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Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 7. září 2016 v zasedací místnosti  

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo: 11 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Jitka Rodovská, Bc. Tomáš Pýcha, Miloš Hudík, Marie Dvořanová. 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 2) a zahájil zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o 
obcích. Konstatoval, že je přítomno 11 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Omluvil paní Jitku Rodovskou, Bc. Tomáše Pýchu, pana Miloše Hudíka, paní Marii Dvořanovou 
 
Starosta určil zapisovatelkou zasedání Mgr. Pavlínu Linkovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele 
zápisu zasedání p. Pavlu Prokopovou, p. Ivanu Charvátovou. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. 
Jan Fiala, Ing. Tomáš Holub, Jaromír Dvořák. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 157/2016 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 
A) ověřovateli a skrutátory 15. zasedání zastupitelstva obce ve složení: p. Pavla Prokopová, p. 

Ivana Charvátová. 
B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  

           Ing. Jan Fiala, Ing. Tomáš Holub, Jaromír Dvořák. 
 
Výsledek hlasování:     11 hlasů pro   0 hlasů proti  0  hlasů zdržel   
Usnesení bylo přijato.   
 
Starosta přistoupil ke schválení programu jednání. Navrhl pozměnit pořadí projednávaných bodů. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu programu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 158/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 15. zasedání: 

1. zahájení 
2. hospodaření s majetkem obce 
3. Výběr nejvhodnější nabídky – vodovod Mlýnská  
4. Technicko-ekonomické posouzení vodohospodářské investice, Velké Březno - 

intenzifikace ČOV 
5. různé 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

Výsledek hlasování:     11 hlasů pro   0 hlasů proti  0  hlasů zdržel   
Usnesení bylo přijato.   
 
Hospodaření s majetkem obce 

 
Smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti – práva stavby - pozemek č. 13 a č. 39, oba v k. ú. 
Valtířov nad Labem  
Starosta přednesl doporučení rady obce schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích č. 13 a č. 39, oba v k. ú. Valtířov 
nad Labem, za cenu 1210 Kč. 
Oprávnění: ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Jedná 
se o zřízení odběrného místa ve Valtířovské márnici, o které žádá obec. 
Ing. Pavlišovi přijde cena nízká. 
Starosta odpověděl, že je to standartní částka. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 159/2016 
Smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti – práva stavby - pozemek č. 13 a č. 39, oba v k. ú. 
Valtířov nad Labem  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a    
     smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích č. 13 a č. 39, oba v k. ú. Valtířov nad  
     Labem, za cenu 1210 Kč. 
     Oprávnění:  
     ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                        T:  16. 9. 2016 
Výsledek hlasování:     11 hlasů pro   0 hlasů proti  0  hlasů zdržel   
Usnesení bylo přijato.   
 

Výběr nejvhodnější nabídky – vodovod Mlýnská 
Starosta konstatoval, že k tomuto posílal dodatečné informace, ve kterých rada doporučuje ZO uzavřít 
smlouvu o dílo s uchazečem, který byl druhý v pořadí. Dodatečně bylo zjištěno, že uchazeč s nejnižší 
cenovou nabídkou nedisponuje potřebnou živností k provedení stavby “Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“, rada obce proto doporučuje zastupitelstvu obce stanovit jako nejvhodnější nabídku 
společnosti druhé v pořadí - MILŠTEJN s.r.o, Na Malém Klínu 1787/24, 182 00 Praha 8 a uzavřít s ní 
smlouvu o dílo.  
Ing. Pavliš se dotázal na zkušenosti s touto firmou. 
Starosta odpověděl, že nejsou. 
p. Suchý se dotázal, zda je vodovodní řad v této lokalitě v dezolátním stavu. 
Ing. Lípová odpověděla, že je z roku 1930 a je jeden z nejstarších v obci. 
Starosta doplnil, že se jedná o kompletní výměnu bezvýkopovou technologií ve stávající trase, která 
bude probíhat po etapách tak, aby byla stále zajištěna dodávka pitné vody všem.  
Ing. Lípová informovala, že jsou všichni vlastníci přípojek informováni o výměně, souhlasí 
s přepojením jejich přípojky na vyměněný vodovod. Někteří jsou vlastníky olověné přípojky a byly 
seznámeni s nutností výměny za přípojku z vhodného materiálu. 
Ing. Pavliš - to si budou měnit sami? 
Starosta – přípojka je jejich vlastnictvím, záleží na nich, jak výměnu provedou. Předpokládáme 
spolupráci se zhotovitelskou firmou, která by jim mohla výměnu za stejných finančních podmínek, jaké 
má obec, provézt. Přepojení přípojky je nákladem obce. 
Ing. Fiala vznesl dotaz, zda v zadávací dokumentaci byl požadavek na disponováním živnostenského 
oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. 
Starosta odpověděl, že takto konkrétně to stanoveno nebylo. Požadavek byl kvalifikační předpoklady 
dle § vyžadující zákon. 
Ing. Fiala se domnívá, že pro tuto realizaci je živnostenské oprávnění, kterým firma první v pořadí 
disponuje dostatečná. Zda je to natolik odborná práce. 
Starosta je stejného názoru, ale konzultoval to s p. Dvořákem a p. Šestákem, kteří se domnívají, že je 
potřeba živnostenské oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
p. Dvořák se obává, že na provádění takovéto stavby nemají to správné živnostenské oprávnění. Část 
výměny bude i výkopovou technologií, což je klasická stavařská práce. 
Starosta – dal jsem na doporučení p. Dvořáka, proto i rada doporučila OZ schválit jako nejvhodnější, 
nabídku uchazeče, který je druhý v pořadí. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 160/2016 
Výběr nejvhodnější nabídky – obnova vodovodu Mlýnská ulice 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I. Stanovuje  

jako nejvhodnější, nabídku společnosti MILŠTEJN s.r.o., Na Malém klínu 1787/24 Praha 8. 
II. Schvaluje  
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uzavření smlouvy o dílo se společností MILŠTEJN s.r.o., IČ:  25432842, se sídlem Na Malém 
klínu 1787/24 Praha 8, PSČ 182 00, za účelem provedení výměny LT 80 za HDPE 90 
bezvýkopovou metodou pokládky ve stávající trase. Realizace zakázky bude provedena dle 
projektové dokumentace zpracované společností Vodohospodářské projekty s. r. o., zodpovědný 
projektant Ing. Jarmila Tavodová, za cenu 1.030.617,86 Kč bez DPH. 

III. Pověřuje 
         1. Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
             zastupováním obce ve věcech smluvních vztahů. 
         2. Ing. Janu Lípovou, vedoucího úseku VaK, 
             zastupováním obce ve věcech technických. 

IV.   Ukládá 
        Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
        zabezpečit uzavřením SoD se společností MILŠTEJN s.r.o.                         T: 30. 9. 2016 

Výsledek hlasování:     11 hlasů pro   0 hlasů proti  0  hlasů zdržel   
Usnesení bylo přijato.   
Ing. Lípová vznesla dotaz, zda bude ze strany obce, např. p. Dvořák zastupovat obec při realizaci díla 
z pohledu stavařského. 
p. Dvořák odpověděl, že on určitě ne. 
Starosta doplnil, že to je interní záležitost, buď to zvládneme vlastními silami, nebo najmeme na 
technický dozor pověřenou osobu. 
 
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl přítomen jednatel společnosti PROVOD, který má prezentovat 
výsledky a návrhy studie Technicko-ekonomického posouzení vodohospodářské investice, Velké 
Březno - intenzifikace ČOV, přešel starosta k bodu různé. 
 
Různé 

 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce 
Starosta konstatoval, že zpráva kontrolního výboru byla zaslána s podklady a předal slovo předsedovi 
KV. 
Ing. Pavliš seznámil zastupitelstvo s předmětem kontroly. Jednalo se o kontrolu plnění usnesení ZO. 
Konkrétně Usnesení 48/2015 z 5. jednání ZO dne 20. 4. 2015, Usnesení 78/2015 z 8. jednání ZO dne 
23. 9. 2015, Usnesení 87/2015 z 9. jednání ZO dne 2. 12. 2015. Konstatoval, že nebylo zjištěno žádné 
pochybení, že všechna kontrolovaná usnesení jsou splněna. Přednesl jediné doporučení: znovu interně 
projednat možnost zavedení jednotné evidence všech smluv v systému GINIS a používat identifikátor 
smlouvy.  
  
Výzva externích strávníků DS 
Starosta informoval, že zastupitelům zaslal dopis - Reagence na rozhodnutí vedení DS Velké Březno 
k 1. 9. 2016 pozastavit vyvařování obědů pro externí strávníky, převážně důchodce ze spádové obce 
Velké Březno - vyjádření, který byl adresován zřizovateli DS Velké Březno, Magistrátu města Ústí nad 
Labem a ve kterém ti, kteří ho podepsali, vyjadřují rozhořčení nad rychlým a nečekaným rozhodnutím 
vedení DS pozastavit vyvařování obědů pro externí strávníky. V tomto dopise uvádí, že své rozhořčení 
sdělují zřizovateli Domova pro seniory – Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Jako hlavní důvod nespokojenosti uvádí, že toto rozhodnutí znamená 
vážný zásah do sociální situace těm, kterým jsou obědy donášeny nebo dováženy. Dopis podepsalo 7 
strávníků a pěti, které jsme dle podpisu identifikovali, jsme zaslali dopis, ve kterém oznamujeme, že jej 
posíláme na Magistrát města Ústí nad Labem a že jej také předložíme na jednání Zastupitelstva obce 
Velké Březno. V tomto dopise jsme zaslali doplňující informace DS o příčinách pozastavení vydávání 
obědů a současně jim nabízíme 4 možnosti, jak si od 1. 9. 2016 donášku nebo dovoz obědů zajistit jiným 
způsobem. Informace o možnostech jsme zveřejnili na webových stránkách a zveřejníme je také ve 
zpravodaji. Z dopisu jsme pochopili, že žádají, aby byl dopis předán zastupitelům k projednání. Starosta 
dal prostor zastupitelům k návrhům, či dotazům. Nebylo připomínek. 
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Zprávy starosty  
 

Jídelna ZŠ 
Starosta informoval, že byl vybrán zpracovatel PD Atelier AVN Ing. Arch. Vladimír Novák a práce již 
probíhají. K dnešnímu dni jsou hotovy nejen tzv. přípravné práce: posouzení zdravotně bezpečnostního 
stavu stromů, geodetické zaměření projektu a radonový průzkum, ale i Dokumentace pro územní 
rozhodnutí. V přílohách zaslal k nahlédnutí půdorys navržené budovy a celkový situační výkres 
zasazení nové kuchyně s jídelnou do prostor zahrady dolní budovy Základní školy Velké Březno. 
V návrhu je do budoucna počítáno také s možnou výstavbou nové školní tělocvičny. Obslužnost – 
zásobování je navrženo z ulice za školním hřištěm. Upozornil na nutnost částečného rozšíření této 
komunikace a současně rekonstrukce přiléhajícího plotu. Dle SoD bychom měli mít do 28 týdnů od 
podpisu smlouvy (leden 2017) k dispozici DSP. V přípravách rozpočtu pro rok 2017 bychom tedy měli 
zahrnout financování realizace této stavby. 

 

Veřejná zakázka na zajištění pravidelné zimní údržby  
Starosta informoval, že byl prodloužen termín pro odevzdání nabídek do 19. 9. 2016. 

 
Starosta informoval o Výběrovém řízení na Obnovu zařízení hrubého předčištění v čerpací stanici 
pod Tivolí. Nejvhodnější nabídku podala společnost FONTANA R z Brna. Konkrétně se jedná o 
výměnu samočisticích česlí s průlinami 3mm, s tím souvisejícího šnekového dopravníku shrabků a 
elektrického rozvaděče pro ovládání česlí a šnekového dopravníku. Realizovat se bude na podzim. 

 

Žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje  
Starosta informoval o podané žádosti do Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na: 
1. Velké Březno, Mlýnská ulice – obnova vodovodu  - jedná se o výměnu litinového potrubí DN 80 
litinového vodovodního řadu z roku 1930 za nový HPDE průměr 90x5,4 PN 16 SDR v délce 316m. 
Předpokládané náklady 1.067.785,49 Kč. 
2. ČOV Velké Březno - celková výměna zařízení česlí pro čistírnu odpadních vod 

Jedná se o výměnu zařízení hrubého předčištění v čerpací stanici vod u Tivoli, dojde k výměně 
samočistících česlí a s tím souvisejícího šnekového dopravníku shrabků a elektrického rozvaděče. 
Předpokládané náklady 525.000,- Kč. 
3. Velké Březno – výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová. 
Jedná se o výměnu poruchového potrubí z litiny DN 80 za nové HPDE průměr 90x5,4 PN SDR 11 
v délce cca 205 m v části ulice Zadní a propoj do ulice Nová. Předpokládané náklady 800.000,- Kč. 
Tato akce proběhne na jaře 2017. 
4. Valtířov Kolonka – celková obnova ČSOV. 
Jedná se o celkovou obnovu ČSOV Valtířov Kolonka. Předpokládané náklady 1.777.370,4 Kč. Úsek 
VaK by chtěl využít možnosti finanční dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, a proto 
jsme 11. 7. 2016 podali žádost o dotaci. Výše dotace dosahuje až 70 % nákladů, spoluúčast obce tedy 
činí 30% nákladů. O poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje zastupitelstvo Ústeckého kraje. Zatím 
nebylo jednáno. 
Ing. Pavliš se dotázal, do kdy to budeme vědět. 
Starosta odpověděl, že vzhledem k volbám to může být zdrženo, ale předpoklad je podzim. 
Ing. Pavliš se dotázal, zda jsou i jiné zdroje než krajské na tyto typy akcí. 
Starosta odpověděl, že jsou MŽP, MZ. Bude o nich mluvit p. Plichta v souvislosti s intenzifikací ČOV. 
Pro tyto akce jsme požádali kraj, žádost byla relativně jednoduchá a věříme, že můžeme být úspěšní. 
Ing. Lípová doplnila, že krajská dotace je na obnovu, ostatní (MZ, MŽP) jsou na intenzifikaci. 
Ing. Pavliš se dotázal, zda jde čerpat na jednu akci z více zdrojů. 
Starosta odpověděl, že pravděpodobně lze, ale tyto naše akce jsou všechno pouze obnova majetku. U 
ČOV se jedná o intenzifikaci – zvýšení kapacity, zde je šance získat dotaci i z jiných zdrojů. Uvidíme, 
jak ekonomickou stránku bude prezentovat Ing. Plichta. I přesto, že dotace nezískáme, tyto investice nás 
stejně čekají. Možná ne v takovém rozsahu, ale čekají. 
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Podání žádosti o převod pozemků z majetku Ústeckého kraje do majetku obce 
Starosta informoval také o žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje, protože 
všechny obecní chodníky, které jsou podél komunikací v majetku Ústeckého kraje, jsou právě na 
pozemcích Ústeckého kraje. Rada obce proto schválila podání žádosti na bezúplatný převod pozemků 
pod stávajícími chodníky v obci Velké Březno z majetku Ústeckého kraje do majetku obce. Pokud bude 
Ústecký kraj souhlasit, bude nutné všechny chodníky nechat zaměřit geodetem.  

 
Projekt obec občanům 
Starosta dále nově informoval o tom, že rada obce v pondělí schválila uzavření dohody se společností 
Terra Group Investment a.s., jejímž předmětem je poskytnutí součinnosti obce velké Březno při realizaci 
projektu Obec Občanům prostřednictvím obecní energetické soutěže pro domácnosti občanů žijících ve 
správním obvodu obce Velké Březno, včetně součinnosti při propagaci tohoto projektu. Předmětem 
součinnosti je spolupráce ve zmíněném projektu, jehož cílem je zajistit občanům obce možnost zapojit 
se do energetické soutěže (elektřiny a plynu) a získat tak úsporu za platby těchto komodit. K tomuto 
rozhodnutí nás mimo jiné vedly reference obcí, které se již do projektu zapojily. Např. Česká Kamenice.  

 
Strategický dokument 
Starosta oznámil, že hlasování bylo ukončeno 2. 9. Celkem máme 120 dotazníků a nyní bude probíhat 
analýza odpovědí – pak nastoupí smluvní partner a dojde k besedě s občany. Ta zřejmě proběhne až 
v říjnu. 
Starosta dále informoval o konání  DOD v místním pivovaru a exhibičním utkání Pivovaru VB proti 
hercům ze seriálu ULICE, konat se to bude 19. 9. od 15:15 na  
Starosta dále informoval o zahájení VŘ na doplnění nových herních prvků v Pískovně.  
Informoval také o skutečnosti, že v roce 2017 uplyne 850 let od první písemné zmínky o obci Velké 
Březno. Doporučil, aby se zastupitelé zamysleli nad oslavami, které bychom měli příští rok zrealizovat.  

 

Technicko-ekonomické posouzení vodohospodářské investice, Velké Březno - intenzifikace ČOV 
Starosta představil jednatele společnosti PROVOD Ing. Plichtu a předal mu slovo. Ing. Plichta 
prezentoval výsledek zpracované studie na intenzifikaci ČOV Velké Březno. Popsal základní problémy 
současného stavu, interpretoval a zdůvodnil navržená řešení. Informoval zastupitele o finanční 
náročnosti realizace a možnostech financování s využitím případných dotačních titulů MZ, OPŽP a 
fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, který ale hospodaří s financemi v režimu de minimis. 
Doporučil napojení Valtířova na ČOV ve V. Březně. 
Starosta požádal o sdělení případných rizik při realizaci. 
Ing. Plichta informoval, že termín poslední výzvy je leden 2017, ale předpokládá se vyhlášení další 
výzvy, protože ČR má problém s vyčerpáním dotací. Připomněl, že i když nezíská obec dotaci, čeká 
ČOV minimálně obnova zařízení.  
Ing. Pavliš se domnívá, že hovoří-li se o intenzifikaci, je v současnosti kapacita nevyužita. 
Ing. Lípová – nevyužita je pouze hydraulická část. V otázce znečištění jsme ale na hraně. 
Ing. Plichta objasnil, že čov má nějakou kapacitu hydraulického znečištění a látkového znečištění. 
Výpočty jsou na látkové znečištění, které je naprosto zásadní. 
Ing. Fiala se dotázal na smlouvu s pivovarem o dlouhodobém odvádění a čištění jejich odpadních vod, a 
zda se tam může projevit tato investice. 
Starosta odpověděl, že cena je fixována na dalších 9 let.  
Ing. lípová doplnila, že cena je fixní, pokud skutečný nátok vod z pivovaru nebude o 10% nižší nebo vyšší 
než 55 000 m3/rok. Bude-li nátok mimo 10 %, počítá se cena dle skutečných nákladů a schváleného 
vzorce. Letos se pravděpodobně cena přepočítávat dle skutečných nákladů bude. 
Ing. Fiala – předpokládá se tedy, že investiční náklady budou na bedrech obce. 
Starosta – ve smlouvě je podmínka, že musíme v kalkulaci ceny počítat s 500 000 každý rok na obnovu. 
Buď je v konkrétním roce proinvestujeme, nebo necháme na větší investici.  
Ing. Plichta doplnil, že těch 500 000 se dá použít na profinancování investice. 
Ing. Pavliš se dotázal na odhady promítnutí investice do ceny pro občany. 
Ing. Plichta odpověděl, že stávající cena je kolem 32 Kč a odhady s investicí jsou kolem 36 Kč. 
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Ing. Lípová doplnila, že se jedná o celkovou cenu za všechny náklady a všechny nátoky. My ale dále 
rozpočítáváme cenu mezi dva subjekty (občany a pivovar), dle látkového znečištění., v poměru 10% x 
90%.  
Ing. Fiala doplňuje, že je potřeba, vzhledem k životnosti zařízení, zkoordinovat investice, které nyní 
probíhají, s tím co je navrhováno. Aby se nedělalo něco zbytečně (Valtířov). 
Starosta doplnil, že to je akce ve Valtířově Kolonii a týká se to obnovy přečerpávací stanice. To, co je 
navrhováno ve studii, řeší situaci pouze na ČOV Velké Březno. 
Ing. Pavliš se domnívá, že jsme laici a jediným rozhodným kritériem by měla být výsledná cena za čištění. 
Starosta se domnívá, že to nemůže být jediné kritérium, minimálně obnova musí být v nějaké době 
provedena, jinak hrozí, že ČOV nebude plnit funkci. 
Ing. Holub upozorňuje, že školní jídelnu budeme muset řešit z vlastních prostředků, proto doporučuje 
nepropásnout možnosti dotací na ČOV, aby to nebylo podobné. Pokud je to nezbytná investice, mělo by 
se začít jednat. Po roce 2020 již dotace možné nebudou, pouze zvýhodněné úvěry. 
Ing. Plichta připomněl, že investice souvisí s provozem. Existuje návrh technického řešení a návrh 
finančního řešení. ČOV jistě nespadne, ale pokud se nebude realizovat dle návrhu, bude potřeba za rok, 
dva, tři investovat 6,7,8 miliónu korun, které se budou promítat do provozních nákladů. 
Starosta připomněl, že i v návrhu letošního rozpočtu je pamatováno na finance pro intenzifikaci ČOV. 
Jde je využít pro projekční práce.  
Ing. Plichta – máte dvě varianty. Buď zahájit šílenství a tlačit, aby se v lednu stihla výzva. Fakturováno 
by bylo stejně v roce 2017. Nebo pořádně akci připravit a projektovat v roce 2017. 
Starosta – můžeme si dovolit být v klidu, když termín pro podání žádosti je leden 2017 a další výzva není 
oficiálně vyhlášená? 
Ing. Plichta – ČR slíbila EU, že obce nad 2 000 obyvatel budou odkanalizovány do roku 2010. Osobně 
předpokládám rok 2030. Řada státu to nesplnila.  
 
Dotazy 
 
PhDr. Štefl dnes posílal dotaz na díru v komunikaci v lokalitě Na Výsluní. Zajímá se, jak bude 
postupováno. 
Starosta odpověděl, že informaci předal Ing. Lípové. Zítra se provede výkop, aby vodáci zjistili, co je za 
problém. 
p. Dvořák doplnil informaci starosty o dohodě se společností provádějící aukce energií, že pro občany je 
to zdarma a pro obec a firmy za poplatek cca 20% ze získané úspory. 
 
Diskuze 

 
Ing. Pavliš přednesl návrhy v oblasti údržby obce: “ Já to vidím tak, že údržba je nesystematická a 
nahodilá, někdy je to jen reakce na podněty veřejnosti a je třeba s tím něco udělat. Navrhuji zpracovat 
celkovou koncepce rozvoje zeleně v obci, zpracovat plán údržby zeleně, kde by byl detailní přehled 
všech obecních pozemků (i těch nejmenších) s určením, jak se konkrétní pozemek má udržovat (bez 
údržby, sekat, řezat), stanovení priority údržby jednotlivých pozemků a z toho plynoucí četnost, stanovit 
pravidelná kontroly ze strany vedení obce (kým a jak kvalitně je údržba prováděna), zohlednit péči o 
zeleň v prémiových ukazatelích zodpovědného pracovníka, jakým způsobem obec nutí další subjekty, 
majitele, pozemků k řádné údržbě (např. zahrada O2, Valtířov u zastávky mezi silnicí a polem), dát do 
plánu kontrol zastupitelstva plnění plánu údržby zeleně, toto vše připravit a prezentovat zastupitelstvu 
začátkem r. 2017, nejpozději do konce března. Ještě poznámka, kterou jsem neřekl, předpokládám, že 
při případném uzavření smlouvy s firmou se stejně detailně specifikuje, co mají dělat. Není to nic 
složitého. Jinak to pak nelze kontrolovat.“ 
Starosta nesouhlasí s tvrzením, že údržba je nesystematická, souhlasím s tím, že to není dostatečné. Plán 
priorit chceme zpracovat, protože vnímáme „nářky“ občanů a zastupitelů. Je ovšem třeba si uvědomit 
s jakými pracovníky je údržba vykonávána, za jakých finančních podmínek. V podstatě jsou dvě možné 
varianty. Personálně to se současnými ani s budoucími dotovanými veřejně prospěšnými pracovníky 
nejsme schopni údržbu zvládnout ke spokojenosti všech. Proto je možností najmout firmu, která bude 
za práci zodpovídat, nebo můžeme přibrat mezi další pracovníky OÚ, schopné vykonávat údržbu a 
vybavit je dostatečným množstvím technických pomůcek a stroji. Se stávající technikou, kterou máme 



7 
 

(dosluhující Stiga, 3 křovinořezy, tera, Multikára, sekačka) sekají pouze zelené plochy a ještě to 
nestíhají, a je to na úkor zametání a uklízení. Lidé, kteří tuto práci vykonávají, mají své limity a jistě by 
je měl konkrétní pracovník kontrolovat. Ten, kdo je má na starosti ale vykonává spoustu úřednické práce 
a bohužel má čas práci ráno rozdat a max. jednou týdně ji zkontrolovat. Souhlasí s vytvořením plánu, 
bude souviset s vyhodnocením pozměněného systému s nakládáním s odpady. Obě varianty znamenají 
finanční náklady. 
K otázce, jak úřad vyzývá vlastníky soukromých pozemků k zajištění posekání, odpověděl starosta, že 
jsou vyzýváni písemně, zatím jsme nepřistoupili k pokutám.  
PhDr. Štefl nesouhlasí s p. Pavlišem, připouští, že je, co zlepšovat, ale setkal se s názorem projíždějících, 
kteří vzhled obce pochválili. 
Starosta doplnil, že v současnosti konečně správce potoka zahájil sekání. A v souvislosti s přemístěním 
sběrných nádob z Náměstí se starosta setkal s poděkováním od JUDr. Šámalové a dokonce s příslibem 
finančního daru na případné okrášlení tohoto prostoru okrasnými květinami. Požádal současně PhDr. 
Štefla o spolupráci v otázce vypracování architektonické studie tohoto prostoru, kterou by mohli provézt 
žáci jím vedené organizace.  
 
Ing. Pavliš: „Určitě se všichni shodneme na nutnosti hledání dalších příležitostech či možnost na 
zlepšení vzhledu obce a rozšíření nabídky služeb v rámci podpory cestovního ruchu v obci. Je to 
zmíněno též ve Strategickém dokumentu, který se připravuje. 
 
Jedna taková možnost či příležitost se nám přímo nabízí v okolí cyklostezky v části obce v prostoru 
mezi ulicí Alej Sportovců a přívozem přes řeku Labe. Tady se naskýtá šance na zviditelnění a 
zatraktivnění obce a současně na revitalizaci a vyřešení celého prostoru okolo Tivoli a stadionu FK 
Jiskra. 
Možná jste v letošním roce zaznamenali  enormní zájem a nárůst počtu cyklistů, kteří projíždějí naší 
obcí. Podle reportáže ČT projede ročně Labskou cyklostezkou okolo 135 000 tisíc lidí. A to se vlastně 
týká jen asi 6-7 měsíců v jarní až podzimní sezóně. 
Měl jsem možnost hovořit s některými cizinci (FR, NL, DE) a kromě jiného uvedli, že tato cyklostezka 
je vedena jako jedna z páteřních Evropských cyklo cest a že současně jsou vedeny v západní Evropě 
reklamní kampaně na její propagaci. V tomto máme štěstí, protože jsme na trase do Prahy, Drážďan a 
Berlína. Proto lze předpokládat další nárůst cyklistů i v dalších letech.  
V roce 2018, v srpnu, vyprší platnost smlouvy o pronájmu budovy Tivoli a vedení obce bude brzy 
nuceno hledat náplň a řešení, co dál s provozem restaurací.  
Při různých příležitostech zde bylo již dříve konstatováno, že stav (nabídka služeb) v restauraci Tivoli 
není dobrá. Též jsme již diskutovali nedobrou situaci v FK Jiskra a stavu budovy kabin. Budujeme 
krásné fotbalové hřiště, ale ne sportovní areál se zázemím. 
 
Proto navrhuji pojmout řešení Tivoli šířeji a iniciovat projekt,  který by řešil nejen Tivoli samotné, ale i 
kabiny FK Jiskra a rozšířil nabídku služeb okolo jedoucím cyklistům, turistům a návštěvníkům obce. 
Máme k tomu ideální podmínky – jsme vlastníky pozemků i budov, jde jen o nápad, najít správné lidi, 
peníze a vůli to dotáhnout do konce. 
S ohledem na dlouhodobé plánování podobných investičních akcí si myslím, že nastal čas začít na tomto 
projektu pracovat tak, abychom během krátké doby 1-2 roků mohli vybudovat v obci turistickou 
základnu a poskytovat komplexní služby pro cyklo turisty. 
 
Dovolím si proto přednést několik myšlenek a nápadů. 
 
V tuto chvíli vidím potenciál:  
1. v restartu  (novém nájemci) restaurace Tivoli. Dnešní situaci známe a je paradoxní, že cyklisté sedí 
v Malém Březně ve Šmaku nebo v restauracích U Dubu, v Adonisu, ale ne v Tivoli. Lidé už tam nechodí 
ani na obědy. Měli bychom najít silného a důvěryhodného partnera, který bude restauraci provozovat 
podle našich podmínek (např. otevírací doba, roční zisk, apod.) a bude ji rozvíjet, ne jenom využívat. 
Ideální by byl člověk typu a schopností např. pana Talského, viz příklad Panství Velichov – z ruiny se 
díky úsilí, nadšení a penězům majitele stalo atraktivní místo. A buďme proti následným pronájmům 
dalším subjektům.  
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2. ve vybudování tábořiště/kempu, kde by cyklisté mohli přespat či si uschovat věci. Určitě by 
vybudování či rozšiřování kempu probíhalo v etapách dle požadavků a potřeb (příkladem nám může být 
cyklo kemp v Děčíně). Do úvahy je třeba  vzít prostor zahrady nad restaurací, louku pod restaurací, 
místo pod fotbalovým hřištěm či pod škvárovým hřištěm. Nejbližším mně známým je kemp v Děčíně či 
Roudnici n.L., kde lze sbírat nápady a zkušenosti. Konkurence je zatím malá.  
3. v revitalizaci a opravě budovy kabin FK Jiskra tak, aby se mohlo používat sociální zázemí (toalety, 
sprchy)  a poskytovat i jednoduché ubytování pro cyklisty.  
  
Domnívám se, že by bylo ideální, kdyby se všechno provozovalo či řídilo jako jedno zařízení, resp. mít 
jen jednoho provozovatele. Vše lze dojednat, je to jen otázka vůle se dohodnout. Půjde hlavně o sezonní 
provoz, mohli bychom využít stávající kapacity budovy kabin, možná využít správce, možná najmout 
další pracovní sílu či síly. To neumím odhadnout. Jako jedna z variant se nabízí možnost vše provozovat 
pod hlavičkou FK Jiskra. Předpokládám, že by šlo získat i nějaké dotace, je třeba hledat možnosti.  
Jsme vlastníky Tivoli, budovy kabin i přilehlých pozemků. Máme pracovníky úseků OU životní 
prostředí a vzhledu obce, pomocné VPP, zapojme je do těchto akcí a úkolů.  
  
Proto si myslím, že by ZO mohlo jmenovat pracovní skupinu, kde by byli i zástupci FK Jiskra a později 
i nájemce Tivoli a pověřit starostu obce úkolem na vypracování koncepce (zadání) projektu 
komplexního řešení prostoru okolo restaurace Tivoli a cyklostezky. To předložit ke  schválení ZO tak, 
abychom si realizaci mohli dát do plánů činnosti a rozpočtu na rok 2018. Návrh koncepce by měl být 
předložen nejpozději na 1. či 2. jednání ZO v roce 2017 a měl by obsahovat, co chceme, do kdy to 
chceme a za kolik. 
 
Nečekejme na zázrak, že sem někdo přijde dělat práci za nás. Nenechme si ujet vlak a využijme výhody, 
které jinde nemají. Shánět nového nájemce Tivoli půl roku před vypršením smlouvy je pozdě.  
 
A drobnost na závěr – nechme přes zimu udělat informační tabule se zajímavostmi obce a umístit je na 
cyklostezce ve Valtířově a Velkém Březně. Např. informační tabule pod Tivoli o VB neříká vůbec nic. 
Kdo s okolo jedoucích ví o zámku, pivovaru, Chotkově hrobce či Magnetovci? Zajímavosti máme na 
webu, ale dejme je též k cyklostezce. Nepředpokládám, že se o tom dnes bude diskutovat. Chtěl jsem, 
aby to dnes zaznělo a aby se na to přípravách a plánech příštího roku myslelo.“ 
 
Starosta téměř se vším souhlasí. Připomíná, že se zpracovává strategický dokument a je otázka, zda se 
v tom dokumentu bude takto komplexně řešení tohoto prostoru objevovat. Hlavní problém ale vidí ve 
financování této myšlenky. Vize je to velmi hezká, ale musíme si uvědomit, že máme mnoho dalších a 
i důležitějších investic. 
Ing. Pavliš - proto než budeme pracovat na plánu investic v rámci strategického dokumentu, měli 
bychom o tom přemýšlet. 
Starosta – mně se to líbí, rád bych, aby tu byl kemp, aby se ubytovna zrekonstruovala a fungoval třeba 
pro turisty a nakonec i restaurace Tivoli, aby fungovala lépe. 
Ing. Fiala naprosto souhlasí, tyto nápady tu jsou delší dobu a domnívá se, že takovéto rozšíření by 
pomohlo nejen provozu sportovního areálu, ale i celé této turistické zóně. Přineslo by to nové pracovní 
pozice a výdělky sportovního subjektu a tím by mohla být nezávislost na dotacích od obce. Budova FK 
JISKRA není jen fotbalu, lze ji využít i pro obec. Máme správcovský byt, který lze nabídnout 
podnikatelskému záměru. 
Starosta – pohled Ing. Pavliše je komplexnější, ale skutečně se obávám, že finance nebudou. Museli 
bychom určit priority budovat postupně v průběhu 10 let. Věřte tomu, že peníze nebudou. Budeme 
budovat jídelnu, budeme intenzifikovat nebo obnovovat ČOV. Rozpočet obce je kolem 30 Ml a na větší 
investice nám zbývá cca 5 Ml. Nabízí se možnost získat peníze prodejem majetku, ale uvědomuji si, že 
toto není pro někoho aktuální. Tyto prostředky lze pak investovat do rekonstrukce stávajících objektů 
nebo na vybudování nových.  
Ing. Pavliš – variant bude jistě víc (levnější, dražší). Myslím, že ze strategického dokumentu bude tento 
návrh jeden z možných na zlepšení obce. 
Starosta – možnost je i to, co naznačoval Ing. Fiala, nabídnout to jako podnikatelský záměr. Nemá s tím 
ale nikdo žádné zkušenosti. 
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Ing. Pavliš – základní myšlenka byla, že obec na to nemá ani kapacitně, ani finančně, aby to spravovala. 
Ten dotyčný by mohl v průběhu 5 let budovat. 
Starosta – možná jste zaznamenali informaci o tom, že v prostorách bývalých loděnic ve Valtířově 
uvažuje nový vlastník budovat zázemí pro rybáře, ubytování, stravování, zázemí pro malá plavidla, vézt 
areálem cyklostezku. Je samozřejmě otázka, zda to vyjde. Podobný člověk je možná pouze snílek, ale 
těžko odhadnout, zda je schopný tomu obětovat čas a peníze, jako p. Talský na Velichově. 
Ing. Pavliš – musí za ním být něco vidět. Obává se, že za tímto člověkem nic není. Alespoň nic nenašel. 
Starosta – osobně mi říkal, že na podzim by měla být publikovatelná studie, kterou by chtěl prezentovat. 
Je otázka, co na podzim bude. Možná se tomu usmějeme, nebo budeme překvapeni. 
p. Dvořák souhlasí s p. Pavlišem. Také hledal informace o novém vlastníku loděnic a obává se, že to tak 
nebude. Naváželo se tam množství odpadu z rekonstrukce železniční trati. 
Starosta – my jsme samozřejmě na tuto informaci reagovali. Zaslali jsme výzvu na odbor životního 
prostředí Mag. města Ústí nad Labem a současně na inspekci životního prostředí, kteří již konají. 
p. Dvořák – návrh pana Pavliše se dá dělat v malých krocích. Tabule lze snadno udělat, být připraven na 
nového nájemce lze také. Ostatní jsou veliké investice, ale je to rozumný nápad. Souhlasí s p. Pavlišem 
v otázce údržby zeleně. Jsou jistě nějaké objektivní příčiny, které neumí posoudit, ale bohužel to není 
ideální.  
Ing. Pavliš - pokud se vytvoří plán, kde budou priority, nastaveny termíny (např. 2x ročně, něco 3x ročně), 
tak bude možné kontrolovat. 
Starosta – pokud to nastavíme takto a budeme dodržovat sekání 2x ročně, tak nás lidi ukamenují. Některé 
pozemky sekáme 4-5x. Některé jen 1-2x. Jsou ale pozemky, které sekáme i 8 x.  
p. Prokopová prosí o odpadkový koš pod Tivolí, který zřejmě zmizel. 
 
 
……… oslovil radní obce, aby se vyjádřili k porušení radou povoleného zkrácení doby nočního klidu 
v areálu FK Velké Březno dne 3. 9. 2016. Vyjádřil nespokojenost s tím, že se to opakuje 3 roky. 
Opakovalo se to v květnu. Policie přijela, poté odjela a snesla se sprcha nadávek na naše jméno. Ptá se, 
zda v tom chce rada pokračovat dále. 
Starosta řekl, že ………. odpovídal předevčírem a dnes řekne to samé. Mimo jiné řekl, že podobné 
zkrácení nočního klidu již rada nepovolí, protože to bohužel nefunguje. 
……….. – jsme pro organizování akcí, ale s dodržováním pravidel, které stanovíte. 
Starosta – je to o lidech, pokud to nefunguje, nastupuje policie. Dotyční se dopouští přestupku a řeší to 
přestupková komise. 
………… – komise zasedala a nic se nevyřešilo a opět se to opakovalo. 
Starosta – neumím vám odpovědět, co řešila přestupková komise, protože do toho nesmí nikdo nahlížet, 
kromě členů této komise. 
……………. se domnívá, že řešila-li to komise, musí to mít nějaký konec. 
Starosta – jsou zákonné postupy této komise. 
Mgr. Linková – uvidíme, co nám předá policie a budeme to řešit. 
p. Dvořák – nelíbí se mu to, dal souhlas a předpokládal, že bude zodpovědná osoba, která to ukončí, 
omluvil se a příště nebude souhlasit. Od října nebude možné toto dle nového zákona povolovat. Osobně 
je mu to líto.  
……….. – připomněl, že se to opakuje. 
Starosta stejně jako p. Dvořák v dobré víře předpokládal, že se to nestane. Rozhodnutí vydala rada i proto, 
že poslední povolené zkrácení doby nočního klidu v srpnu tohoto roku, bylo dodrženo. Domníval se, že 
to tedy funguje a problém se již opakovat nebude. 
…………. – docházelo tam k nabádání, aby se víc řvalo. 
Ing. Fiala si osobně promluví s předsedou. Odcházel ve 23:00, vyzval stěžovatele, aby uvedli konkrétní 
jména. 
………… – berte v potaz, že zastupujete všechny občany. 
Starosta: „Proto jsem Vám také předevčírem řekl, že už to nebudu povolovat“. V srpnu to fungovalo, 
nebyl tedy důvod se domnívat, že to tentokrát fungovat nebude. 
…………. upozorňuje, že každý areál má provozní dobu a že i tady by to tak mělo být. Akci strpíme do 
24:00, pak už to ale není akceptovatelné.  
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Ing. Pavliš – potvrzuje, že je to pravda. I přes zavřená okna nebyla slyšet televize. Vidí jednoduché řešení, 
pokud se to nerespektuje, příště by nepovoloval. 
Starosta – takto jsme teď odpověděli. 
Ing. Šidák vnímá toto chování „přes čáru“, chápe rozhořčení stěžovatelů. Nechce, aby jeho slova vyzněla 
jako laciné obhajování, ale vedení má málo trumfů na to zastavit akci jiným způsobem, než jak to udělali 
stěžovatelé – přivoláním policie. Mrzí ho to o to víc, protože se podařilo přilákat fotbalisty okolo p. Vízka 
a chováním některých jedinců se tato akce pokazila. Nyní není jiná cesta, než přestupková komise. Bavili 
jsme se o tom na jednání pondělní rady a jsme připraveni, aby pořadatel akce musel nést nějakou 
zodpovědnost.  
…………. se podivuje nad tím, že v květnu to projednávala přestupková komise a v září je to znova. 
S nikým to nehne. 
Ing. Šidák – není nám to jedno, věřte, že ne. Ale není v našich silách to ve 24:00 ukončit. To bychom 
museli mít obecní policii. To my nemáme.  
…………. – není tam provozní doba a to je ten problém. Skončí v jiné hospodě a jdou tam. 
………… je zvědav, co se s tím bude dít. 
Ing. Šidák – vnímáme to jako ostrou stížnost, která je v zápise, uvidíme, co dodá policie a co bude poté 
řešit přestupková komise.  
…………. mrzí, že v dubnu zneužili akce školy. 
Ing. Fiala namítá, že nebylo zneužito akce školy, je potřeba potrestat konkrétního viníka, kterého označí 
policie. 
p. Dvořák navrhuje přizvat si předsedu FK na jednání rady. 
 
Starosta popřál příjemné zbytek dne a jednání Zastupitelstva obce Velké Březno ukončil v 19.15 hod. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivana Charvátová               Pavla Prokopová 
ověřovatel           ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce Velké Březno         místostarosta obce Velké Březno 
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