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Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti  

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Marie Dvořanová, Ing. Mgr. Michal Šidák, p. Jitka Rodovská,                                
                  p. Miloš Hudík (17:50) 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 4) 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, Ing. Mgr. Michala Šidáka, paní Marii Dvořanovou. 
Starosta určil zapisovatelkou zasedání paní Hanu Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele 
zápisu zasedání Ing. Jiřího Pavliše, Ing. Jana Fialu. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýcha. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 176/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 17. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala a ing. Jiří Pavliš. 
B) návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  

         PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl PhD, p. Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýcha, 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  11  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Starosta přistoupil ke schválení programu jednání. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat o 
předloženém návrhu programu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 177/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 17. zasedání: 

1. zahájení 
2. hospodaření s majetkem obce  
3. rozpočtové opatření 
4. výběr nejvhodnější nabídky – PD a IČ „Intenzifikace ČOV V. Březno“ 
5. různé 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11   hlasů proti 0           hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Ad 2.) Hospodaření s majetkem obce 

 

Směna pozemku č. 525/2  za část pozemku č. 70/1, oba v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a nedoporučuje Zastupitelstvu obce Velké 
Březno schválit směnu soukromého pozemku p. č. 525/2 v k. ú. Velké Březno o výměře 52 m2 za část 
obecního pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 737 m2.  
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 178/2016 
Směna pozemku č. 525/2  za část pozemku č. 70/1, oba v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Neschvaluje 
    směnu pozemku p. č. 525/2 v k. ú. Velké Březno o výměře 52 m2 za část pozemku  
    p.č. 70/1 o výměře cca 700 m 2 v k. ú. Velké Březno. 
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II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
    o usnesení zastupitelstva obce informovat žadatele. 
                                                                                                                             T:  30. 11. 2016 
Výsledek hlasování: hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Bezúplatný převod p. p. č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Starosta přednesl doporučení rady obce schválit bezúplatný převod p. p. č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad 
Labem o výměře 308 m2 do vlastnictví obce Velké Březno a smlouvu o bezúplatném převodu od 
vlastníka ………………………………………………………………….. Jedná se o pozemek 
přiléhající k obecní cestě, která vede kolem Valtířovského vodojemu. 
Ing. Pavliš – bylo projednáno s právníkem o závazcích na tomto pozemku. 
Starosta – ano, bylo prověřeno a pozemek není zatížen. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 179/2016 
Bezúplatný převod p. p. č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje 
    bezúplatný převod pozemku č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 308 m2 do   
    vlastnictví obce Velké Březno a smlouvu o bezúplatném převodu od vlastníka …………..  
    …………………………………………………………... 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
    zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. 
                                                                                                                             T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Bezúplatný převod části p. p. č. 409/4 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Starosta obce přednesl doporučení rady obce zrušit usnesení zastupitelstva č. 164/2016 z 16. jednání 
ZO. Obec Velké Březno obdržela návrh od vlastníka pozemků č. 409/4 a 409/5 k.ú. Valtířov nad Labem 
………………………………………………………………….., kterou zastupuje …………., na 
bezúplatný převod části pozemku č. 409/4 v kú Valtířov nad Labem s tím, že na této části se nachází 
část obecní cesty a vodovodní šachta vč. šoupěte. Byl zpracován GP – 524-37/2016 a zastupitelstvo 
obce již usnesením č.: 164/2016 schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. Dodatečně bylo 
právním zástupcem obce zjištěno, že na předmětném pozemku je zřízeno věcné břemeno chůze, jízdy, 
umístění sítí a jejich následující údržby. Podstatnější je, že na pozemek je také právo o zřízení stavby 
pro společnost Walnep Armatury s.r.o. Právní zástupce obce se proto domnívá, že není vhodné za těchto 
skutečností pozemek přebírat do vlastnictví obce.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 180/2016 
Bezúplatný převod části p. p. č. 409/4 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Ruší  

usnesení č. 164/2016 z 16. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskutečnilo dne 26. 
9. 2016. 

 II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
      o usnesení zastupitelstva obce informovat ………..…………..                           T:  30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. 290/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a nedoporučuje Zastupitelstvu obce Velké 
Březno schválit uzavření smlouvy o prodeji části p.p.č. 290/1, dle geometrického oddělovacího plánu 
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č. 775 - 78/2016 označené jako p.p.č. 290/7, o výměře 340 m2, v k. ú. Velké Březno, za cenu 1.400,-   
Kč + náklady obce spojené s prodejem.  
Ing. Pavliš se domníval, že hodnota majetku posouzená znalcem je cenou tržní. 
Starosta – bohužel posudek je na cenu obecnou, pokud bude usnesení přijato, bude zpracován posudek 
na cenu tržní.  
Nebylo jiných připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 181/2016 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. 290/1 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Neschvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části p.p.č. 290/1, dle geometrického oddělovacího plánu                     
     č. 775 - 78/2016 označené jako p.p.č. 290/7, o výměře 340 m2, v k. ú. Velké Březno,  
     za cenu 1.400,-   Kč + náklady obce spojené s prodejem. 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
    O usnesení zastupitelstva obce informovat žadatele.                                      T:  30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Prodej bytové jednotky 141/5 Děčínská, Velké Březno.  
Starosta informoval, že na základě usnesení zastupitelstva obce č.: 168/2016 ze dne 26. 9. 2016 o záměru 
prodeje bytové jednotky č. 141/5 v budově Děčínská 140,141, stojící na p.p.č 728 v k. ú. Velké Březno, 
byly k 17. 10. 2016, kdy byl stanoven termín pro odevzdání obálek s cenovou nabídkou, doručeny 4 
obálky. Starosta seznámil přítomné s tímto postupem: K otevření obálek dojde nyní za přítomnosti 
zájemců, či jejich zmocněnců. Obálky budou otevřeny v tom pořadí, v kterém byly doručeny do 
podatelny. Vždy oznámíme identifikační údaje osoby, která podala nabídku a výši nabízené ceny. 
V případě, že není možné stanovit prvního v pořadí, neboť shodnou nejvyšší nabídku podalo více 
zájemců, navrhujeme, aby došlo k licitaci. Navrhujeme dále, aby v tomto případě došlo k zvýšení kupní 
ceny „kolově“ vždy o 500 Kč. Starosta přistoupil k otevírání obálek: 

1. Nabídka doručena 6. 10. – ……………………… - 82.000,- Kč 
2. Nabídka doručena 14.10  -  ………………… -  105.500,- Kč 
3. Nabídka doručena 17.10  - ………………………  - 101.000,- Kč 
4. Nabídka doručena 17.10. - …………………… -   105.000,- Kč 

 
Výsledek hlasování o usnesení: 182/2016 
Prodej bytové jednotky 141/5 Děčínská, Velké Březno. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Konstatuje, že 
      a)   do výběrového řízení podali nabídku celkem 4 zájemci, 
      b)   výběr kupujícího byl proveden “obálkovou metodou“, 
      c)   starosta seznámil přítomné zájemce s postupem, kterým bude proveden výběr    
            kupujícího. Přítomní zájemci postupu porozuměli a souhlasí s ním. 
      d)   pořadí zájemců dle nabídnuté ceny je následující: 
            1. v pořadí nabídka č. 1 s cenou 105.500,- Kč 
            2. v pořadí nabídka č. 4 s cenou 105.000,- Kč 
            3. v pořadí nabídka č. 3 s cenou 101.000,- Kč 
            4. v pořadí nabídka č. 2 s cenou 82.000,- Kč 
II.  Schvaluje  
      prodej bytové jednotky č. 141/5 v budově Děčínská 140,141, stojící na p.p.č 728  
      v k. ú. Velké Březno, s podílem na společných částech 401/7123, uvedené na LV č. 611,   
      za cenu: 105.500,- Kč 
      Kupující: 
      ……………………………………………………………………………………. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
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      zabezpečit uzavření smlouvy o převodu b. j. č. 141/5. 
                                                                                                                             T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 
 

Ad 3.) Rozpočtová opatření 

 
Starosta konstatoval, že návrh rozpočtových opatření projednával FV dne 16. 11., a ten doporučil návrh 
schválit. Zastupitelům byly návrhy FV posílány dnes i se zápisem z jednání FV. K návrhu nebyly 
vzneseny dotazy, ani připomínky, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 183/2016 
Rozpočtové opatření 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
      rozpočtové opatření č. 5/2016 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo přijato 
 
Ad 4.) Výběr nejvhodnější nabídky VZ s názvem: Projektové a inženýrské služby na akci „Velké 
Březno – intenzifikace ČOV“ 
 
Starosta konstatoval, že na základě jednání ZO v září tohoto roku proběhlo výběrové řízení na 
poskytovatele služeb, jejichž předmětem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení, geodetické zaměření stávajícího stavu, inženýrská činnost k zajištění vydání 
povolení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, jejíž součástí je vypracování 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní rozpočet, dále zpracování 
zadávací dokumentace na stavební práce dle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění, zajištění technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby (bez zajištění právního poradenství) a zpracování žádosti o dotaci z „Operačního 
programu Životního prostředí 2014-2020“ na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV“.  Hodnotící 
komise doporučuje zastupitelstvu obce stanovit, jako nejvhodnější, nabídku společnosti PROVOD – 
inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem a uzavřít s ní smlouvu o dílo. 
Nebylo jiných připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 184/2016 
Výběr nejvhodnější nabídky VZ s názvem Projektové a inženýrské služby na akci „Velké 
Březno – intenzifikace ČOV“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I. Stanovuje  

jako nejvhodnější, nabídku společnosti Provod – inženýrská společnost, s.r.o.,             IČ: 
25023829, se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem. 
 

II. Schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo se společností Provod – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 
400 01 Ústí nad Labem., jejímž obsahem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení, geodetické zaměření stávajícího stavu, inženýrská činnost k zajištění 
vydání povolení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, jejíž součástí 
je vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní rozpočet, 
dále zpracování zadávací dokumentace na stavební práce dle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, zajištění technického a ekonomického poradenství při 
realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (bez zajištění právního poradenství) a 
zpracování žádosti o dotaci z „Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020“ na akci 
„Velké Březno – intenzifikace ČOV“ za cenu 1 322 000,- Kč bez DPH. 
 

III. Pověřuje 
         1. Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
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             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 Provod – inženýrská společnost, s.r.o., se  
         sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem.          T:  31. 11. 2016 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti 0   hlasů zdržel   1 
Usnesení bylo přijato 
 

Ad 5.) 

Různé 

                                                                  
Stavba „Velké Březno, Vítov II - obytný soubor - vodovod a kanalizace „ - žádost pana ………. o 
změnu podmínek pro územní rozhodnutí o umístění stavby. 
Dne 10. 10. 2016 požádal p. ……….   starostu obce o změnu podmínek vydaného rozhodnutí o umístění 
stavby „Velké Březno, Vítov II - obytný soubor - vodovod a kanalizace„.    
Žádost byla předána k vyřízení stavebnímu úřadu, který řízení o žádosti přerušil s tím, že požaduje její 
doplnění.  Pan ………… má, mimo jiné, předložit ke své žádosti i stanovisko obce. Dne 9. 5. 2011 
nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby „Velké Březno, Vítov II - obytný soubor - vodovod a 
kanalizace„, ve kterém je pod bodem 6 uvedena podmínka obce, že pro další výstavbu RD (6. – 38. RD) 
vybuduje investor nový vodojem o kapacitě 24 m3. 

 
Tato podmínka je důvodem žádosti pana ………., který je přesvědčen o tom, že ho znevýhodňuje oproti 
ostatním investorům výstavby RD v obci.  
V roce 2008 byla vypracována Studie vodohospodářského řešení velkobřezenského mikrore-gionu 
zpracovaná společností Aquatest a.s., která se zabývala zásobováním pitnou vodou, požární a 
průmyslovou vodou, odvodem a čištěním odpadních vod a likvidací dešťových vod. 

 
V této studii je mimo jiné doporučeno vybudovat vodojem Vítov II o kapacitě 2 x 50 m3, který bude 
zásobovat stávající RD a i nové RD, dále vodojem Vítov IV – 50 m3 pro stávající a nové RD a Vodojem 
U Drtiče – 2 x 100 m3 pro obec jako kapacitní rezervu. 

 
Současný stav je takový, že obec jako provozovatel vodovodu není schopna v mnoha místech obce 
(Vítov I, horní část Výsluní, Pastviny apod.) zabezpečit minimální tlak vody stanovený normou, tedy 
1,5 atm., což nepřispívá ke spokojenosti odběratelů, občanů obce.  

 
Vycházíme-li z těchto informací, dospějeme k názoru, že podmínka stanovena panu ………….., 
vybudovat vodojem o kapacitě 24 m3, není zcela v souladu s doporučeními, které jsou uvedena ve 
zmiňované studii společnosti Aquatest a.s. a ani s potřebami obce Velké Březno. Současně je třeba si 
přiznat, že je nutné se začít zabývat otázkou dostatečné akumulace pitné vody pro zásobování vodou 
zejména lokalit ve vyšších polohách obce a v době dlouhotrvajícího sucha jsou pro tyto účely i 
vypisovány dotace. 
Navrhujeme proto, aby v lokalitě Vítov II byl nejprve vybudován vodojem s dostatečnou kapacitou tak, 
jak doporučuje zmiňovaná studie a pak teprve aby byl vydán souhlas se stavbou dalších RD.  Ke 
kvalifikovanému rozhodnutí však je třeba přinejmenším posoudit doporučení studie z roku 2008 dle 
stávajících podmínek a potřeb, zejména aktualizovat vstupní data, a současně nalézt ve spolupráci 
s investorem výstavby RD možný způsob financování takovéto stavby. Na projekci je prezentován 
výstup ze studie z roku 2008, ta řeší vybudování vodojemu 2x 50 m3. Stávající podmínka (24 m3) je 
zcela mimo to, co říká tato studie. 
p. ………… navrhuje, že poskytne pozemek pro vodojem, nechá zpracovat PD a poskytne pozemek pro 
vybudování výtlaku k vodojemu a k stávajícím i budoucím objektům. Žádá o změnu původního 
rozhodnutí (jeho povinnosti vybudovat vodojem). Pokud by obec svolila ke změně, může pokračovat v 
prodeji stavebních pozemků. Pokud to tak nebude a výstavba vodojemu bude vázána na poskytnutí 
dotace, nemůže v současnosti prodávat pozemky – tak chápe předkládaný návrh. 
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Starosta – navrhujeme, aby se z dotace vybudoval vodojem, zatím se ale nevyjádřili zastupitelé. 
Domníváme se, že vybudovat 24 m3 vodojem je nedostatečné. Obec by vybudovala vodojem, pokud p. 
………… poskytne pozemek, a další výstavba RD bude povolena až po vybudování vodojemu. 
Ing. Fiala – jak to bude s ostatními lokalitami, kde už je dnes slabý tlak pitné vody (Pastviny) 
Starosta – nyní je aktuální, že vybudujeme vodojem na Vítově II, a uvažujeme, zda by se to propojilo 
se stávající sítí.  
Ing. Lípová - na Pastvinách je zdroj na „drtiči“. 
Ing. Fiala – zde se uvažovalo o akumulaci při výstavbě přivaděče Leština. 
Starosta – zde se uvažovalo o vodojemu 2x 100 m3. V důvodové zprávě je, že je třeba posoudit stávající 
skutečnost a nejspíš nechat zpracovat aktuální studii. Výhodou je, že obec může obdržet na tyto akce 
dotace. 
Ing. Holub -  jsme v polovině dotačního období, šance je, ale nebudou se opakovat do nekonečna, 
doporučuje využít 1. kola 
Ing. Fiala – je projektová dokumentace součástí uznatelných nákladů dotace? 
Ing. Holub – ano 
Starosta – p. ……….. uvažuje o výstavbě 38 domů, tak je třeba zvážit jak kapacitní vodojem stavět. Pan 
……… nakonec může postavit dle podmínky 24m3 vodojem, ale to bude pro potřeby obce nedostatečné. 
Starosta – navrhujeme akceptovat nabídku p. ……….. poskytnout pozemek a uhradit projektovou 
dokumentaci, investorem by byla obec. Pátrali jsme, proč stavební komise projednávala zrovna 24 m3 
vodojem. Zřejmě to bylo v předložené projektové dokumentaci, ale zřejmě se nevzala v potaz ona studie. 
p. Dvořák si na to nevzpomíná. Musíme se ale zkapacitněním pitné vody zabývat, měli bychom 
zásobovat i obytný soubor vedle, není to pro nás právně závazné, můžeme to schválit a připravit PD 
k dotaci, domnívá se, že vodojem bude muset být výš, než je zakreslen v dosavadním návrhu, dotace 
budou poskytovány do r. 2024, tak bychom neměli váhat a využít, bude to rozsáhlá investice – včetně 
přípojek. Nechat zpracovat studii proveditelnosti celé obce. 
Ing. Pavliš – doporučuje schválit ne na konkrétní lokalitu, ale obecně pro stávající obyvatele 
p. ………. – pokud se to týká tlakových poměrů Vítova II, byla zpracována dokumentace, která uvažuje 
s výstavbou 36 RD a tlakové poměry jsou, dle jeho názoru, dostatečné. 
17.50 hod dostavil se zastupitel Miloš Hudík 
Starosta – jedná se i o kapacitu zdrojů. 
p. ………… – pak by se měla zastavit celková výstavba i ve Valtířově. Je toho názoru, že by se mohlo 
povolit alespoň nějakou výstavbu v tomto území, protože je vybudovaná celková elektrosíť a další 
infrastruktura. Podává tuto žádost, aby stavební pozemky byly využity, dokud ještě chce a může 
pracovat. Až se vybuduje vodojem, tak se spíš bude zabývat jak to prodat, protože to bude zřejmě delší 
doba. Z finančních důvodů je možná lepší počkat. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 185/2016 
Žádost o změnu podmínky územního rozhodnutí – p. ……….. 
 Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a tuto 
 I.  Bere na vědomí 
 II. Ukládá 
      Radě obce Velké Březno 
      předložit návrh technického řešení zásobování pitnou vodou obce Velké Březno 
      tak, aby byly eliminovány vlivy „sucha“, s vytvořením dostatečné kapacity i pro  
      budoucí plánovanou výstavbu RD s návrhem možností financování jeho realizace. 
                                                                                                                             T: březen 2017 
                                                                                                                             Z: starosta  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo přijato.   
Návrh OZV č. 6/2016 – Požární řád obce Velké Březno 
Z kontroly dokumentace krizového řízení vyplynula nutnost aktualizovat OZV č. 2/2002 Požární řád. 
Po konzultaci s odborem dozoru MV ČR a s vedením Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
jsme dospěli k přesvědčení, že bude nejlepší OZV č. 2/2002 zrušit a vydat novou OZV pod číslem 
6/2016. 
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Ing. Pavliš se dočetl, že 1x ročně by měl preventista předkládat zprávu o činnosti jednotky. Otázku 
hasičské jednotky by rád probral na některém z příštích jednání OZ. 
Tajemník – povinnost předkládat zprávu je v obou vyhláškách, staré i nové. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 186/2016 
Návrh OZV č. 6/2016 – Požární řád obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     OZV č. 6/2016 ve znění předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2017 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění OZV č. 6/2016 na úřední desce OÚ. 
                                                                                                                            T:   30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato.   
Návrh na zřízení Sociálního fondu Obecního úřadu Velké Březno a Statut Sociálního fondu 
Obecního úřadu Velké Březno  
Rada obce schválila Benefitní program, jehož účelem je zvýšit atraktivnost zaměstnaneckého poměru 
k obci Velké Březno a tím motivovat stávající zaměstnance a současně získat vyšší šanci při hledání 
nových zaměstnanců. Tento program se týká zaměstnanců obce Velké Březno zařazených do obecního 
úřadu, kteří mají uzavřenou platnou pracovní smlouvu s obcí na dobu neurčitou a již nejsou ve zkušební 
lhůtě. Doporučuje zastupitelstvu pro účely tohoto programu zřídit Sociální fond a schválit jeho statut. 
V důvodové zprávě byly popsány pozměňovací návrhy rady obce:  

1) aby příjem fondu tvořil každoroční příspěvek z rozpočtu obce ve výši minimálně 2 %, 
maximálně 5% částky ročních hrubých mezd zaměstnanců zařazených do OÚ a odměny 
starosty. 

2) Ve Statutu SF bylo radními doporučeno: 
a) změnit rozsah hodin uvedený v čl. 3 – odstavec stravování  ze 3 na 5 
b) zcela vypustit odst. 1 z čl. 3 – služby 
c) vypustit z čl. 3 rekreace vsuvku… a jejich rodinným příslušníkům…. 
d) upravit čl. 3 – kultura a tělovýchova bod c) takto: na dopravu na akci a činnosti uvedené v bodech a), 
b) v případě, že je organizuje zaměstnavatel. 
Tajemník – jedná se o iniciativu zaměstnanců s tím, že tyto dokumenty a benefity jsou běžné v okolních 
obcích v navržených výších a možnostech čerpání. Příděl bude diskutován každoročně při tvorbě 
rozpočtu, budou vedeny účty jednotlivých zaměstnanců, které nebudou převoditelné do dalšího roku. U 
nás sice existuje fond, ale nemá ten statut. 
Ing. Fiala – jaký byl stav dosud – existoval benefitní program? 
Starosta – v této struktuře ne. Součástí zprávy byly informace o situaci v jiných obcích, kde tento 
program funguje. 
Ing. Pavliš – dotazuje se na výši příspěvku. 
Tajemník – záleží na schváleném objemu (2% - 5%), toto se počítá z hrubých mezd. V rozmezí cca 
180 tis. až 450 tis. dle rozhodnutí OZ 
Ing. Pavliš – rozebíral jednotlivé body statutu sociálního fondu a dotazoval se na praktickou realizaci. 
Tajemník – odpověděl na jednotlivé dotazy. 
Ing. Fiala vznesl dotaz na počet zaměstnanců. 
Tajemník odpověděl. 
p. Dvořák by se držel v nižších hranicích, zmiňuje jako vzor obec Povrly. 
Ing. Pavliš – benefitní volno nic obec nestojí a zaměstnanec musí svou práci stejně odvést – navrhuje 6 
dní (2 dny nic neřeší) 
Ing. Fiala – je rozhodně pro benefity, a o částkách rozhodovat při rozhodování o rozpočtu. 
Starosta – přiklání se k benefitu 2 dnů volna s tím, že se v budoucnu může počet zvýšit. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 187/2016 
Návrh na zřízení Sociálního fondu Obecního úřadu Velké Březno a Statut Sociálního fondu 
Obecního úřadu Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Zřizuje 
     Sociální fond Obecního úřadu Velké Březno. 
II. Schvaluje 
     Statut Sociálního fondu Obecního úřadu Velké Březno ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy, doplněném o připomínky členů zastupitelstva. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Stav příprav územního plánu 
Starosta předložil zastupitelstvu obce informaci (zápis z jednání s odborem územního plánování Mag. 
ÚL), která se týká stavu příprav podkladů pro zadání územního plánu obce Velké Březno. Dle informací 
Mag. ÚL se předpokládá, že k zahájení konkrétních projektových prací dojde v průběhu roku 2017. 
Předpokládá se také, že na část prací na novém ÚP bude možné čerpat dotaci (letos je to max. 400. 000 
Kč). Jedním z výstupů jednání je prosba, či požadavek Mag. ÚL informovat občany obce o možnosti 
podávat své podněty do nového ÚP, současně by své podněty měla také stanovit obec – zastupitelstvo, 
a to do konce roku 2016. Dle domluvy, je termín pro odevzdávání podnětů občanů stanoven do 31. 1. 
2017. Pro tyto účely jsme zpracovali formulář, který jsme zaslali v příloze a který bude dostupný na 
webových stránkách obce. Můžou jej vyplnit i zastupitelé. Současně budeme o možnosti podávat 
podněty do nového ÚP informovat v prosincovém vydání zpravodaje. Již je stanoven pořizovatel – Ing. 
Arch. Petr Hoffman. Starosta vyzval zastupitele, aby do příštího zasedání v polovině prosince zvážili 
možné podněty a přednesly návrhy na změnu UP. 
Tajemník – budeme v zastupitelstvu schvalovat zadání a poté se bude odhadovat finanční náročnost. 
 
Zprávy 

 
Studentské studie park Náměstí 
Starosta informoval o jednání se zástupci střední školy, se kterými bylo dohodnuto, že studenti v rámci 
ročníkových prací navrhnou možný budoucí vzhled „dolního“ náměstí, které by mělo tvořit centrum 
obce. Předpoklad je, že do 16. 12. 2016 by měli být předány hotové studie, které bychom podrobili 
diskusi občanů a návrh, který z této diskuse vyjde jako nejvhodnější, bychom nechali zpracovat do 
prováděcí dokumentace a následně bychom jej realizovali. 

 
 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Provozování, správa a údržba veřejného 
osvětlení v majetku obce Velké Březno“ 
Starosta dále informoval o zahájení Veřejné zakázky na výše uvedené činnosti. Byla uveřejněna na 
portálu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne 21. 10. 2016. Termín pro odevzdání obálek 
s nabídkami byl stanoven na 7. 11. 2016, bohužel nebyla doručena žádná nabídka. Toto výběrové řízení 
bylo proto zrušeno a současně vyhlášeno nové, se stejnými podmínkami, s termínem pro podání nabídek 
byl proto do 21. 11. 2016 do 15:00. Dnes se sešla komise pro otevírání obálek nabídek. Komise 
konstatovala, že byly podány 2 nabídky, které doporučila dál hodnotit. Hodnocení nabídek proběhne 
příští týden.  
18,24 hod odešla Pavla Prokopová. 
Návrhy se pohybují okolo 200 tis. bez DPH ročního nákladu na údržbu VO, ale máme v úmyslu 
postupně také měnit kvalitu svítidel. 

 
Zadání veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu z obce Velké Březno“ 
Starosta dále informoval, že rada obce schválila zadání také této veřejné zakázky. Jedná se o nadlimitní 
VZ, byla proto uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a na evropském věstníku veřejných zakázek 
tzv. TED. Současně byla uveřejněna na portálu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne 24. 10. 2016. 
Termín pro odevzdání obálek s nabídkami byl stanoven na 5. 12. 2016. 
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Strategický dokument 
Starosta informoval o uskutečněné veřejné besedě, která proběhla v pondělí 31. 10. 2016 v Tivoli. 
Veřejné projednávání se týkalo strategického dokumentu, přesněji výstupů z dotazníků doručených 
obci. Za přítomnosti zástupce partnera – FSE UJEP se jej účastnilo 10 zastupitelů a 11 občanů obce. 
Nyní se zpracovává návrhová část, která reflektuje výsledky dotazníkového šetření i náměty vzešlé 
z veřejné besedy. Cílem je do konce roku mít dokument zpracovaný. 

 
Starosta pozval přítomné na rozsvícení vánočního stromu v neděli od 18:00 na Náměstí pod hodinami.  

 
Starosta informoval o možnostech získání dotací z MMR. Do 30. 12. je termín pro odevzdávání žádostí 
o dotaci. Konkrétně lze žádat na opravu MK, opravu sakrálních staveb, interiérové rekonstrukce podlah, 
stěn, stropů, výměna oken – zde je potřeba zapojení dětí a mládeže a výstup z projektu by měl sloužit 
dětem. V našem případě stojí za úvahu místní komunikace a sakrální stavby, které nevyžadují velkou 
dokumentaci, resp. jsme na to připraveni. 
Tajemník informoval o objednávce nového nábytku jednací místnosti, kanceláře starosty a tajemníka. 
Tento nábytek je objednán od firmy, která umožní započtení tzv. náhradního plnění. Dále informoval o 
uvažovaném osazení kamer a monitorování ve vybraných lokalitách obce – sběrný dvůr, hřbitov, hlavní 
křižovatka ve Velkém Březně.  
Ing. Pavliš vznesl dotaz na to, co bude se stávajícím nábytkem. 
Starosta – nábytek byl nafocen a nabídnut v nábytkových bazarech – žádný zájem. 

 
Dotazy členů zastupitelstva  
   
Ing. Fiala vznesl dotaz na návrh navýšení počtu zaměstnanců úřadu, který byl projednáván v radě. 
Starosta – na stavebním úřadě značně vzrostla agenda, proto se radě předložil návrh na zvýšení počtu 
zaměstnanců o jednoho. Rada návrh neschválila, budeme nadále hledat řešení – předložíme další návrh. 
Pracnost roste, rozhodnutí jsou velmi rozsáhlá, nárůst případů, odvolací řízení. 
p. Dvořák – tento trend jsme měli odhadnout už v roce 2015, hledat další řešení, nebyl dostatečně 
přesvědčen. 
Tajemník – nemůže to vykonávat nekvalifikovaná osoba, nemůže se to řešit asistentem, musí to být 
samostatný odborný pracovník. V řadě případů se jedná o sousedské spory a odvolací řízení jsou velmi 
komplikované. 
p. Dvořák – nevidí žádný stavební boom – doporučuje přenést některé kroky na právníka obce 
Starosta – máme ze zákona povinnost jako pověřený úřad vykonávat agendu st. úřadu i pro spádové 
obce. Současný výnos agendy st. úřadu na správních poplatcích je 500 tis., takže pracovník je 
„zaplacený“. Nejsou např. vůbec řešeny pokuty za přestupky. 
Ing. Fiala – také navrhuje zainteresovat právníka obce, aby nedocházelo k pochybením st. Úřadu a 
odvoláním. 
Starosta – jsou to dlouholeté agendy a byrokracie roste. 
Tajemník – nabízí se řešení přijmout stavebního referenta, který by se polovinou zabýval investicemi 
obce a polovinou agendou st. Úřadu, ale není zájemce o tuto pozici. 
p. Dvořák – takového odborného pracovníka těžko nalezneme, na větší akce je třeba přijmout 
administrátora. 
Starosta – jedná se o prvotní kroky akcí – zadávání, projekty, technický dozor, žádosti o dotace. 
Tajemník – tyto odborné práce dnes vykonává starosta a já – nejsme odborníci.  
Ing. Pavliš -  v zápisech z rady jsou z hlediska neuvádění citlivých údajů nezveřejňovány č. pozemků, 
domnívá se, že je to příliš.  
Tajemník – občané mají právo nahlídnout do neanonymizovaného zápisu. 
p. Štefl se domnívá, že je zbytečné uvádět všechny detaily prodejů, nájmů. 
Starosta zmínil malé sledování webových stránek, které vzešlo z výsledků dotazníkového šetření.  
Tajemník – věková struktura občanů zobrazuje to, že upřednostňují původní možnosti informovanosti 
– vývěsky, obecní rozhlas. 
Tajemník – častá přání v anketě se týkala zřízení lékárny, bankomatu.   
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Starosta konzultoval zřízení bankomatu s firemním poradcem banky obce, bylo přislíbeno další jednání 
v příštím roce. 
Ing. Fiala kvitoval možnost platit kartou v místním obchodě i v pokladně úřadu. 
Starosta – odhad nákladů na zřízení informačního a bezpečnostního systému (tedy zařízení nahrazující 
rozhlas) v obci je 4 mil Kč., pokud obec získá dotaci, bude ji to přesto stát 1 mil Kč. 
Ing. Pavliš – na jednání bytové a majetkové komise nedochází p. …………, doporučuje nominovat 
jiného člena 
p. Suchý informoval, že p. ………. navštívil, ale nezastihl, přesto mu doporučí, aby sepsal rezignační 
dopis. 
Starosta se domnívá, že to není nutné. Navrhněte nového člena do této komise a rada schválí nové 
složení.  
p. Dvořák zmínil skutečnost, že Pivovar disponuje velkým množstvím čpavku, výroba se automatizuje, 
dotaz zda to řeší bezpečnostní plán v obci 
Tajemník – čpavek řeší krizový plán pivovaru. 
Ing. Fiala – poukázal za nefunkční veřejné osvětlení v lokalitě Pastviny a u nádraží 

- FK Jiskra má značné množství odpadu do sběrného dvora – požádal o pomoc 

Starosta – lze sjednat pracovníka obce s multikárou, ale zařídit spoluúčast členů FK Jiskra 
p. Charvátová žádá o umístění výstražných světelných informačních tabulí o rychlosti projíždějících aut 
Starosta – toto bylo předmětem jednání rady, uvažujeme také o zpomalovacích semaforech. 
p. Pýcha vznesl dotaz, zda je sběrný dvůr určen pro občany, nebo i pro firmy. 
Starosta – pouze pro občany. 
p. Pýcha – poukazuje na špatné pracovní podmínky služby ve sběrném dvoře – vytápění maringotky 
Starosta – je již v řešení. 
p. Pýcha – dotaz na umístění kamerového systému. 
Starosta - 2 hřbitov, 2 sběrný dvůr, 2-3 dolní náměstí, příjezdové komunikace 
p. Pýcha – doporučuje u sloupu 14 sv. pomocníků ve Valtířově, případně u přívozu 
p. Hudík – při přípravě nové školní jídelny nebylo konzultováno s vedoucí, pracovnicí jídelny. Podle 
jejich sdělení chybí v projektu tzv. špinavá kuchyně. 
Starosta – První schůzka s projektantem byla i za účasti ředitele i paní vedoucí. To, co paní vedoucí 
viděla, není projekt. Viděla pouze situační studii. Projektant musí dodržet podmínky pro provoz jídelny, 
studie ještě všechno detailně neřeší. 
p. Dvořák – projekt se bude ještě připomínkovat. 
p. Suchý vznesl dotaz na vaření obědů pro seniory v domově důchodců, od kdy? 
Starosta – poslední informaci máme ze září, že od nového roku, ale pouze pro seniory. 
Jednání ukončeno 19.20 hod 
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