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Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 6. února 2017 v zasedací místnosti  

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 11 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: pan Suchý, paní Dvořanová, Ing. Holub, Ing. Fiala, pan Hudík (přítomen od 17:05) 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 3) a zahájil zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o 
obcích. Konstatoval, že je přítomno 10 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Omluvil paní Marii Dvořanovou, Ing. Tomáše Holuba, Ing. Jana Fialu, pana Jiřího Suchého. 
Starosta určil zapisovatelkou zasedání paní Hanu Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele 
zápisu zasedání pana Karla Turka a paní Pavlu Prokopovou. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní 
Jitka Rodovská. PhDr. Mgr. Štefl, Ph.D, pan Jaromír Dvořák. 
 

Výsledek hlasování o usnesení č.: 203/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 19. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  Karel Turek, Pavla 
Prokopová, 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jitka 
Rodovská, Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   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.: 204/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 19. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Ukončení nájmu KD Tivoli 
3. Rozpočtové opatření 2/2017  
4. Různé 
5. Dotazy členů zastupitelstva 
6. Diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   10 hlasů proti  0          hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo přijato.   
V 17:05 se dostavil zastupitel Miloš Hudík. 

Ad 2.)  

Návrh na ukončení platnosti smlouvy o nájmu KD Tivoli 
Starosta seznámil zastupitele s problematikou nájemní smlouvy nebytových prostor KD Tivoli. Dne 13. 
8. 1993 byla uzavřena nájemní smlouva s Ústeckými pivovary a.s., jejímž předmětem byl pronájem 
nebytových prostor v KD Tivoli a přilehlých pozemků. Původní smlouva o pronájmu byla v důsledků 
povodní  doplněna o dodatek č. 2 a dále z důvodu rekonstrukce topení za 350.000,- Kč o dodatek č. 3, 
kterým se současně stanovila nově délka nájmu, a to na dobu 25 let.  Doba nájmu pro Heineken tak 
končí 31. 8. 2018. V současné době je restaurace uzavřena a nájemce – Heineken obtížně shání 
provozovatele, neboť doba jeden a půl roku je pro „rozjetí“ restaurace velmi krátká a současně je i velmi 
krátká pro případná jednání budoucího provozovatele s bankami. V potaz je potřeba brát také dopady 
EET, protikuřáckého zákona a zákona o hazardních hrách, které také snižují okruh potenciálních 
zákazníků. Zahájili jsme proto jednání se zástupci pivovaru a diskutovali možná řešení vzniklé situace. 
V případě, že by se nepodařilo Heinekenu nalézt provozovatele, zůstala by budova uzavřena a všichni 
víme, že pokud dům „nežije“ chátrá. Jako řešení se tedy nabízí akceptovat návrh společnosti Heineken 
Česká republika na ukončení platnosti smlouvy o pronájmu KD Tivoli dohodou smluvních stran, která 
byla součástí podkladů. Z uvedeného vyplývá, že pokud bude někdo ochoten si KD Tivoli pronajmout, 
bude nutné mu vytvořit podmínky. Navrhujeme proto, ukončit platnost nájemní smlouvy se společností 
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Heineken dohodou, ke dni 7. 2. 2017. Objekt KD Tivoli převzít do své správy a vyhlásit záměr pronájmu 
KD Tivoli na dobu nejméně 10 let. V případě, že se nám nepodaří nalézt vhodného provozovatele, 
ponese náklady na zabezpečení objektu obec. Pokud bychom tento návrh nepřijali, budeme před stejným 
problémem stát 31. 8. 2018 s tím, že objekt KD Tivoli může být v podstatně zanedbanějším stavu. Návrh 
záměru o pronájmu KD Tivoli byl součástí podkladů. Vypracovali jsme ale nový návrh, který bude 
projednávat na svém středečním jednání rada obce. V tomto návrhu je zejména stanoveno, jaké se bude 
vyvíjet nájemné. Po dobu prvních pěti let se navrhuje nájemné v současné výši, v následujících pěti 
letech se pak navrhuje postupně nájemné zvyšovat, až na úroveň částky 350 Kč/m2/rok za restauraci a 
polovinu z této částky za ostatní prostory. 
Bc. Pýcha – jak se bude postupovat, pokud se přihlásí zájemci se stejnými podmínkami. 
Starosta - klíčové bude uvedení podnikatelského záměru zájemce, rada poté bude posuzovat a 
rozhodovat o výběru vhodného nájemce. 
Pan Dvořák - první krok je rozvázat nájemní smlouvu s Heineken ČR, další krok je určit podmínky pro 
nového nájemce.  Přesně určit předmět pronájmu. Důležitý je fakt, že některý majetek není obce 
(vybavení kuchyně, vybavení sálu). 
Ing. Pavliš – uvažuje se o odkupu tohoto vybavení? 
Starosta – o tomto se neuvažuje. Nový provozní by mohl zainvestovat do vybavení a je pak možné snížit 
na určitou dobu nájemné – odpovídající investici. 
p. Rodovská se dotazuje, co je pivovaru a co nájemce (vybavení). 
Starosta – Heinekenu jsou židle a stoly, nájemce je vybavení kuchyně a zřejmě i výčep. Heineken má 
zájem o provoz a výtoč místního piva, takže jsou ochotni stávající vybavení novému nájemci zapůjčit. 
Ing. Pavliš -  kontroluje obec nějakým způsobem stav objektu v současné době? 
Starosta - nemáme klíče, ale dotazovali jsme se na to a máme informaci, že je objekt temperován proti 
zamrznutí. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz, zda by bylo možné sjednat nižší ceny pro akce pořádané obcí. 
Starosta - ano i toto je předmětem jednání, už se jeden ze zájemců k tomu vyjádřil kladně, v případě, 
pokud by se snížilo nájemné. 
Ing. Pavliš – nájem by měl pokrývat alespoň částečně hodnotu renovace objektu. 
Starosta - záleží na zájmu provozovatelů, aby výše nájemného byla pro ně únosná. Pokud budeme chtít 
vysoký nájem, je možné, že objekt nepronajmeme. Uvažujeme tak, že by prvních pár let měl být nájem 
motivační, aby se provoz restaurace i kultury obnovil, pak by se postupně nájem zvyšoval. 
Ing. Pavliš - 7. 2. je navržený termín ukončení a měly by proběhnout inventury. Nebylo by vhodné 
termín prodloužit?  
Starosta - chtěli jsme toto udělat co nejdříve, abychom mohli na středečním jednání rady schválit záměr 
pronájmu KD Tivoli a co nejvíce celý proces zrychlit. Rádi bychom, aby nový provozovatel zachytil 
začátek sezóny.   
Správce SOM p. Šesták - v letošním roce máme v plánu za 100 tis. realizovat rekonstrukci kanalizace 
v kuchyni KD Tivoli, takže co nejdříve -  v období, kdy ještě nebude provozována. 
Bc. Pýcha upozorňuje, že je třeba nechat si předložit reference zájemců o provoz a předpokládá, že by 
o jeho výběru měli rozhodnout zastupitelé. 
Starosta - představuje si, že rada se důkladně seznámí s jednotlivými podnikatelskými záměry a povede 
osobní jednání se zájemci. 
p. Dvořák se přiklání k osobnímu jednání a vyjádření se k referencím zájemců. Dále je důležité zjistit 
stav celého objektu i okolí, zda nedošlo k nějakému poškození během tohoto období, kdy byl objekt 
nevyužíván. Jako nejdůležitější ale považuje nejprve rozhodnout, zda ukončit nájemní smlouvu 
s Heineken ČR. 
Starosta dal slovo hostu  -  zájemci o pronájem KD Tivoli. 
Zájemce upozornil na to, že bude opravdu zprovoznění restaurace technicky a finančně náročné, 
považuje provoz restaurace Tivoli za srdeční záležitost, ale předpokládá hodně práce a prvotních 
nákladů. Má zkušenosti s provozem restaurací v Německu, předpokládá, že přímá spolupráce s obcí je 
vhodnější, než přes pivovar a vidí dobrou budoucnost takového objektu. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz odkud zájemce je. Upozornil na to, že v letním období nebylo dostatečně 
využíváno cyklistického ruchu u restaurace. 
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Zájemce odpověděl, že je z Ústí nad Labem. Vidí velký potenciál v objektu u cyklostezky. Představil 
některé své nápady. Předpokládá celotýdenní provoz s maximálním nasazením, aby tato činnost měla 
výsledek. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení: 205/2017 
Návrh na ukončení platnosti smlouvy o nájmu KD Tivoli 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      ukončení smlouvy o nájmu KD Tivoli dohodou ke dni 7. 2. 2017 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu KD Tivoli.                                     T: 15. 2. 2017 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   10 hlasů proti   0          hlasů zdržel   1 
Usnesení bylo přijato.   

Ad. 3) Finanční záležitost 
Rozpočtové opatření č. 2/2017 
Starosta přednesl návrh rozpočtových opatření č.2/2017. Informoval, že návrh byl projednáván 
finančním výborem ve středu 1. 2. 2017 a byl doporučen ke schválení. Vzhledem k nepřítomnosti 
předsedy FV předal slovo Ing. Pavlišovi. 
Ing. Pavliš informoval, že s rozpočtovým, opatřením FV souhlasil, ale s výhradou použití odměny pro 
studenty s tím, že je spravedlivější rozdělit odměnu rovnoměrně mezi zúčastněné studenty, nebo přímo 
škole. Jako další FV navrhl vypracovat pravidla pro odměňování členů komisí, kteří nejsou zastupiteli 
obce. 
Starosta nepovažuje za reálné vytvořit spravedlivá hodnotící kritéria pro odměňování členů komisí. 
Nechal by na předsedovi komise, aby zhodnotil výkonnost členů. K návrhu odměnit studenty stejnou 
částku nemá výhrady, přednese to jako návrh do příštího jednání rady obce. 
PhDr. Štefl požádal starostu o slavnostní předání odměny těm studentům, kteří vypracovali návrh na 
řešení veřejného prostranství. 
Starosta odvětil, že s tím bude počítat. 
p. Dvořák se vyjádřil k odměnám členům komisí. Domnívá se, že hodnocení členů komisí je na každém 
předsedovi, který ví nejlépe, jak kdo pracuje.  
Bc. Pýcha také souhlasí s tím, aby o výše odměny rozhodli předsedové komisí, či výborů. Dále vznesl 
dotaz k návrhu rozpočtové změny, konkrétně navýšení výdajů na zimní údržbu. Požádal o vysvětlení 
termínu předpokládaná cena za zimní údržbu. 
Starosta – rozpočet na zimní údržbu letošního roku jsme navrhli podle skutečnosti roku 2016. To ale 
zima nebyla taková, jako je letos. Již jsme proplatili prosincovou fakturu a je třeba zajistit finančně 
leden, únor, březen a měsíce v závěru roku. Fakturu za měsíc leden ještě nemáme, ale na základě 
smlouvy a skutečnosti, že proběhlo cca 24 výjezdů, odhadujeme náklad za leden 250 až 300 tis. Kč. 
Abychom měli zajištěné financování této služby i v nadcházejících měsících, je třeba rozpočet této 
položky posílit.  
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 206/2017  
Rozpočtové opatření  2/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
      rozpočtové opatření č. 2/2017 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11   hlasů proti  0        hlasů zdržel   0 
Usnesení bylo přijato.   
 

             Ad. 4) Různé  
Žádost katastrálního úřadu o doplnění podkladů k prodeji b. j. č. ………. ul. Děčínská, VB 
Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost Katastrálního úřadu Ústeckého kraje o doplnění podkladů 
pro povolení vkladu prodeje bytové jednotky č. …….. Děčínská, Velké Březno do KN. V žádosti KÚ 
vyzývá prodávajícího k doložení projednání prodeje spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 728 v k. 
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ú. Velké Březno. Přezkoumáním tohoto požadavku bylo zjištěno, že v usnesení č.: 182/2016, kterým 
zastupitelstvo prodej schválilo dne 21. 11. 2016, tato skutečnost chybí. Vzhledem k tomu, že úmyslem 
zastupitelstva je prodat bytovou jednotku č. ……… se společnými částmi domu a pozemkem je třeba 
přijaté usnesení v tomto smyslu doplnit. Rada obce doporučuje předkládaný bod schválit. 
Ing. Pavliš se dotázal, zda se bude za opakované podání platit nějaký poplatek. 
p. Prokopová odpověděla, že měla podobný případ a hradila poplatek 1 000,- Kč 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 207/2017 
Žádost katastrálního úřadu o doplnění podkladů  -  b.j.č. ………… 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Mění a doplňuje 
     bod II usnesení č. 182/2016 takto: 
     Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
     II.  Schvaluje  
           prodej bytové jednotky číslo ………, vymezené v budově Velké Březno, č. p. …………,    
           bytový dům, na parcele číslo 728, parcely číslo 728 - zastavená plocha a nádvoří o  
           výměře 1060 m2, s příslušným spoluvlastnickým podílem o velikosti 401/7123 na   
           společných částech domu v budově Velké Březno č. p. ……….., a se  
           spoluvlastnickým podílem o velikosti 401/7123 na pozemku parcelního čísla 728, vše  
           uvedeno na LV 610 a 611, obec Velké Březno, katastrální území Velké Březno,           
           za cenu: 105.500,- Kč 
           Kupující: 
           ……………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit odeslání podkladů pro vklad do KN.                                              T: 15. 2. 2017 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11   hlasů proti  0          hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Starosta dále informoval o: 
Zpracovávání podkladů pro podání žádosti o podporu MZe na restaurování památky – Sloup 14 sv. 
pomocníků ve Valtířově. 
Radou schváleném dodatku Příkazní smlouvy, jejímž předmětem je zpracování PD školní jídelny. 
Hlavní projektant v loňském roce utrpěl závažný infarkt, který si vyžádal dlouhodobý pobyt v nemocnici 
a následné léčení. Rada schválila dodatek, kterým se předání PD posouvá na květen 2017. Současně 
starosta konstatoval, že je náročná spolupráce projektanta a stavebního úřadu. Projektant se bude 
s největší pravděpodobností odvolávat na KÚ. 
Změně organizačního řádu OU – z důvodů předpokládané dlouhodobé nemoci p. ……….., přistoupila 
Rada obce k navýšení o jednoho pracovníka na úseku správy majetku na dobu 1 roku. 

 
             Ad. 5) Dotazy  

Ing. Pavliš opětovně vyzval zastupitele k předložení návrhů na činnost kontrolního výboru. 
Starosta upozornil na činnost vyplývající ze zákona – kontrola plnění usnesení. 
p. Dvořák vzpomněl na neúplnou evidenci majetku u hasičů – doporučuje zkontrolovat. 
Ing. Pavliš – kontrolu hasičů máme v plánu pro letošní rok. 
Starosta upozornil, že je třeba specifikovat obsah kontroly, co přesně a konkrétně bude kontrolováno. 
Ing. Pavliš si přeje předložit na příštím zastupitelstvu přehled dluhů – pohledávek za rok 2016. 
Ing. Pavliš dále vznesl dotaz na stav inventur. 
Paní Fuchsová odpověděla, že inventarizace je ukončena, v následujícím týdnu bude vypracována 
závěrečná zpráva. 
Ing. Pavliš vznesl připomínku k realizaci podmínek pro dotování dětí ve sportovních organizacích 
v obci, toto téma bylo také předmětem jednání FV. 
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Starosta: místním sportovním organizacím byly rozeslány formuláře pro vyplnění. Do 31. 3. je termín 
pro odevzdání. Poté budeme mít informace od klubů o počtech dětí a pak (předpoklad květen-červen) 
by zastupitelstvo mělo schválit přesné zásady, koho bude obec podporovat. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na stav prací na územním plánu a strategickém dokumentu. 
Starosta – dle informací Mag ÚL odboru investic a územního plánování by v květnu měl být hotový 
dokument k veřejnému projednání. Průběžně zasíláme podněty od občanů ke zpracování, strategický 
dokument se zatím neposunul. 
Ing. Šidák – v oblasti strategického dokumentu je velmi těžké realizovat některé požadavky občanů –  
provoz lékárny, koupaliště apod., je potřeba monitorovat dotační programy, které jsou pro letošní rok 
vypisovány a rozhodnout se, co je možné realizovat. 
Ing. Pavliš doporučuje zavést ve sběrném dvoře sběr olejů z domácností. 
Starosta informoval, že obec oslovila společnost AVE, která tuto službu nabízí. Je možné umístit 30-ti 
až 120-ti l nádoby, za které se platí paušální oplatek za 1 vývoz (od 145 do 385,-). 
Ing. Pavliš navrhuje oslovit další firmy, je pravděpodobné, že některé to mohou odebírat i bezplatně. 
Starosta - oslovíme další firmy. 
Ing. Pavliš konstatoval, že zimní údržba funguje v tomto období dobře, ale domnívá se, že se příliš solí. 
Navrhuje toto téma otevřít po skončení zimní sezony a některé komunikace nesolit. 
Starosta odpověděl, že je komplikované vytipovat, kde sůl použít a kde nikoli. Především je třeba si 
uvědomit odpovědnost obce za případné škody vzniklé na těchto komunikacích. 
Paní Rodovská doporučuje nesolit kovové mostky, použitá sůl je ničí. Jako příklad uvedla mostek u 
Adonisu.  
p. Dvořák doporučuje roviny nesolit v případě, kdy je současně schůdný chodník a solit hlavně svahy, 
navrhuje nesolit třeba ve Školní ulici. 
PhDr. Štefl s jeho návrhem nesouhlasí, mohlo by dojít k nehodě. 
Ing. Pavliš – doporučuje se k tomuto tématu vrátit po skončení zimní sezony. 
Ing. Pavliš – požaduje na příštím zasedání seznámit zastupitele s plánem údržby veřejné zeleně. 
Starosta odpověděl, že na plánu se pracuje. Jsou vytipovány pozemky, které bychom udržovali 
dodavatelsky a pozemky, které bychom udržovali vlastními pracovníky, či VPP. Komplikací 
v plánování je fakt, že k 28. 2. skončí všichni současní VPP. Od března by měla být sice uzavřena nová 
smlouva s úřadem práce, ale nevíme, jaké pracovníky budeme mít k dispozici. 
Bc. Pýcha vznesl dotaz na pravidla pro přidělování obecních bytů. Zda se upřednostňuje osobní kontakt 
se zájemci o byty nebo stačí podat aktualizovanou žádost do podatelny. 
Tajemník odpověděl, že stačí přes podatelnu. 
Bc. Pýcha dále informoval o tom, že jednal s p. …………………………………..), která by byla 
ochotná poskytnout prostor pro prodejnu potravin. Dotázal se, zda by obec mohla nějak pomoci, např. 
s vybavením – ledničku, apod. 
Starosta vyjádřil obavy před požadavky hygieny, zda by byla povolena nejspíš nutná změna užívání 
stavby. Domnívá se, že je potřeba, aby případný zájemce přednesl nějaký svůj návrh.  
Bc. Pýcha dále vznesl dotaz na zmiňovaný stav kanalizace v kuchyni restaurace Tivoli. 
Správce SOM p. Šesták informoval o špatném stavu a nutné rekonstrukci, průběh prací odhaduje na 3 
týdny, ideální je zrealizovat ji před schválením nového nájemníka restaurace. 
Bc. Pýcha se dotázal, zda byl vybrán nový dodavatele služby opravy veřejného osvětlení. Zaznamenal, 
že VŘ bylo zrušeno. 
Starosta odpověděl, že VŘ bylo poté opakováno a zastupitelstvo již schválilo novým správcem a 
provozovatelem veřejného osvětlení firmu ELTODO, která byla vybrána ve výběrovém řízení. 
Paní Charvátová vznesla dotaz na svícení veřejné osvětlení v novém obytném souboru v Kolonce. 
Správce SOM p. Šesták prověří stav. 
Paní ………… vznesla dotaz na zrušení výběrového zrušení na odvoz komunálního odpadu. 
Starosta vysvětlil, že na základě poradce bylo VŘ zrušeno, protože se vyskytly chyby v zadání. 
Připravují se podklady pro realizaci nového VŘ, které se bude letos opakovat. 
Paní ……………. dále vznáší dotaz na vyhlášku č. 4/2016 o místním poplatku za komunální odpad. 
Cituje znění: „Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu k rekreaci“, Namítá, že jsou 
občany obce a současně vlastní i chatu, a dle jejího názoru tudíž platí dvakrát. Apeluje na zastupitelstvo, 
aby tito vlastníci rekreačních zařízení, kteří jsou současně trvale žijícími v obci Velké Březno, byli 
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osvobozeni od poplatku za rekreační objekt. Produkované množství odpadů je, dle jejího názoru stejné. 
Upozornila, že podobnou výjimku má i město Ústí nad Labem. 
Starosta – je na zvážení zastupitelstva, aby bylo doplněno do vyhlášky, budeme se tím zabývat a 
zpracujeme důvodovou zprávu s návrhem do zastupitelstva.  
P. Dvořák – je to složité, obyvatelé domů více třídí, oproti obyvatelům, kteří mají velké kontejnery, ale 
přitom platí stejně. 
Tajemník - tato myšlenka byla diskutována a nelze ji jednoznačně přijmout, protože některé chaty jsou 
využívány i jinými, než občany obce, některé mají více vlastníků. 
Starosta - není to rychlý proces, je nutné návrh konzultovat odborem kontroly Ministerstva vnitra, pokud 
se tím budeme zabývat, nabude platnost zřejmě až od r. 2018. 
Bc. Pýcha doporučuje se tím zabývat, zdá se mu to spravedlivé. 
Ing. Pavliš doporučuje stanovit termín pro zpracování tohoto doplňku místní vyhlášky. 
Starosta se obává, že na březnovém zasedání není reálné toto projednávat, protože je potřeba návrh 
konzultovat právě s odborem kontroly Ministerstva vnitra. 
 
Starosta ukončil jednání v 18,41 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karel Turek                  Pavla Prokopová 
 ověřovatel            ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mgr. Michal Kulhánek               Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce Velké Březno         místostarosta obce Velké Březno 


