové koncepce úzce souvisí s tvorbou onoho strategického dokumentu. Součástí podkladů 
byly dokumenty zpracované OU, které by měly sloužit k diskuzi o tvorbě dlouhodobější bytové 
koncepce. Upozorňuje, že obsahují mimo jiné informace o osobních údajích, které nesmí být 
zveřejněny a slouží pouze zastupitelům pro výkon funkce zastupitele. Ani rodinní příslušníci tyto 
informace nesmí znát. Podklady obsahují informace statistické (počty nemovitostí, jednotlivých bytů, 
jejich výměry). V letošním roce se zavedlo detailní, konkrétní sledování nákladů na bytový fond, toto 
členění vede účetní, je ale možné tuto evidenci vést v programu inkasník. Dále pak informace, které 
jsou shrnutím projednávaného zákona o sociálním bydlení a návrhu na zařazení bytů mezi byty 
sociální, a spoustu dalších informací. Osobně se domnívá, že by to do tohoto pracovního týmu chtělo 
nějakého skutečného odborníka, obává se ale, že takový odborník, který má zkušenosti s tvorbou 
podobného dokumentu mezi zastupiteli není. Uvítal by tedy případné nápady zastupitelů, jak 
s informacemi pracovat, aby výsledkem byla srozumitelná a pro většinu přijatelná koncepce. 
Ing. Pavliš: Podle informace p. Šestáka je možné informace o těchto nákladech získat i zpětně. 
Starosta se domnívá, že si p. Pavliš s p. Šestákem nerozuměli, protože toto detailní sledování nákladů 
se provádí až od letošního roku. 
p. Dvořák se nedomnívá, že je rentabilní investovat do objektů, ve kterých bydlí dlužníci. 
p. Hudík se dotázal, jak při poměrně nízkých nájmech, může vzniknout dluh ve výších nad 100 tis. Kč. 
K tomu starosta: Je pravda, že některé starší případy se nepodchytily včas, ale právník pracuje na 
metodické směrnici, jak tomu předejít a už se klade důraz na včasné zabránění růstu dluhů. 
p. Hudík vznesl dotaz na civilní – krizovou přípravu. 
Starosta: Máme povodňový plán, požární řád, ale všechna možná rizika, typu teroristického útoku, asi 
nejsou řešena. 
Ing. Pavliš požádal o zaslání těchto řádů pro umístění na web. 
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Tajemník: Máme povodňový plán, ale krizový řád je zastaralý a je třeba jej přepracovat. 
p. Dvořák upozornil na čpavek, se kterým se pracuje v pivovaru. 
K tomu tajemník: V pivovaru používají tak malé množství čpavku, že při případném úniku se 
nedostane mimo obvod podniku. 
 
 
Strategický rozvojový dokument MAS Labské skály 
Starosta informoval, že MAS LS vypracovalo nový strategický dokument, kterým se bude řídit 
v následujících programovém období, předal slovo Tomáši Holubovi, který zastupitele seznámil 
s fungováním místních akčních skupin a s potřebou schválení – přijetí strategického dokumentu MAS 
Labské skály. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 95/2015 

A) Zastupitelstvo Obce Velké Březno se seznámilo se Strategií komunitně vedeného místního 
rozvoje  MAS Labské skály 
 

B) Zastupitelstvo Obce Velké Březno souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje území Místní akční skupiny  Labské skály  (MAS Labské skály) na období 2014–2020 
na svém správním území. 
 

Výsledek hlasování:           hlasů pro 14    hlasů proti 0    hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
 
 
Výstupy z kontroly KV 
Starosta informoval zastupitele, že součástí podkladů byly výstupy z proběhlých kontrol provedené 
KV. Předal slovo předsedovi Jiřímu Pavlišovi, který seznámil přítomné zastupitele s provedenými 
kontrolami, které KV v průběhu tohoto roku vykonal. 
K tomu starosta: Řada navrhovaných řešení se již realizuje (např.: sjednocení IT dodavatele, 
zkapacitnění zálohovacího zařízení, aj.) Připomněl, že i rozpočet obce pro rok 2016 myslí i na výdaje 
v této sféře. 
p. Dvořanová vznesla dotaz na činnost kontrolního výboru ve smyslu provádění kontrol u 
příspěvkových organizací. 
Tajemník odpověděl, že kontrolní výbor má kontrolovat naplňování usnesení, dodržování směrnic a 
zákonnosti. Ke kontrolování příspěvkových organizací má být delegován finanční výbor. 
 
 
Zprávy 
 
Starosta krátce seznámil zastupitele s body, které projednala rada v uplynulém období a které byly 
detailněji popsány v podkladech (schválení nového organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno, 
stanovení výše náhrady nákladů obce Velké Březno spojené s obřady při uzavírání manželství, 
stanovení výše náhrady nákladů za úpravu a ošacení oddávajícího a matrikářky na svatbách které 
zabezpečuje OÚ Velké Březno v rámci svého matričního obvodu, vytvoření odloučeného pracoviště 
úseku VaK Obecního úřadu Velké Březno, a to v budově bývalé praktické školy, na adrese Zahradní 
182 Velké Březno). 
Informoval o zastavení soudního řízení o určení vlastnického práva k nemovitému majetku ČOV 
Velké Březno z důvodu splynutí žalobce a žalované a zastavení soudního řízení o zaplacení částky 
1 634 949,60 Kč s příslušenstvím mezi žalobcem - Sdružením provozovatelů ČOV Velké Březno a 
žalovanou - obcí Velké Březno z důvodu splynutí žalobce a žalované. Současně právnímu nástupci 
žalobce (obci Velké Březno) náleží uhrazený soudní poplatek ve výši 65 400,- Kč. 
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Dotazy 
 
Ing. Fiala vznesl dotaz na stav investičního fondu ZŠ, a co se plánuje z tohoto fondu hradit. 
Starosta odpověděl, že předpoklad stavu IF k 31. 12. 2015 je cca 200 tis. Kč a roční tvorba se 
pohybuje okolo 150 tis., o jeho použití povedeme diskuzi s ředitelem ZŠ, předpokládáme, že se 
některé zabezpečovací, provozní výdaje budou hradit z tohoto fondu. 
 
Ing. Moucha se vyjádřil k prodeji pozemků po rodině  ………………. Považuje za úspěch dokončení 
letité a složité komunikace. 
 
Pí. Charvátová upozornila na prašnost v tělocvičně ZŠ a nutnost výmalby. 
Starosta: To souvisí s plánem ZŠ na rok 2016, projednáme s ředitelem ZŠ. 
 
p. Suchý se dotázal, kdo zpracovává žádosti a podklady, když obec žádá o dotaci. 
Starosta odpověděl, že pokud se jedná o velkou akci, náročnou na zpracování, zadává se zpravidla 
externí firmě, jednodušší žádosti zpracovává obec sama. 
p. Suchý: Jak to bylo s dotací na přivaděč Leština? 
Ing. Moucha: Vypracovávala ji agentura, součástí byla projektová dokumentace, územní řízení, žádost 
byla přislíbena, ale finanční náročnost pro obec byla tak vysoká, že od realizace odstoupila. 
 
Ing. Fiala se dotázal, zda má obec povědomí o masivní těžbě, kterou provádí Lesy ČR, poškozují tím 
naše obslužné komunikace. 
Starosta: Obec informace nemá, nemáme možnost je nutit k nějaké povinnosti informovat. V plánu je 
schůzka s hospodářem, požádáme o lepší informovanost za strany Lesů ČR. 
 
Ing. Pavliš upozornil na blížící se termín pro zaslání příspěvků do obecního zpravodaje. 
 
Ing. Fiala vznesl dotaz na jednání rady, kde se dočetl o nesouhlasu paní Dvořanové a pana Dvořáka se 
zveřejňováním zápisů z rady a kde bylo odkazováno na zákon o obcích.  
p. Dvořák odpověděl, že ze zákona o obcích vyplývá, že jednání rady jsou neveřejná, proto nesouhlasil 
ani se zveřejňováním zápisů z rady. Zastupitelé na žádost mohou nahlédnout do těchto zápisů. 
 
Ing. Pavliš opětovně vyzval všechny k připomínkování dokumentu transparentní radnice. 
 
Ing. Moucha doplnil k bytové politice, že velká část dluhů vznikla před mnoha lety a stálo by za 
porovnání, které dluhy stojí za odpis kvůli nerentabilitě (náklady na právníka, exekutora), letité dluhy 
jsou stejně nedobytné. 
Starosta odpověděl, že na doporučení právníka máme čekat. Je možné, že dlužník se dostane do 
situace, kdy bude moci splácet, u letitých dlužníku nevznikají další náklady. 
 
Bc. Pýcha vznesl dotaz na ukládání kalů na pozemku před přejezdem do obce. 
Starosta odpověděl, že pozemky jsou soukromé a dle jeho informací se tam ukládá vyvážená 
přehrážka na Olešnickém potoce, která bude zaoráno jako hnojivo. 
 
Bc. Pýcha se dotázal, kdo připravuje smlouvy na nájem obecních bytů. 
Starosta odpověděl, že právní zástupce obce. 
 
p. Suchý informoval, že člen majetkové a bytové komise p. Knotek na jednání komice nedochází a 
měl by být nahrazen. 
Ing. Pavliš se nabídl, že by chtěl být členem v této komisi. 
 
Nebylo dalších diskutujících 
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Starosta poděkoval všem a pozval na další jednání zastupitelstva, které se uskuteční 21. 12. 2015 
 
Jednání ukončeno 19,40 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
                starosta obce                          místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Jiří Pavliš           Jiří Suchý 
             ověřovatel        ověřovatel 
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