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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 14. prosince 2016 v zasedací místnosti  

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Prokopová, p. Rodovská, p. Turek, p. Hudík do 18:05 hod. 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 0) a zahájil zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o 
obcích. Konstatoval, že je přítomno 11 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Omluvil paní Jitku Rodovskou, paní Pavlu Prokopovou, pana Turka, pana Hudíka. 
Starosta určil zapisovatelkou zasedání paní Hanu Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele 
zápisu zasedání pana Jiřího Suchého a paní Ivanu Charvátovou. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. 
Pavliš, p. Dvořák, p. Dvořanová. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 188/2016 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 18. zasedání zastupitelstva obce ve složení: p. Suchý, p. Charvátová. 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Pavliš,  
p. Dvořák, p. Dvořanová. 

 
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.: 189/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 18. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Hospodaření s majetkem obce  
3. Finanční záležitosti  

- návrh rozpočtu pro rok 2017 
- uzavření veřejnoprávních smluv 
- rozpočtové opatření č. 6 

4. Výběr nejvhodnější nabídky - správa VO 
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 

Záměr - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IZ-12-4000138/VB002 UL, Velké Březno, p.p.č. 79 a 80, úprava v NN, 
kNN 
Starosta - GEZ spol. s r.o., se sídlem Československých letců 1122, 407 47 Varnsdorf na základě plné 
moci žádá obec Velké Březno o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemek č. 43 kú Velké Březno za účelem 
stavby – úpravy vNN, kNN, jedná se o přípojky pro pozemek č. 79,80 vlastník - Heineken. Rada obce 
doporučuje předkládaný bod schválit. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 190/2016 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-4014203/001 UL, Velké Březno, p.p.č. 810/16 – kNN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a  
     smlouvu o právu provést stavbu na pozemku č. 810/4, 830/4, 840/5 a 847/4, všechny v k. ú. Velké  
     Březno, za cenu 1000 Kč + DPH. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                             T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-4014203/001 UL, Velké Březno, p.p.č. 810/16 – kNN 
Starosta - OMEXOM GA Energo s.r.o., žádá obec Velké Březno o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemek č. 
810/4, 830/3, 840/5 a 847/4 kú Velké Březno za účelem stavby – přípojky kNN, jedná se o přípojky pro 
pozemek č. 810/16, vlastník - Lucie Kořínková. Záměr byl projednán ve stavební komisi. Rada obce 
doporučuje předkládaný bod schválit. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 191/2016 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-4000138/VB002 UL, Velké Březno, p.p.č. 79 a 80, úprava 
v NN, kNN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a  
     smlouvu o právu provést stavbu na pozemku č. 43 v k. ú. Velké Březno, za cenu 1000 Kč + DPH. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                             T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  11 hlasů proti      0  hlasů zdržel        0 
Usnesení bylo přijato.   
 
 

Ad 3.) Finanční záležitosti 

 

Návrh rozpočtu pro rok 2017 
Starosta - v pátek 9. 12. byl všem zastupitelům zaslán, na pracovním jednání, projednávaný návrh 
rozpočtu pro rok 2017. Tento páteční návrh byl doplněn o dvě výdajové položky – změna ČOV Valtířov 
na ČSOV – zpracování PD, žádosti o dotaci a Akumulace pitné vody – zpracování PD, žádosti o dotaci, 
ZD. V dlouhodobých plánech obnovy VaK máme změnu ČOV Valtířov na čerpací stanici a odpadní 
vody převézt na ČOV Velké Březno. Dle konzultace se zpracovatelem PD k intezifikaci ČOV Velké 
Březno je vhodné spojit změnu ČOV Valtířov na ČSOV s žádostí o dotaci na intenzifikaci ČOV V. 
Březno a získat tak dotaci i na tuto realizaci (v lednu 2018 bude zřejmě poslední výzva). Navrhl jsem 
proto do výdajové části ještě cca 400 000 na zpracování PD a podání žádosti. Dále jsem navrhl stejnou 
částku na zpracování PD pro potřeby realizace akumulace pitné vody (vybudování vodojemů).  I v tomto 
případě je třeba mít připravenou projektovou dokumentaci pro žádost o dotaci z OPŽP a i v tomto 
případě platí, že zřejmě poslední výzva bude v lednu 2018. Akumulaci pitné vody bychom řešili 
samostatnou žádostí na OPŽP. Do rozpočtu jsme ještě zapracovali 300 000 na výdaje spojené s jídelnou 
– doplatek ceny za PD, která nebude letos uskutečněna a případné bourání objektů, které tam nyní v tom 
prostoru jsou, či organizace výběrového řízení, aj. A také dalších 100 000 na provoz sběrného dvora. 
Jen náklady k 11/2016 jsou 300 000 a místo funguje 9 měsíců. Příští rok bude fungovat 12 měsíců. 
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Poslední úprava navrhuje navýšit výdaje na provoz JSDHO. Při pracovním jednání jsme si neuvědomili, 
že od ledna bude platná novela zákoníku práce, kterou se zvyšuje minimální mzda. K dotacím a 
příspěvkům na pořádání kulturních akcí doporučujeme ponechat částku, která byla dohodnuta na 
pracovním jednání, i když kulturní komise doporučuje některé příspěvky pokrátit, či dodané po termínu 
nepodpořit. Na druhou stranu na den obce doporučila vyčlenit 200 000 Kč. Rada má poté ve své 
pravomoci z 280 000 přidělit jednotlivé příspěvky. Komisi může také dát návrh k přepracování, 
abychom „neznechutili“ pořadatele akcí. Pokud jim pokrátíme příspěvek, nebudou akci vůbec 
organizovat. Byl bych pro podporu aktivních organizátorů, ačkoli úroveň akce v očích některých nemusí 
být vnímána zcela pozitivně. 
Ing. Fiala vznesl dotaz, zda se akumulace pitné vody týká celé obce.  
Starosta – ano je to zpracování pro celou obec. 
p. Dvořák – není to jenom pro p. ………, vodojem by měl být o dost výš, aby se pokryly potřeby větší 
části obce. 
Starosta – Ing. Lípovou oslovil Ing. …….., který zastupuje pana ……….. ve věci výstavby 24 m3 
vodojemu, tak jak p. ……….. stanoví podmínka obce. Vypadá to tedy, že p. ……… bude budovat onen 
24m3 vodojem v lokalitě Pod Vartou. 
p. Dvořák – se vyjádřil k případné rezignaci subjektů pořádajících kulturní akce, pokud ony nedostanou 
příspěvek od obce. Měli bychom požadovat rozpis předpokládaných nákladů. 
p. Charvátová – rozpisy nákladů byly v některých žádostech opravdu nedostačující – nepřehledné, takže 
se těžko v kulturní komisi rozhodovalo. Něco jsme navrhli pokrátit.  
Ing. Holub – bylo by dobré, aby se rozhodlo o grantových pravidlech k financování kultury a sportu. 
Toto se řeší každoročně a pravidla by toto zjednodušila, zpřehlednila. Dát klidně dva termíny pro podání 
žádosti. Nechtěl by ale, aby se to za rok opět řešilo. 
p. Šidák – akce, které jsou pořádané ZŠ, by měly jít z jejího rozpočtu. V tomto roce byly dodány navíc 
po termínu. O dotačních podmínkách sám uvažoval, nechal se inspirovat podmínkami Ústeckého kraje. 
Něco připravíme. Nevidí ale možnou cestu stanovení komparativních pravidel pro příspěvky sportovním 
organizacím. 
Ing. Fiala – souhlasí, aby se ZŠ podílela na akcích pořádaných školou ze svých provozních prostředků. 
Starosta – jsou akce pořádané školou, a akce pořádané Radou rodičů, kteří žádají o podporu.  
Bc. Pýcha otevřel otázku komunikace s p. ………., která nabízela zpracování grantových podmínek. 
Starosta – tato spolupráce nedopadla. Za vypracování chtěla organizace, v níž p. ………… pracuje 
20 000,- Kč.  
Bc. Pýcha – bytová komise vytvořila a přijala pravidla pro přidělování bytů, mohla by tedy i kulturní 
komise stanovit pravidla pro přidělování příspěvků. 
Bc. Pýcha - Je  hotova projektová dokumentace školní jídelny? Byl dodavatel vybrán ve výběrovém 
řízení? 
Starosta – dokumentace hotová ještě není, projektant měl závažné zdravotní problémy, ale na začátku 
příštího roku by měla být hotova. Dodavatel byl vybrán ve výběrovém řízení – osloveni 4 dodavatelé. 
Bc. Pýcha vznesl dotaz na současný provoz ČOV Valtířova a plánovanou přestavbu čištění odpadní 
vody ve Valtířově. Zda je spočítáno, co je výhodnější. 
P. Dvořák – změna na čerpací stanici bude pro obec ekonomicky výhodnější – odpadní vody budou 
přečerpávány do hlavní ČOV ve Velkém Březně. 
Starosta – valtířovská čistička je na hraně životnosti. Důvodem pro je také možnost získání dotace. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 192/2016 
Rozpočet obce pro rok 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.  Schvaluje 
rozpočet obce pro rok 2017 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 11  hlasů proti   0          hlasů zdržel        0  
Usnesení bylo přijato.   
 
Starosta konstatoval, že vzhledem k tomu, že byl schválen rozpočet obce pro rok 2017, který počítá 
s dotacemi vyššími než 50 000 Kč spolkům působícím v obci, je potřeba tyto dotace schválit 
samostatným usnesením zastupitelstva obce. Navrhl hlasovat o uzavření Veřejnoprávních smluv o 



4 
 

poskytnutí dotace dle schváleného rozpočtu třem zmíněným spolkům. Nebylo dotazů, starosta nechal 
hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 193/2016 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – FK Jiskra Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.   Schvaluje  
     uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 420.000,-- Kč, 
    příjemce dotace: FK Jiskra Velké Březno, IČ: 40232379 se sídlem Alej sportovců 256,         

    403 23 Velké Březno, zastoupený předsedou Davidem Řezáčem.  

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy.                                                   T:  31. 1. 2017 
Výsledek hlasování:           hlasů pro   10 hlasů proti  0 hlasů zdržel   1 
Usnesení bylo přijato.   
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 194/2016 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – TJ Spartak Valtířov 

Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.   Schvaluje  
     uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-- Kč, 
    příjemce dotace: Tělovýchovná jednota Spartak Valtířov, občanské sdružení,                           
    IČ: 44556161, se sídlem Valtířov 34,400 02 Velké Březno, zastoupený předsedou sdružení  
    Karlem Turkem. 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy.                                                   T:  31. 1. 2017 
Výsledek hlasování:           hlasů pro   11 hlasů proti    0 hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 195/2016 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KASUGA z.s. 

Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.   Schvaluje  
     uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 240.000,-- Kč, 
    příjemce dotace: KASUGA z. s., IČ: 04022262, se sídlem Nad Nádražím 323,                  
    403 23 Velké Březno, zastoupené předsedou Bc. Tomášem Bucharem.  

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy.                                                   T:  31. 1. 2017 
Výsledek hlasování:           hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo přijato.   
 
Starosta navrhl změnu pořadí projednávaných bodů a přednostně projednat Plán obnovy a investic 
vodovodů a kanalizací pro rok 2017 a návrh Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2017. 
Nebylo připomínek. Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání plán obnovy a investic VaK pro 
rok 2017 s výhledem do roku 2020. Konstatoval, že v plánu pro rok 2017 jsou zahrnuty akce, na které 
je již zpracovaná projektová dokumentace nebo byl vybrán její zhotovitel, ale i ony dvě akce ve vodním 
hospodářství, které byly probírány při schvalování rozpočtu obce pro rok 2017 – tedy změna ČOV 
Valtířov na ČSOV – zpracování PD, žádosti o dotaci a akce k Akumulaci pitné vody – zpracování PD, 
žádost o dotaci, ZD.  
Ing. Fiala – upozornil na nutnost k akci Akumulace pitné vody zahrnutí celé obce, řešit všechny 
oblasti. 
Starosta – ano je tak uvažováno. 



5 
 

p. Šesták upozornil na skutečnost, že je třeba myslet na to, že do ČSOV Kolonie, kterou bude obec 
v roce 2017 rekonstruovat, se do budoucna budou odvádět splaškové vody z celého Valtířova a ty 
následně budou odváděny na ČOV VB. 
Ing. Pavliš – máme odhad, jaká by měla být cena vodného a stočného, aby pokryla celkové náklady i na 
obnovu, budou mít tyto investiční akce vliv na cenu vody? Měla by se uvést varianta cenového výhledu 
s použitím dotace a bez dotací. 
Starosta – odhady jsou, byly prezentovány při probírání studie na zářijovém jednání. Určitě bude vodné 
stočné dražší. 
Tajemník – odhady byly kolem 36,- Kč 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 198/2016 
Plán obnovy a investic vodovodů a kanalizací pro rok 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.    Schvaluje 
      Plán obnovy a investic vodovodů a kanalizací pro rok 2017 s výhledem do roku 2020. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2017 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání kalkulaci ceny vodného a stočného (VaS) pro rok 
2017. Navrhuje se navýšení ceny stočného o 2 Kč z dosavadních 26,30 na 28,30 (ceny jsou vč. DPH 15 
%). Výsledná cena vodného a stočného včetně 15 % DPH by byla zvýšena z platných 65,69 Kč/m3 na 
67,69 Kč/m3. Kalkulace je vypracovaná ve formátu a dle pravidel ministerstva zemědělství, které jako 
dozorčí orgán sestavení ceny VaS jako ceny věcně usměrňované kontroluje. Rada obce doporučuje 
předkládaný bod schválit. Na pracovním jednání byl vznesen dotaz, jak bylo naloženo s letošními 6 
korunami, o které se vodné a stočné zvýšilo. Zatím není přesné číslo, protože nejsou definitivní odečty 
vodoměrů. Nicméně odhadovalo se, že obec v roce 2016 vyrobí cca 90 000 M3 pitné vody, což 
představuje 540 000 Kč. Prostředky byly zaslány na spořicí účet VaKu.  
Bc. Pýcha – dalo by se vyčíslit množství ztrát? 
Ing. Lípová – ano v rámci vyhodnocení za hospodářský rok je tento údaj uveden. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 199/2016 
Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     s účinností od 1. 1. 2017 cenu vodného a stočného pro rok 2017 takto: 
       vodné     stočné     celkem 
     Cena bez DPH:   34,25 Kč  24,61 Kč  58,86 Kč 
     Cena vč. 15% DPH:  39,39 Kč  28,30 Kč  67,69 Kč 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Rozpočtové opatření č. 6/2016 
Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 6. Okomentoval jednotlivé položky. Nebylo dotazů, 
starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 196/2016 
Rozpočtové opatření 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
      rozpočtové opatření č. 6/2016 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:     hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato 
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Ad 4.) Výběr nejvhodnější nabídky - Provozování, správa a údržba veřejného osvětlení v majetku obce 

Velké Březno 
Starosta informoval o uskutečněném výběrovém řízení na poskytovatele služeb, jejichž předmětem je 
provozování, správa a údržba veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno. V průběhu zadávací 
lhůty obdržel zadavatel celkem 2 nabídky, a to 21. 11. 2016 v 14:00 nabídku společnosti Eltodo Citelum 
s.r.o. a dne 21. 11. 2016 v 14:42 nabídku společnosti Elkov Trakmatol s.r.o. Dne 21. 11. 2016 od 15:05 
byly komisí pro otevírání nabídek otevřeny obě obálky s nabídkami. Komise po kontrole náležitostí 
doporučila jednohlasně, aby obě nabídky byly postoupeny hodnotící komisi k dalšímu hodnocení. Dne 
30. 11. 2016 provedla Hodnotící komise hodnocení nabídek (zápis byl součástí podkladů) a doporučila 
zadavateli jako nejvhodnější, nabídku společnosti ELTODO – CITELUM s.r.o. za cenu 218.900,- Kč 
bez DPH, DPH činí 45.969,- Kč, celková cena včetně DPH 264.869,- Kč.  Rada obce doporučuje 
usnesení schválit. 
Bc. Pýcha – v tomto případě byl uchazeč vyloučen, přitom zákon o zadávání veřejných zakázek říká, že 
by se mělo vyzývat k doplnění. 
Starosta – toto výběrové řízení bylo mimo režim zákona, především ale vyloučený uchazeč nedoložil 
téměř nic. Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 197/2016 
Výběr nejvhodnější nabídky –„Provozování, správa a údržba veřejného osvětlení v majetku 
obce Velké Březno“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I. Stanovuje  
         jako nejvhodnější, nabídku společnosti  ELTODO-CITELUM s.r.o., IČ: 25751018,    
         se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4. 
II.     Schvaluje  
         uzavření smlouvy o dílo se společností ELTODO-CITELUM s.r.o., IČ: 25751018,    
         se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4., za účelem provozování, správy a  
         údržby veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno, za cenu 218.900 Kč/rok bez  
         DPH. 
III.    Pověřuje 
         1. Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
             zastupováním obce ve věcech smluvních vztahů. 
         2. Kateřinu Jelínkovou, referentku SOM OÚ, 
             zastupováním obce ve věcech technických. 
IV.   Ukládá 
        Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
        zabezpečit uzavřením SoD se společností .ELTODO-CITELUM s.r.o.     T:  31. 12. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
 

Ad. 5) Různé 

Zrušení veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu z obce Velké Březno“ 
Starosta konstatoval, že rada obce dne 30. 11. 2016 usnesením č. 295/2016 zrušila zadávací řízení 
nadlimitní veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu z obce Velké Březno“ 
z důvodu uvedených v § 127 odst. 2 písm. d), a to proto, že některé položky, které byly součástí 
hodnocené celkové ceny, nebyly jednoznačně specifikovány a mohly být uchazeči mylně pochopeny a 
mylně naceněny. Tato skutečnost mohla mít za následek nezákonnost zadání a zvýšení ceny služby 
oproti současnému stavu, což by se negativně projevilo na ekonomické situaci zadavatele. K zachování 
kontinuity svozu a likvidace komunálního odpadu z obce pak doporučila zastupitelstvu obce, zpětvzetí 
výpovědi smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace odpadu, uzavřené se společností AVE Ústí nad 
Labem s.r.o. S AVE Ústí nad Labem je domluvena akceptace zpětvzetí výpovědi. Nebylo dotazů, 
starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.200/2016 
Návrh na zpětvzetí výpovědi smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace odpadu 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     zpětvzetí výpovědi smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace odpadu, uzavřené   
     s AVE Ústí nad Labem s.r.o. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit odeslání zpětvzetí výpovědi společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.                         
                                                                                                                             T:  16. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1   
Usnesení bylo přijato 
 
Žádost manželů …………… 
Tajemník obce informoval o podané žádosti občana adresované zastupitelstvu obce. Jedná se však o 
občanskoprávní spor, ve kterém není možné ukládat zastupitelstvem jakákoliv řešení. V tomto duchu 
byla připravena odpověď. Požádal zastupitelstvo, aby žádost vzalo na vědomí a souhlasilo s textem 
odpovědi. 
Ing. Pavliš – nepřísluší rozřešení stavebnímu úřadu? 
Starosta – nepřísluší, je adresována zastupitelstvu, ale samozřejmě máme i stanoviska stavebního úřadu 
k dispozici. Dokonce existuje již i judikatura soudu, která vylučuje řešení stavebním úřadem, nebo obcí. 
Jedná se bohužel o občanskoprávní spor. 
18,05 hod se dostavil pan Miloš Hudík. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 201/2016 
Žádost manželů …………… 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo žádost manželů ……………….. a tuto 
I.  Bere na vědomí 
II. Souhlasí 
     s textem odpovědi starosty obce ve znění uvedeném v důvodové zprávě. 
III.Ukládá 
     Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
     zabezpečit odeslání stanoviska manželům ……………….                              T:  16. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
 
Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev obcí, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Starosta připomněl, že tento bod zmiňoval na pracovním jednání. Všeobecná domluva byla taková, že 
se nebude navrhovat zvýšení odměn neuvolněným členům OZ. Připraveno je proto usnesení, kterým 
pouze zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že od 1. 1. 2017 nabude účinnosti předmětná změna 
nařízení vlády, kterým v průměru o 4% navyšují odměny. A odměny neuvolněným členům zůstanou ve 
stávající výši.  
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 202/2016 
Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev obcí, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno se seznámilo s informací, že od 1. 1. 2017 nabude účinnosti změna 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterým se v průměru o 4% navyšují odměny členům zastupitelstev obcí 
a tuto 
I.  Bere na vědomí     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Zpráva o činnosti KV 

Starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru Ing. Pavlišovi. 
Ing. Pavliš informoval o činnosti kontrolního výboru, konkrétně o kontrole vybraných veřejných 
zakázek za rok 2016 -  kontrolovány 3 akce – kontrolu provedla Ing. Anna Pumprová a kontrole zadávání 
veřejných zakázek za rok 2015 – kontrolou provedl Bc. Tomáš Pýcha. 
 
V 18: 13 se omluvil Ing. Fiala. 
Bc. Pýcha seznámil se závěrem provedené kontroly vybraných veřejných zakázek za rok 2015 – 5 
vybraných akcí. Kladně hodnotil postupy při výběru vítězných nabídek, konkrétně sestavování 
hodnotících komisí. Vrátil se k hlasování o výběru nejvhodnější nabídky na provoz VO. Upozornil na 
provedené výběrové řízení za údržbu veřejného osvětlení – je vhodné dát šanci účastníkovi k nápravě a 
doplnění. 
Ing. Pavliš - účastník nedodal jasně vymezené informace, proto byl vyloučen. 
Starosta – směrnice je přísnější než v minulosti, nicméně hodnotící komise byly sestavovány i 
v minulosti. Záleželo na předpokládané výši ceny za provedení. 
p. Hudík se dotázal, jak probíhá výběr oslovených dodavatelů při přípravě výběrového řízení. 
Starosta – směrnice uvádí počet oslovených dodavatelů podle výše zakázek, hovoříme o podlimitních 
zakázkách, kde si ve směrnici stanovujeme počty oslovených dodavatelů. Oslovení je dle zkušeností a 
doporučení. 
p. Hudík – mohlo by se ve směrnici uvést víc dodavatelů, kteří se mají oslovit. 
p. Dvořák – v některých činnostech je problém najít víc dodavatelů alespoň v rozumné blízkosti. 
Ing. Pavliš se vrátil ke zprávě kontrolního výboru, vyzval zastupitele k tomu, aby do příštího jednání 
podali podněty pro činnost kontrolního výboru na rok 2017 
Starosta upozornil, že ve výčtu, který zatím KV navrhl, chybí ta hlavní činnost vyplývající ze zákona o 
obcích, a sice kontrola plnění usnesení. 
Ing. Pavliš- není problém, můžeme to do kontrol zahrnout. 
 
Ad. 6) Zprávy 

 
Dotace MMR   
Starosta informoval zastupitele o přijatém usnesení rady, kterým schválila podání žádosti na 
rekonstrukci MK Nad Nádražím. Žádost obec podá na MMR. Termín je 30. 12. Pro tyto účely uzavřela 
SoD s Agenturou PROME, která všechny úkony od podání žádosti, až po případné zpracování 
závěrečného vyhodnocení za obec vypracuje.  

 
Jednání s Heineken – restaurace Tivoli 
Starosta informoval o tom, že provozovatel kulturního domu a restaurace Tivoli s největší 
pravděpodobností končí svoji činnost. Upozornil na možnost ohrožení konání kulturních akcí v novém 
roce. Nájemce restaurace Tivoli společnost Heineken přednesl možné varianty dlouhodobého řešení této 
situace. Jednou z variant je i odstoupení společnosti Heineken od modelu současné smlouvy – pronájem 
Heinekenu a provozování třetí osobou. V lednu by se ale mělo uskutečnit jednání s možným nástupcem 
za současného provozovatele restaurace, po té bude situace jasnější. Na tomto jednání bude přítomen i 
starosta obce. 
 
Studentské návrhy náměstí pod hodinami Velké Březno 
Starosta prezentoval návrhy studentů na řešení dolního náměstí, informoval, že se na webových 
stránkách připraví anketa, ve které bude možné hlasovat o nejlepší návrh. Připomněl, že dle pořadí 
budou studenti finančně odměněni. Po vyhodnocení ankety bychom navrhli další postup – zpracování 
profesionální PD a dále by mohla proběhnout realizace. 
Vedoucí SOM OÚ p. Šesták upozornil na existenci sítí v daném prostoru. 
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Ad. 7) Dotazy 
Ing. Pavliš – dotaz na řešení pracovního zastoupení p. Tomanové (ve stavu nemocných). 
Tajemník – neznáme vývoj zdravotního stavu p. Tomanové, ale uvažujeme o zabezpečení náhrady pro 
chod agendy, ale bude potřeba vyhledat osobu, která bude znalá problematiky. 
 

Ad. 7) Diskuze 
p. Charvátová přednesla stížnosti od občanů na to, že v okolí večerek se vyskytují osoby, kteří 
konzumují alkohol a poté konají potřebu. 
Tajemník navštívil provozovatele večerky, který se bránil tím, že tito jsou na zahrádce a nic neporušují 
a pivo je prodáváno lahvové, tedy uzavřené. 
Starosta – je to těžko řešitelný problém, vždy se v takovém případě musí volat policie ČR. 
PhDr. Štefl – v některých městech k tomu slouží asistent veřejného pořádku, tzv. politika aktivní 
zaměstnanosti, kterou dotuje Úřad práce. 
Tajemník – je to pouze v obcích, kde mají městskou policii, navíc jsou bez pravomocí. 
Starosta – je jediné řešení. Každý občan, který je přímým svědkem, musí zavolat policii. 
PhDr. Štefl – u nás u školy jsme pořídili kamery na kritická místa a pomohlo to. 
p. Charvátová se vrátila k informaci o pravděpodobném ukončení současného provozního v restauraci 
Tivoli. Při organizaci mikulášské nadílky vznikl problém s provozem baru na sále. Dotázala se na 
možnou variantu oslovení cateringové společnosti pro zajištění občerstvení při pořádání obecního plesu.  
Starosta – i tato možnost existuje. 
Ing. Pavliš – máme nějaké zájemce o provozu Tivoli? 
Starosta – nemáme, obec pronajímá Heinekenu a tato společnost uzavírá smlouvu s provozním. Údajně 
má současná provozní za sebe nástupce, s kterým bychom se měli sejít začátkem ledna. Poté budeme 
vědět víc informací. 
p. Charvátová požádala o pozvání k setkání se zástupci Heinekenu při projednávání této problematiky. 
Ing. Pavliš informoval o tom, že členka KV v dohledné době bude končit, dále požádal vedoucího SOM 
OÚ p. Šestáka o informaci na stav konkrétní závady. 
p. Šesták odpověděl. 
p. Dvořák popřál všem příjemné svátky a zdraví v novém roce. 
Starosta se přidal s přáním a ukončil zasedání v 19.05 hod. 
 

 

 

 
 
 
Jiří Suchý                  Ivana Charvátová 
ověřovatel         ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce Velké Březno         místostarosta obce Velké Březno 


