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Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 15. března 2017 v zasedací místnosti  

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Mgr. Ing. Šidák Michal, Miloš Hudík, Karel Turek 
 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 5) a zahájil zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o 
obcích. Konstatoval, že je přítomno 12 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Omluvil Ing. Mgr. Michala Šidáka, Karla Turka a Miloše Hudíka MBA. 
Starosta určil zapisovatelkou zasedání paní Hanu Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele 
zápisu zasedání paní Pavlu Prokopovou a paní Ivanu Charvátovou. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení:  Ing. 
Pavliš, Ing. Fiala a Bc. Pýcha. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:  208 /2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 20. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  Pavla Prokopová, Ivana 
Charvátová 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jiří 
Pavliš, Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel   0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Starosta předal slovo zástupkyním spol. PROVOD. 
Ing. Malá seznámila zastupitele s variantami zásobování a akumulace pitné vody. Jako nejvhodnější 
variantu doporučují vybudování souběžného vodovodního řadu v obci vedle stávajícího, kterým by se 
přímo, bez odtoku do spotřebiště, propojili vodojemy ve Vítově a ve Valtířově. Hlavním důvodem je 
příliš velká kapacita vodojemu ve Valtířově a menší kapacita vodojemu ve Velkém Březně – Vítově. 
Vodojemy jsou sice v současné době propojeny, ale na řad jsou napojeny i přípojky do spotřebiště, což 
je nevhodné. Navrhují proto propojit vodojemy novým řadem, aniž by na něj byly napojeny přípojky a 
zkapacitnit potrubí v území „dolního“ Velkého Března. 
Ing. Fiala – upozorňuje na nízký tlak i v lokalitě Pastvin, který si nechal změřit. 
Ing. Malá doplňuje návrh o vybudování sekčních šoupat. 
Ing. Fiala se domnívá, že by bylo vhodné zokruhovat i některé samostatné části vodovodů. 
Ing. Malá – záleží na tom, jak velkou investici si naplánujete. 
Tajemník – dotaz zda návrh uvažuje s novou výstavbou dalších 60-ti RD a zda ovlivní případná zátopa 
vodního zdroje ve Valtířově zásobování v obci. 
Ing. Malá  -  zdroje ve Vítově by měly být dostatečné, akumulace ve Vítově je ale jen 173 m3, 
doporučuje případně nové čerpací zkoušky vítovského zdroje. Zatím počítali s číslem 2261 obyvatel. 
Na případný nárůst by se ještě podívali. 
Starosta vznesl dotaz na nutnost budovat souběžný řad vedle stávajícího. 
Ing. Malá  - není to nutné, ale záleží na existenci inženýrských sítí v jiné trase. Dále doplnila odhadované 
investiční náklady této varianty - cca 11 mil. bez DPH, jedná se o 3835 m. Druhá varianta navrhuje 
zvětšit stávající vodovod ve Vítově, Valtířovský vodojem by se využil z 1/2 , ale přesto by se budoval i 
ten souběžný vodovod. Tato varianta vychází cca 22 mil bez DPH. Další vodojemy znamenají další 
rozbory a další provozní náklady. Třetí varianta uvažuje s výstavbou úplně nového velkého vodojemu 
ve V. Březně a nemusel by se dělat souběžný vodovod, cena je cca 15 mil. Kč. V dolní části V. Března 
je ale potřeba vybudovat posílení vodovodu.  
Ing. Fiala – dotaz na funkčnost vodního zdroje u drtiče. 
Ing. Lípová – funguje, dává 22 m3.  
Pan Dvořák navrhuje řešení sekčními šoupaty a snížit finanční náročnost. 
Ing. Fiala také vidí řešení v lokálních řešení pomocí sekčních šoupat. Na Pastvinách se dá uzavřít okruh, 
případně posílit tlak ze „zdola“. 
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Pan Dvořák zvažuje variantu zřídit další zdroj v oblasti blízkosti vodojemu ve Vítově. 
Ing. Malá – nejedná se o mocnost zdrojů, ale akumulace a vodojem by musel být více nahoře. 
Ing. Malá  -  bohužel se nepředpokládá, že by bylo možno využít dotaci OPŽP, jedině dotace z kraje, 
která je v režimu deminimis. Musel by se také změnit PRVKÚK. 
Ing. Lípová – dotaz na dotace na sanaci vodních zdrojů. 
Ing. Malá – v současnosti jsou národní zdroje, ale malinké – cca 100 000 Kč. To je skutečně jen na 
vodní zdroje. 
Starosta konstatoval, že poslední komunikace s panem ……. v otázce možného financování této akce 
byla předpokládána právě z OPŽP. Pro realizaci nejlevnější varianty (11 ml Kč), je to bez dotace pro 
obec téměř nedostupné, protože finanční prostředky nemáme. Plánujeme intenzifikaci ČOV, výstavbu 
jídelny, proto se obává, zda bude obec schopna to zrealizovat. 
Pan Dvořák se dotázal na kapacitu vodních zdrojů. 
Ing. Lípová odpověděla. 
Pan Dvořák se domnívá, že by bylo ideální hledat další zdroje, např. u zdroje na konci obce ve Vítově. 
Ing. Malá – není to v malé kapacitě zdrojů, ale malé akumulaci. Proto by bylo vhodné postavit nový 
vodojem výš, než je stávající vodojem ve Vítově. Nebylo další diskuze. 
 
Starosta přistoupil ke schválení programu jednání. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat o 
předloženém návrhu programu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 209 /2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 20. zasedání: 

1. zahájení 
2. hospodaření s majetkem obce  
3. finanční záležitosti 
4. různé 
5. zprávy starosty 
6. dotazy členů zastupitelstva 
7. diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel   0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Ad 2.) 

Hospodaření s majetkem obce 

Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. ……. v k. ú. Velké Březno 
Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost manželů ………………………….., oba bytem ……………. 
….., 403 23 Velké Březno o koupi části p.p.č. …….., dle geometrického oddělovacího plánu č. 775-
78/2016 označené jako p.p.č. ………, o výměře 340 m2, v k. ú. Velké Březno, za cenu 7.500,-   Kč + 
náklady obce spojené s prodejem. 
Ing. Pavliš se obává, že pozemek je součástí svažité rokle a v případě přívalových dešťů by mohl být 
problém s vodou.  
PhDr. Mgr. Štefl se nedomnívá, že tento pozemek se nachází v rokli, kterou má Ing. Pavliš na mysli. 
Situace byla zobrazena. 
Ing. Pavliš doporučuje neprodávat, ponechat v pronájmu, prověřit na místě. 
Starosta navrhuje stáhnout bod z jednání, prověřit skutečný stav a rozhodnout na příštím zasedání. 

 
Návrh 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. 
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 v k. ú. Velké Březno za účelem stavby – 
úpravy vNN, kNN, jedná se o přípojky pro pozemek č. 79,80 vlastník - Heineken. Nebylo připomínek, 
starosta nechal hlasovat.  
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 210/2017 
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 
    uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebností  
    a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 43 v k. ú. Velké Březno, 
    za cenu 1000 Kč + DPH. 
    Oprávněný:  
    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:  31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12  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.  
OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 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 v k. ú. Velké Březno za účelem stavby – 
přípojky kNN, jedná se o přípojky pro pozemek č. 810/16. Rada obce doporučuje předkládaný bod 
schválit. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 211/2017 
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 
    uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti   
    a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 810/4, 830/4, 840/5 a 847/4, vše   
    v k. ú. Velké Březno, 
    za cenu 1000 Kč + DPH. 
    Oprávněný:  
    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:  31. 3. 2017                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Kupní smlouva – prodej části p. p. č. …….. v k. ú. Velké Březno 
Starosta přednesl návrh na uzavření kupní smlouvy – prodej části p. p. č. ……… v k. ú. Velké Březno 
………………………………. Jedná se o prodej části pozemku o výměře 6 m2 – označený jako díl a). 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 212/2017  
Kupní smlouva – prodej části p. p. č. …….. v k. ú. Velké Březno, ………………………………… 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     uzavření kupní smlouvy na část pozemku č. ………….. v k. ú. Velké Březno, dle geometrického  
     oddělovacího plánu č. 770-151/2016 označený jako díl a), o výměře 6 m2 za cenu dle znaleckého  
     posudku ve výši 2.300 Kč + DPH 
     Kupující: 
     manželé ………………………………………………………………………. 
 
 
 



4 
 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                                  T: 30. 4. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Další postup při prodej části pozemku č. …… v k. ú. Velké Březno, ………………………….. 
Starosta přednesl návrh dalšího postupu při prodej části pozemku č. …….. v k. ú. Velké Březno  
..........................., s tím, že na doporučení právního zástupce obce, jej rada obce nedoporučuje prodávat. 
Jedná se o návrh postupu v případě prodeje části pozemku, o který mají zájem dva žadatelé. 
Ing. Fiala – dotaz, zda je to vázáno na jiný majetek ……………………….. (jiné podmínky). 
Starosta odpověděl, že ne. V této chvíli se jedná o projednání návrhu neprodávat cca 15 m2 pozemku. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 213/2017                                  
Další postup při prodej části pozemku č. …….. v k. ú. Velké Březno, …………………………….. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit geodetické zaměření a oddělení předmětné části pozemku č. …………. v k. ú. Velké  
     Březno o výměře cca 15 m2 a vyjmout ji z prodeje.                                                          T: 31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti  0  hlasů zdržel      2 
Usnesení bylo přijato 
 
Smlouva o bezúplatném převodu VaK  
Starosta přednesl návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu infrastruktury VaK v Obytném 
soubor Valtířov 2 (u hřbitova). 
P. Dvořák - máme geodetické zaměření, kamerové zkoušky? 
Ing. Lípová – máme zaměření i novou dokumentaci, viděli jsme to a máme zařízení převzaté, kamerové 
zkoušky se nedělaly. 
P. Dvořák -  bylo by vhodné chtít kamerové zkoušky, abychom věděli v jakém je stavu. 
Bc. Pýcha podotknul, že jedním z převodců je p. …………., který zemřel. 
Starosta odpověděl, že dle názoru právníka je možné smlouvu uzavřít, podepsána všemi převodci byla 
dne 19. 1. 2017. Nevkládá se to do katastru.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 214/2017 
Obytný soubor Valtířov 2 (u hřbitova) – Smlouva o bezúplatném převodu VaK 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.   Schvaluje  
      uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci:  156,3 m  
      vodovodu z trub PE DN 90, kanalizační řad z trub PVC DN 200 v délce 71 m a kanalizační řad  
      z trub PVC DN 300 v délce 54,5 m, ve znění předloženém v důvodové zprávě 
      Převodce:  
      ………………………………………………………………………., ……………………….., 
      ……………………………………………………………………………………..   
      ……………………………………….., 
      ……………………………………………………………………………………….  
      ………………………………………….., 
      ……………………………………………………………………………………………  
      ………., 
      ……………………………………………………………………….., 
      …………………………………………………………………... 
II.  Ukládá  
      Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ 
      zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatné převodu.                                                     T: 31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti   0  hlasů zdržel      1 
Usnesení bylo přijato 
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Ad 3) 

Finanční záležitosti 
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření 3/2017. Důvodem je finanční realizace 
projektu „Spokojené děti“, kterým bude Mateřské škole Velké Březno poskytnuta dotace ve výši 
366.752,- Kč a poskytnutí finančního daru od spol. Heineken (smlouva z roku 2016) a na straně výdajů 
odvod do st. rozpočtu - podíl za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. Předpoklad pro 
letošní rok je cca 200 000 Kč. Tedy pokud letos neodebereme zboží v režimu náhradního plnění, budeme 
do st. rozpočtu vracet významnou částku. Zvažujeme proto, že bychom realizovali např., renovaci 
podlahy v zasedací místnosti, protože existují firmy, které tuto službu v tomto režimu poskytují. Vracet 
státu pak budeme méně. Zatím v tomto režimu bylo možné nakupovat spíše spotřební materiál a 
nábytek. Upozornil na jedno doplnění v rozpočtovém opatření, konkrétně se jedná o stejnou částku na 
straně příjmů i výdajů – daň z příjmů za obec. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 215/2017                                                  
Rozpočtové opatření 3/2017            
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     rozpočtové opatření č. 3/2017 v předloženém znění 
II.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ 
      zabezpečit zapracování rozpočtových opatření do účetnictví obce.                              T: 31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na akce „Kulturního kalendáře 2017“ 
TJ Spartak Valtířov 
Starosta předložil zastupitelstvu obce 3 žádosti TJ SPARTAK Valtířov, na poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce na pořádání kulturních a společenských akcí. Rada doporučuje schválit dodatek ke stávající VPS.  
Ing. Holub se vzdálil 18,05 hod 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 216/2017 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na akce „Kulturního kalendáře 2017“ 
 TJ Spartak Valtířov 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.   Schvaluje  
     uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 17.000,-- Kč, na akce  
     „Kulturního kalendáře 2017“ 
    Příjemce dotace:  
    Tělovýchovná jednota Spartak Valtířov, občanské sdružení,  IČ: 44556161, se sídlem  
    Valtířov 34,400 02 Velké Březno, zastoupené předsedou sdružení p. Karlem Turkem. 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy.                                                                    T:  30. 6. 2017 
Výsledek hlasování:           hlasů pro 10   hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato.   
Ing. Holub se vrátil 18,10 hod. 
 
Návrh OZV č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Starosta přednesl důvodovou zprávu k návrhu. Na základě jednání 19. schůze zastupitelstva obce 
předkládáme návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místní poplatek za odpad a okruh osob 
(poplatníků), které jsou zcela nebo z části osvobozeny od povinnosti tento poplatek hradit. V úvodu je 
třeba připomenout, že místní poplatky, jsou považovány za místní daně, které jsou v plné výši příjmem 
obce a slouží k úhradě nákladů obce vyvolaných zajišťováním služeb pro občany nebo provozem 
veřejně prospěšných zařízení v majetku obce. A proto velmi doporučujeme, aby zastupitelstvo obce 
vždy, když jedná o úlevách či osvobozeních v této oblasti, bralo tuto skutečnost v úvahu.    
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Po konzultaci našeho návrhu s oddělením dozoru Ústí nad Labem, Odborem veřejné správy, dozoru a 
kontroly MV ČR, předkládáme k projednání návrh OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
Při přípravě Čl. 5 odstavce 3 návrhu jsme museli řešit několik otázek. Hlavním problémem bylo, 
vyrovnat se s otázkou rovného zacházení (zákazem diskriminace).  Z tohoto důvodu nelze do zastupiteli 
požadovaného osvobození zahrnout pouze osoby s trvalým pobytem na území obce (§ 10b odst. 1 písm. 
a/1), ale všechny osoby, na které se vztahuje poplatková povinnost (§ 10b odst. 1 zákona 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích). Proto jsme do výčtu osob, kterých se návrh týká, zahrnuli všechny osoby 
uvedené v § 10b odst. 1 zákona, tedy  
a) fyzické osoby,  
1. která má v obci trvalý pobyt,  
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,  
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České 

republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,  
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle 

zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. 
 
Dalším otázkou bylo, zda navrhované opatření vůbec doporučit ke schválení. Pokud obdrží Odbor 
veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR stížnost (podnět) tak první, co udělá, vyžádá si od obce věcné 
důvody osvobození a obec je povinna je doložit. Proto je třeba upozornit zastupitele i na tuto skutečnost, 
neboť v době schvalování předkládaného návrhu musí zastupitelé umět obhájit jeho nediskriminační 
povahu. 
V čem vidí předkladatel možný problém. 
K otázce č. 1.   
Pokud poplatník vlastní na území obce chatu, dům nebo jednotku, ve kterém bydlí větší počet osob 
produkujících opad, které nejsou v obci přihlášeny k trvalému pobytu, přispíval v současnosti tento 
vlastník částkou 500,- Kč. Po novele nebude platit nic.  
K otázce výjimky – jediným důvodem, proč by obec mohla přistoupit k tomuto návrhu je zabránit 
dvojímu zpoplatnění stejné povinnosti. V současné době se jedná o 9 případů. (4.500,- Kč/rok) Je nutné 
si uvědomit, že v tomto případě se samozřejmě mohou „svézt“ i ti, kteří vlastní více nemovitosti a kteří 
je mohou dokonce pronajímat, půjčovat apod. (což se v několika případech u nás stává), takže ve 
výsledku námi uváděný argument, že poplatník se přesouvá z místa pobytu do místa této nemovitosti, a 
že nevzniká více komunálního odpadu, padá. 
Přesto jsme přesvědčení o tom, že jediným nediskriminačním opatřením, které by z tohoto důvodu 
nemohlo být napadeno stížností je „osvobození“ všech poplatníků uvedených v § 10b odst. 1 písm. b) 
zákona   
 § 10b odst. 1 Poplatek platí: 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 

ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

 
Z evidence vyplývá, že poplatkové povinnosti podléhá celkem 82 staveb k individuální rekreaci, 0 bytů 
a 0 rodinných domů.  Osvobozením „chatařů“ absolutně, tedy nenapadnutelně, by obec neobdržela 
41.000,- Kč, ale dál nesla náklady spojené s ukládáním a likvidací vzniklého odpadu 
Z výše uvedených důvodů rada obce nedoporučuje zastupitelstvu obce odst. 3, čl. 5 návrhu OZV č. 
1/2017 schválit. V případě neschválení odst. 3 návrhu je třeba přečíslovat zbývající odstavce tak, aby 

byly číslovány souvislou řadou. 

Pokud i přesto zastupitelstvo obce bude chtít odstavec 3 čl. 5 v návrhu OZV č. 1/2017 ponechat, 
doporučujeme jej upravit a tím způsobem, že bude vypuštěna věta …. Kteří nejsou osvobozeni 
od poplatku dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích na základě zákona nebo této 
vyhlášky…. 
Takto upravený odstavec 3 bude znít:  
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Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci s poplatkovou povinností na území Obce dle § 10b odst. 
1 písm. a) zákona o místních poplatcích, a to od poplatku podle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních 
poplatcích. 
Znění uvedené ve vám předloženém návrhu má umožnit, aby za chaty platili ti, kteří jsou z nějakého 
důvodu osvobozeni od povinnosti platit poplatek z důvodu trvalého pobytu (viz. 10b odst. 1 písm. a) 
zákona).  I po písemné výměně názorů s oddělením dozoru MVČR jsme přesvědčeni o tom, že bychom 
tímto opatřením ukládali poplatkovou povinnost nad rámec zákona.  Proto danou větu navrhujeme 
vypustit. 
Součástí návrhu je odst. 4, ve kterém nově navrhujeme osvobození dětí v předpěstounské či pěstounské 
péči. Úlevu pro studující ubytované mimo obec (odst. 5) již předchozí OZV obsahuje.  Oba návrhy 
vycházejí ze současné praxe a mají dočasný charakter (do osvojení, do ukončení studia). Rada obce 
doporučuje tuto výjimku schválit. 
Rada obce doporučuje výjimku uvedenou v odstavci 3 návrhu neschválit i s vědomím, že se jedná o 9 
případů. Uvědomujeme si, že na minulém jednání byly názory opačné, že by spíš mělo být schváleno. 
Proto, pokud zastupitelé výjimku schválí, budeme možná čelit podnětům, stížnostem ze strany ostatních 
chatařů, že jich se ta výjimka netýká. 
Ing. Fiala souhlasí s názorem rady obce. Vznesl dotaz na cenu za likvidaci odpadu – dočetl se, že náklady 
na osobu jsou 450 Kč. A dále dotaz na osvobození studentů. 
Starosta – tato částka zobrazuje pouze náklady na směsný komunální odpad, pokud se zahrne další 
náklad na tříděný, nebezpečný, velkoobjemový, bio odpad, dostáváme se na cca 750 Kč. Studenti, kteří 
se připravují na zaměstnání a jsou dlouhodobě mimo domov (např. vysokoškoláci) platí polovinu 
poplatku. Musí to ovšem prokázat. 
Bc. Pýcha – apeluje na zastupitele a doporučuje osvobození pro místní občany schválit, v současnosti 
pro 9 případů. 
Starosta to chápe jako návrh zastupitele hlasovat přednostně o této variantě. Úplně správně, bez rizika 
stížnosti ostatních „chatařů“ by měla být schválena výjimka pro všech 82 rekreačních objektů. 
p. Dvořák – podobný případ by mohl nastat, když místní občan bude mít chatu v sousední obci, také 
bude platit dvojmo. To nebezpečí stížnosti ostatních „chatařů“ tady je. 
Starosta se dotázal tajemníka, co může nastat v případě podání stížnosti. 
Tajemník odpověděl, že odbor kontroly konstatuje, že je to nezákonné a bude nás nutit ke zrušení onoho 
ustanovení, nebo nám vyhlášku zruší. 
PhDr. Mgr. Štefl – vlastním chalupu v jižních Čechách a platím. 
Bc. Pýcha – ale není v jedné obci, to je přeci nesmysl. 
P. Rodovská – nemůžou produkovat dvakrát takový odpad. 
p. Dvořanová připomíná, že obec stále za občany část nákladů doplácí, domnívá se, že 500 Kč není 
nesnesitelná částka. 
p. ………….. se domnívá, že ti místní vlastníci chat žijí na úkor ostatních chatařů. Platí za osobu 500 
Kč, protože mají v obci trvalé bydliště a, domnívá se, že navíc i 500 za chatu.   
Starosta navrhl hlasovat o variantě, která schvaluje výjimku pro místní obyvatele, na kterou apeloval 
pan Pýcha. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 217/2017 
Návrh OZV č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.    Schvaluje  
Alt. 2 OZV č. 1/2017 ve znění předloženého návrhu.  
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit vyvěšení OZV 1/2017 na ÚD                                           T:  31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:           hlasů pro   2 hlasů proti 6 hlasů zdržel 4 
Usnesení nebylo přijato. 
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Návrhová komise přednesla ke schválení Alternativu 1 OZV č. 1/2017  

Výsledek hlasování o usnesení č.: 217/2017 
Návrh OZV č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.    Schvaluje  
      Alt. 1 OZV č. 1/2017 ve znění předloženého návrhu bez bodu 3 čl. 5 bod s tím, že body 4  
                a 5 čl. návrhu, budou přečíslovány na 3 a 4.   
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit vyvěšení OZV 1/2017 na ÚD                                           T:  31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:           hlasů pro   10 hlasů proti 2 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Cena stočného pro pivovar pro rok 2016 
Starosta přednesl informaci o ceně stočného pro pivovar pro rok 2016. V souladu s odst. 3 části III. Cena 
stočného a dle přílohy č. 3, Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod, uzavřené mezi Obcí Velké 
Březno a firmou Heineken ČR, a.s. dne 25. 5. 2015, došlo na základě podkladů z účetnictví v lednu 2017 
k přepočtu ceny stočného dle schváleného vzorce a skutečných nákladů na ČOV za rok 2016. Je to 
konstatování skutečnosti, navrhujeme toto vzít na vědomí. 
p. Rodovská – ve smlouvě jsme se zavázali po dobu 10 - ti let zachovat cenu. Navržená cena dle zprávy 
je 37,19. Výše nátoků byla ale stejná jako v roce 2015. 
Starosta – smlouva hovoří o limitu nátoku 55 tis m3 +/- 10%, skutečnost byla 78 tis. m3, proto se dle 
zastupitelstvem schválené smlouvy cena přepočítává dle skutečných nákladů a schváleného vzorce. 
p. Rodovská – v listopadu jsme schvalovali cenu vodného a stočného, domnívá se, že bychom neměli 
fakturovat jinou cenu, nevidí k tomu důvod. 
Starosta připomíná, že ten důvod je ve schválené smlouvě.  
p. Rodovská – proč jsme tedy podepisovali smlouvu na deset let. 
Starosta – je schválená zastupitelstvem, obsahuje ústupky obou stran. 
p. Rodovská – v kalkulaci nákladů ČOV chybí náklady na kancelář a mzdy administrativy. 
Starosta – v době tvorby vzorce pro výpočet ceny jsme kladli důraz na to, aby náklady na ČOV byli co 
nejnižší. Zahrnuli se mzdy pracovníků na ČOV.  
Bc. Pýcha – dotaz na rozdělení nákladů mezi občany a Heineken. Dle znečištění se Heineken podílí 90 
% a obec 10%. Cena ale není 90% Heineken k 10% ceny pro obec.  
Ing. Lípová – počítá se pomocí více koeficientů – dle druhu znečištění a také množství nátoků. A také, 
zda jde o náklady ovlivněné znečištěním, či ne. V minulosti byla cena jednotná, dohodlo se takto cenu 
přepočítávat pro oba subjekty. 
Starosta – když se realizovala fúze ČOV, tak jsme to konzultovali s odborníky a tento vzorec výpočtu 
stočného nám byl doporučen, že je spravedlivý. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 218/2017 
Cena stočného pro pivovar pro rok 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí  
      cenu stočného pro firmu Heineken Česká republika, a.s. - pivovar Velké Březno za rok  
      2016 ve výši 37,19 Kč za m3 + 15% DPH.  Cena byla stanovena dle platné smlouvy a  
      vypočítána dle skutečných nákladů roku 2016 a vzájemně odsouhlaseného vzorce. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11  hlasů proti 0  hlasů zdržel  1 
Usnesení bylo přijato 
 
 
 
 



9 
 

Návrh na změnu a doplnění redakční rady  
Dne 6. února 2017 oznámil Mgr. Oliver Burda svou rezignaci na členství v Redakční radě. Současně 
navrhl za sebe nástupce, kterým je paní Kateřina Secká. Rada obce projednala tuto informaci a 
doporučila zastupitelstvu obce jmenovat p. Seckou členkou redakční rady Zpravodaje. 
Ing. Pavliš -  doporučuje poděkovat za práci v uplynulém období Mgr. Burdovi.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 219/2017 
Návrh na změnu a doplnění redakční rady 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou informaci a  
I.   Bere na vědomí 
      rezignaci Mgr. Olivera Burdy na členství v redakční radě Zpravodaje. 
II.  Jmenuje 
      paní Kateřinu Seckou, nar. ……………, členkou redakční rady Zpravodaje. 
III. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o jmenování informovat p. Seckou.                                                                               T:  17. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12  hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 
 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2016 
Předkládáme zastupitelstvu obce zprávu o kontrolní činnosti v roce 2016. Kontrolní orgán postupuje dle 
z. č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád, nebo dle z. č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole. Tato zpráva 
neobsahuje informace z kontrol prováděných dle jiného právního předpisů (např. Daňový řád). 
Ing. Pavliš poděkoval tajemníkovi obce za tento dokument, ocenil kvalitní zpracování. Dotazoval se na 
bod, který se týká agendy na bytovém odboru, zda úkoly přebírá nová pracovnice.  
Tajemník toto potvrdil. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 220/2017 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto  
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12  hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 
Usnesení bylo přijato 
 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 2016 
V souladu s ustanovení Čl. 5, odst. 5.5 Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností předkládám 
zastupitelstvu obce k projednání tuto informaci. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 221/2017 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na 
adresu obce Velké Březno v roce 2016 a tuto  
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 
 
Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Velké Březno č. 12 
Starosta seznámil s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině ZŠ Velké Březno. Dodatkem se doplňuje 
oddíl VI. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření z důvodu zhodnocení 
majetku – rekonstrukce plotu okolo horní budovy školy č. p. 228 v hodnotě 368.287 Kč. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 222/2017 
Dodatek č. 12 ke zřizovací listině ZŠ Velké Březno   
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
       Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno,  
       kterým se navyšuje hodnota majetku o 368.287,- Kč. 
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II.   Ukládá  
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit zveřejnění Dodatku č. 12 na úřední desce obecního úřadu a předání stejnopisu  
       Dodatku č. 12 řediteli ZŠ Velké Březno                                         T:  31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 
 
Starosta otevřel problematiku nespokojených  občanů - externích strávníků Domova pro 
seniory.  
V přílohách předkládáme k projednání dva dopisy externích strávníků Domova seniorů, které reagují na 
neobnovení prodeje obědů v Domově pro seniory. Jelikož byl minimálně jeden dopis adresován všem 
zastupitelům, konstatovali jsme při jednání rady obce, že by se k nim mělo vyjádřit zastupitelstvo. Víte, 
že jsme tento bod již projednávali i za účasti některých nespokojených občanů. Iniciativně jsme také 
vyhledali a občanům předali možnosti stravování jiným způsobem, nicméně nespokojenost přetrvala, 
protože k obnovení vydávání obědů nakonec nedošlo. Prosím o Vaše vyjádření k zaslaným dopisům. 
Ing. Pavliš – čekají od nás nějakou reakci? 
Starosta – chápu to jako otevřený dopis, který na reakci nečeká, ale možná se mýlím. Pokud 
zastupitelstvo navrhne reagovat, reagovat budeme. Je otázka, jak dopisy vnímáte. 
Ing. Fiala také neví jak reagovat. Problematika se objevila i v Ústeckém deníku, je to spíš otázka 
Magistrátu – zřizovatele DPS. 
p. Rodovská – v Děčíně město zajišťuje důchodcům obědy tím, že dotuje dopravu.  
Starosta – my jsme pro seniory iniciativně vyhledali alternativní možnosti (s ředitelem ZŠ jsem domluvil 
stravování ve školní jídelně, kontaktovali jsme spol. Pampeliška, která obědy rozváží, další variantou je 
dovážení vakuovaných obědů). Osobně to cítím tak, že jsou nespokojeni s nemožností se při obědě 
setkávat a popovídat si. 
p. Dvořák – v době, kdy si občané stěžovali na zrušení služby v DPS se vyjádřili, že na ceně jim tolik 
nezáleží. 
Starosta – domníváme se, že jsou spíš nespokojeni s tím, že nemají možnost a prostor se při obědě potkat 
a popovídat si. Jeden ze zájemců o pronájem Tivoli ve svém záměru nabízí tuto možnost pro seniory. 
p. Dvořák navrhuje na dopis reagovat otištěním možností stravování ve zpravodaji. 
Starosta – tato informace byla v podzimním vydání zpravodaje, konkrétní možnosti jsme zasílali i 
občanům, kteří se podepsali pod dopis v září. 
 
Plán údržby veřejné zeleně obce Velké Březno 
Starosta informoval o plánu údržby veřejné zeleně, který schválila rada obce na svém 46. jednání dne 6. 
3. 2017. V plánu je výčet obecních ploch, které udržuje soukromá osoba na základě smlouvy o údržbě, 
dále plochy určené k údržbě dodavatelsky a plochy, které budeme spravovat svými zaměstnanci a VPP. 
Jeho realizace zejména četnost sečí je samozřejmě odvislá na klimatických podmínkách – zda bude 
sucho, či spíš deštivo a také na kvalitě a počtu zaměstnanců obce vykonávajících VPP. S ÚP práce máme 
podepsanou dohodu na 6 VPP a jednoho předáka. Žádali jsme o 12 + 2, ale v současné době nemá ÚP 
finance, proto jsme dostali polovinu. Z tohoto počtu 6 +1 usilujeme o schválení 3 výjimek pro ty, kteří 
zde byli minulý rok. Pokud budou schváleny, budou tito 3 VPP k dispozici až za 3 měsíce. Ostatní by 
měli být úplně noví pracovníci. Ovšem ze seznamu, který jsme od ÚP obdrželi, je velmi těžké vybrat 
spolehlivé a schopné. V současnosti stojíme o jednoho pracovníka, ten je ale momentálně nemocný. 
Současně je také třeba si uvědomit, že stávající technika je velmi opotřebovaná. Toto vše má vliv na to, 
jakým způsobem bude plán plněn.  
 
Starosta uvedl problematiku strategického dokumentu  
V minulém týdnu zaslal všem zastupitelům Ing. Holub podobu klíčových oblastí strategického 
dokumentu, které jsme jako pracovní skupina navrhli. Spolu s tím zaslal i dotazník k vyplnění, ve kterém 
byly návrhy konkrétních "projektů - specifických cílů" a jejich priorit, na které by se měla obec zaměřit 
v následujících cca 10 - ti letech. Návrh vychází z dotazníků, besedy s občany a zvážení reálných 
možností cíl uskutečnit.  
Ing. Holub při projekci dokumentu informoval, že 12 zastupitelů z 15 odpovědělo na dotazník. 
Připomínkami a doplněním reagoval pouze Ing. Fiala. Informoval, že byla zpracována analytická část – 
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konstatování faktů o obci. Druhou část – návrhy a vize do budoucnosti zaslal všem zastupitelům a je 
důležité stanovit priority. Stanovení oblastí a konkrétních cílů má 3 důvody. Finanční předvídatelnost a 
tím pádem možnost se především projektově připravit. Druhým bodem je prostředek pro komunikaci 
s občany, aby věděli, co má obec v plánu. Samozřejmě je to dokument, který se může měnit, každoročně 
revidovat a reagovat na případné změny priorit a dotační tituly. Dotační možnosti jsou třetím důvodem, 
protože dotace jsou vázány na existenci strategického dokumentu obce. Oblastí je šest – seznámil 
s grafickým ztvárněním priorit v jednotlivých oblastech. Připomněl, že strategickými cíli jsou zásadní 
aktivity, které posunou obec dál. 
Ing. Fiala se při vyplňování dotazníku zaměřil na dlouhodobé, rozvojové akce, proto ho překvapily 
podněty menší významnosti. Vznesl dotaz na to, zda podklady  ŠKSM  byly zapracovány do dokumentu. 
Doporučuje více zapojit oblast veřejné zeleně a odpadů, třídění. 
Starosta – objevují se akce, které jsou již rozjeté např. jídelna a akce, na které žádáme dotaci - výstražný 
systém, sloup ve Valtířově apod. Vycházelo se z jednání pracovních skupin, z jejichž návrhů se 
vypracoval dotazník. Důležitý je fakt, že dokument není neměnný.  
Ing. Pavliš – možná by bylo vhodné zmínit i další návrhy, které se objevovaly.   
Ing. Holub -  je zcela běžné, aby v zásobníku bylo dalších i 50 akcí, ale zaměřujete se na 3 hlavní priority. 
Starosta – jsme také samozřejmě omezeni finančně. Není možné mít v každé oblasti 12 cílů, to nejsme 
schopni zrealizovat. Domníváme se, už 3 konkrétní cíle v každé oblasti je velmi těžký úkol zrealizovat.  
Ing. Fiala – je otázka, zda to, co máme ve strategickém dokumentu, musíme zrealizovat.  
Ing. Holub – ideální je při přípravě rozpočtu vzít strategický dokument, který bude návodem. Může ale 
vyvstat nějaká další potřeba. Rozhodovat se ale „od boku“ a nemít to sepsané není dobře. 
Ing. Fiala je proto pro širší nabídku podnětů.  
Ing. Holub doporučuje se znovu nad podněty zamyslet a doplnit je. Vyzval zastupitele, aby mu návrhy 
zaslali, apeluje na větší aktivitu zastupitelů. Poté sestaví novou anketu, která se vyhodnotí a předloží ke 
schválení. 
p. Dvořák si nemyslí, že řešení dopravní situace ve Valtířově zpomalovacími semafory nepatří do 
strategického dokumentu, je to pro občany důležité. Je možné získat dotaci, ale musíme mít projekt. 
V ostatním s Ing. Fialou souhlasí. 
Starosta – je potřeba brát v potaz, že cíle by měly mít vazbu na naše potřeby, ale také na dotační 
možnosti. Tento konkrétní projekt je opravdu možné zrealizovat s dotací, máme letos připraveny finance 
na zpracování PD. Domnívá se, že zpomalovací semafory na silnici ve Valtířově ale nebudou dopravní 
policií schváleny, protože se k tomuto návrhu vedoucí dopravní policie stavil při osobní schůzce 
negativně. Možností je vybudovat informativní radary, jako ve Svádově. K tomu již byl více nakloněn. 
Jakmile obdržíme souhlasné stanovisko, zahájíme jednání s firmou o zpracování PD, abychom mohli 
podat žádost o dotaci. Opravdu to tedy reflektuje dotační možnosti. Je možné, že zrealizuje jedinou větší 
akci, protože nebudeme mít finanční prostředky. Finanční možnosti obce jsou opravdu omezené, dnes 
jsme byli seznámeni s řešením zásobování obce pitnou vodou, které ale nebude dotačně podporováno. 
Navrhuje termín pro zasílání návrhu prodloužit, nechceme odmítat žádný návrh. 
Pan Dvořák souhlasí, osobně zapomněl na komunikaci pod zámkem. 
Starosta – v tomto případě je reálná možnost na získání dotace od MAS Labské skály. Má naplánovanou 
schůzku s člověkem, který se zabývá administrací dotací. V tomto směru postupujeme. Zatím neznáme 
hodnotící kritéria. Jsou trochu jiná pravidla než v IROPU.  
Ing. Holub navrhuje prodloužení termínu do konce března, nové vyhodnocení ankety a schválení na 
dalším jednání zastupitelstva. 
 
Návrh KV na plán kontrol v roce 2017 
Ing. Pavliš přednesl návrh plánu kontrol v roce 2017 provedený kontrolním výborem s tím, že stahuje 
z původního návrhu kontrolu hasičského sboru. K tomuto se kontrolní výbor vrátí po kontrole HZS a 
předložení zprávy o stavu PO na příštím jednání OZ. 
Starosta – dle informací velitele by kontrola z HZS měla být skutečně v květnu a zpráva o stavu PO 
obce obsahuje informace dle zákona o požární ochraně. Poslední kontrola HZS hodnotila všechny 
povinnosti obce dle tohoto zákona, předpokládám, že ve stejném rozsahu to bude i letos. Proto jsme se 
domluvili, že na to počkáme a případně předložíme návrh interních kontrol jednotky. Starosta promítl 
upravený návrh plánu. 
PhDr. Mgr. Štefl se domnívá, že navrhovaných kontrol bylo příliš. 
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Diskuze k dalším navrhovaným bodům plánu kontrol. Některé návrhy přísluší spíše finančnímu výboru. 
Např. kontrola hodnocení s finančními prostředky kulturní komise. Komise v podstatě s penězi 
nehospodaří. Navrhne a schválí organizování akcí, odpovědná osoba objedná např. autobus a dojde 
k proplacení faktury.  
Ing. Pavliš pod pojmem kontrola si představuje vytipování 2 – 3 akcí a zkontrolování, co bylo 
objednáno, s tím co bylo dodáno a zaplaceno.  
p. Dvořák se domnívá, že by to v tom případě mělo být přeformulováno a konkretizováno. Neumí si 
takto představit, co bude kontrolováno.  
Ing. Pavliš - je to konkretizováno: kontrola hospodaření se svěřenými prostředky. Kdo objedná kulturní 
akci. 
Starosta – akce pořádané kulturní komisí jdou přes obec. 
Ing. Pavliš má představu, že projde u vybraných akcí papíry. Zjistí, co bylo objednáno, kolik to stálo, 
co bylo fakturováno. 
Následovala diskuze k přeformulování kontroly a rozsahu období. Zda kontrolovat rok 2016, ten je již 
uzavřen. 
p. Dvořanová - všechny dokumenty prošly v roce 2016 pokladnou, tedy musí sedět. 
PhDr. Mgr. Šteflovi připadá tato konkrétní kontrola zbytečná, pokud již vše prošlou přes pokladnu a 
bylo tudíž zkontrolováno. 
Paní Rodovská má za to, že by se zbytečně kontrolovala pokladna. Každý pokladník má rozepsané, kdy 
kontrola bude (zda 3x průběžně, 1 namátková, nebo každý měsíc). 
p. Charvátová vysvětluje, že na každou akci je schválená částka, o které ví, že se musí dodržet.  
Ing. Pavliš – je to náš návrh, pokud s ním nesouhlasíte, nebude provedeno. Vím, že „papíry“ budou 
sedět. Může ale vyvstat otázka, jak to že to stálo tolik, když to lze pořídit za jinou částku.  
p. Dvořanová – to bychom měli dělat výběrové řízení, když budeme kupovat dárek pro děti? 
p. Charvátová se domnívá, že to je přehnané. 
PhDr. Mgr. Štefl – i v příspěvkových organizacích máme možnost výběru do určité částky bez 
výběrového řízení. To bychom se z toho zbláznili. 
p. Charvátová - snažíme se vždy ušetřit. 
Ing. Fiala doporučil předsedovi KV, aby návrh vzal zpět. Zjednodušil, zvážil roky 2015 a 2016. Můžou 
spolu komunikovat, navazuje to na FV, kde je členem. Navrhuje, aby zjednodušené bylo předloženo na 
příštím jednání. 
Návrh byl stažen z jednání a bude předložen upravený na dalším jednání zastupitelstva. 
 
Starosta dále přednesl návrh předsedy KV na změnu člena KV - odvolání p. Evy Holečkové a schválení 
nového člena pana Jana Mlejnka. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 223/2017 
Změna člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.    Odvolává   
       Ing. Evu Holečkovou z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké  
       Březno 
II.   Jmenuje 
       pana Jana Mlejnka, nar……………… do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva  
       obce Velké Březno 
III.  Ukládá  
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       o odvolání informovat Ing. Holečkovou a o jmenování informovat p. Mlejnka.  
                                                                                                                               T:  31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 
 
Starosta promítl na projekci vývoj dluhů obce za rok 2016. Byly zobrazeny trendy a vývoj za 
uplynulých 10 let až k 31. 12. 2016. Obecně je mírný pokles. V celkovém objemu se dluhová služba 
pohybuje ve výší 6,75 % objemu rozpočtovaných finančních prostředků za uplynulý hospodářský rok. 
Z ekonomického hlediska je obec Velké Březno zdravou a stabilní jednotkou. 
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Tajemník doplnil informaci o schváleném zákonu o rozpočtové odpovědnosti obcí. Ten, mimo jiné, 
hovoří o tom, že obce by se neměly zadlužit více jak 60 % rozpočtu.  
Ing. Fiala vznesl dotaz, co vše je v případné zadluženosti obce započítáno. Zda k těmto dluhům patří i 
případné půjčky a úvěry.  
Starosta – ano započítávají se. 
Tajemník se domnívá, že je to rozumný zákon, který znemožní výrazné zadlužování obcí, které se 
v minulosti dostávaly do velkých problémů. 
Ing. Fiala – je i není.  
Tajemník – celkové zadlužení se počítá z ročního rozpočtu. 
 

Starosta otevřel otázku pořádání Dne obce. Přistoupil k předložení a prodiskutování tohoto bodu, 
protože někteří zastupitelé považují, dle emailové komunikace, organizování této akce za zbytečné. 
Představuje si, že výsledkem bude hlasování o neschválení organizace Dne obce. V rozpočtu totiž 
se Dnem obce počítáme a máme schválené finance. Vzhledem k výše zmíněnému je tedy v návrhu 
usnesení o nepořádání a nekonání této akce. Místostarosta využil stejného postupu – zaslání dotazníku, 
jako Tomáš Holub v případě strategického dokumentu. Dle některých zastupitelů nebyla v minulosti 
spokojenost s programem. Proto všechny zastupitele oslovil vyplněním dotazníku, co by doporučovali 
za vhodné aktivity této akce. Byla proto překvapující skutečnost, že někteří ze zastupitelů, kteří 
reagovali na dotazník zaslaný místostarostou konstatováním, že Den obce by se konat neměl, najedou 
tak změnili svůj názor. Překvapilo ho to, protože na pracovním jednání, kde byl projednáván návrh 
rozpočtu letošního roku, panovala shoda, že den Obce budeme organizovat a vyčleníme pro něj 70 000,- 
Kč. Poté při hlasování o rozpočtu obce pro rok 2017 na řádném jednání v prosinci, byl návrh také přijat. 
Proto předkládá tento bod k projednání a prosí, aby se k tomu všichni zastupitelé vyjádřili. Připomněl, 
že letošní rok je o to významnější, že je to 850 let od první písemné zmínky o naší obci.  

 
Ing. Fiala oznámil, že dotazník nevyplnil. V listopadu jsme schválili oslavy 850 let od vzniku obce a 
souhlasí s touto oslavou.  Dotazník, dle jeho názoru, obsahoval nereálné podmínky, na minulé podobné 
akce byly negativní reakce. Obsahoval dotaz, zda akci uskutečnit v Tivoli. Restaurace Tivoli 
v současnosti není pronajatá. Slyšel negativní názory občanů na organizaci předloňských oslav dne 
obce. 
Starosta – proto jsme využili dotazník, abyste se mohli zapojit a navrhnout, co bude obsahem. 
Mimochodem, ke mně se taková informace nedostala, nepočítám-li zastupitele. Chtěli jsme zapojit 
všechny zastupitele do rozhodování, jaký bude program. 
Ing. Fiala se do diskuze zapojil a svůj negativní postoj v emailu považuje za konstruktivní. Produkt 
posledních dvou let se mu nelíbil, proto ho nechce opakovat.  
Starosta – proto byly v dotazníku jiné možnosti aktivit, prostor byl i pro vyjádření vlastního návrhu.  
Ing. Fiala – možnost vlastního návrhu v dotazníku nebyla. Zdůrazňuje, že není proti oslavám 850 let. 
Starosta vyjádřil potěšení nad souhlasem Ing. Fialy s konáním oslav. Vysvětloval si emailovou 
komunikaci jako nesouhlas. 
Bc. Pýcha - návrh předkládaného usnesení je, dle jeho mínění, napsáno šalamounsky a zdrží se 
hlasování. 
p. Dvořanová -  domnívá se, že by se toto výročí mělo oslavit, lidé se kterými se setkává v knihovně, se 
po kultuře ptají. V minulém týdnu jsme organizovali zájezd do divadla a už se ptají po dalších akcích.  
p. Charvátová – neměli bychom bojkotovat takové akce a všichni dohromady navrhnout důstojnou 
oslavu. 
Ing. Fiala – zopakoval souhlas s pořádáním oslav 850 let. Doporučuje komunikovat s ostatními spolky. 
Víte, že FK Jiskra ovlivní takovou akci, když v ten den uspořádá fotbal. To se stalo minulý rok. 
Starosta – v loňském roce obec sama navrhla spojit Den obce s výročím FK Jiskra. Vyšli jsme klubu 
tímto vstříc. Věnovali jsme tomu pozornost a čas, aby se na fotbalovém hřišti mohl konat zápas známých 
fotbalistů. Komunikaci s panem Vízkem nevedli fotbalisté, ale obec. Proto se mi nelíbí tvůj negativní 
přístup na uspořádání dne obce.  
Ing. Fiala si to uvědomuje, ale lokalizace a harmonogram nebyl diskutován. Měla tam být jiná 
spolupráce. 
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Starosta – měla, proto oslovujeme všechny zastupitele, aby navrhli, co bude programem oslav. Jestli to 
bude oslava formou koncertu pro střední generaci, něco jiného pro seniory, to bylo v dotazníku. Vy jste 
to chápali, že něco podsouváme, ale tak to není.  
p. Rodovská se domnívá, že 70 tis. je velmi málo. 
Starosta s tím souhlasí. V tuto chvíli je třeba schválit, zda se oslavy k výročí 850 let obce budou konat. 
Chápe to tak, že se nelíbí název - Den obce. 
Ing. Fiala domnívá se, že to bylo podsouváno. Podklady si představuje jinak. 
Starosta se podivuje, proč v tomto jednání hledá něco jiného, tak to není. Diví se proč, souhlasili se 
70 000,- Kč na Den obce a nyní jsou proti. 
Ing. Fiala – na oslavy 850 let od zmínky o obci. 
Bc. Pýcha si uvědomuj, že negativní diskuzi zahájil on, ale také není proti oslavám, jenom, že se tento 
dotazník časově nehodil. Možná to bylo emotivní. Klade důraz na to, jaká částka bude přidělena. 
Starosta – dotazník směřoval k tomu, co bude programem oslav. Pokud se setkávají s negativními 
reakcemi z minulých akcí, nechť navrhnou zastupitelé program oslav. Nikdo netrvá, aby byla opakována 
stejná vystoupení, jako v loni. Proto jsme chtěli, aby se zastupitelé vyjádřili. Upozornil na náročnost 
naplánování takové akce. Cítí, že zastupitelé souhlasí s pořádáním oslav a souhlasí s paní Rodovskou, 
že schválených 70 000,- Kč je málo, ale jsou schváleny.  
p. Dvořanová upozornila, že se nekonal ples, prostředky se tedy mohou využít. 
Starosta – v současnosti šetříme v této oblasti cca 90 000,-Kč. Toto jsme ale chtěli řešit až v okamžiku, 
kdy budeme vědět, že oslavy budou.  
PhDr. Mgr. Štefl – dotazník byl postaven, zda pořádat, či nepořádat. Místo toho bylo v emailu 
navrhováno postavit chodník.  
p. Charvátová – je třeba zapojit více zastupitelů, není možné nechat to na dvou – třech členech kulturní 
komise. 
P. Dvořanová se domnívá, že by si každý zastupitel měl vzít nějaký úkol. Opravdu to nemůže být na 
třech lidech z kulturní komise. 
Ing. Fiala – každý jsme zapojený v nějaké společenské akci v obci. 
P. Dvořanová má namysli tuto konkrétní akci.  
p. Dvořák je také pro pořádání oslavy výročí. V dotazníku bylo dotazováno, zda ano, či ne. Částka 70 
tis. je žalostně malá. Doporučuje areál KD Tivoli a kolem Tivoli. Je zde možnost se v případě špatného 
počasí přemístit na sál. Omezovali ho ale finance. 
Ing. Pavliš předpokládal, že dnes bude prezentována představa programu. 
Starosta – dnes chci znát, zda pořádat, nebo ne. 
Bc. Pýcha navrhuje do usnesení vložit, kde a za kolik to bude. 
Starosta – musíme v tom případě schválit rozpočtovou změnu. 
Ing. Fiala navrhuje usnesení: schvaluje uspořádání oslav obce k příležitosti 850 letého výročí. 
Starosta pochopil, že vadí v usnesení sousloví Den obce. 
Ing. Fialovi vadí slovo, neschvaluje. 
Starosta – to je proto, že máme již v rozpočtu Den obce schválený. Pokud vadí slovo Den obce, tak jej 
nahraďme oslavami obce u příležitosti 850 let výročí.  
Ing. Fiala – bylo to špatně podané.  
Starosta vyzval k součinnosti všech, formou návrhů pro pořádání těchto oslav, s tím, že je třeba časovou 
rezervu pro organizaci, stejně tak i finanční částku je možné upravit – zvýšit. Obyvatelé byli vyzváni, 
aby do konce března podali své návrhy. Máme je asi od čtyřech. Chtěl je ale především od zastupitelů. 
p. Dvořák – měli bychom dnes rozhodnout, zda bude oslava organizována a dokonce měsíce pošleme 
návrhy. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:224/2017 
Oslava u příležitosti 850 let obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.    Schvaluje 
      uspořádání oslav u příležitostí 850 letého výročí od prvního písemného záznamu o    
      existenci obce Velké Březno. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti   0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato. 
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Ad 4) 

Informace starosty 
Starosta informoval o prodloužení předkládání záměrů na provozování restaurace Tivoli. V současnosti 
jsou podány 3 záměry. Dnes se objevil 4. zájemce. V závěru března by komise s radou obce provedla 
osobní setkání s uchazeči. Rada by poté mohla rozhodovat o uzavření nájemní smlouvy.   
Dále informoval o podané žádosti na rekonstrukci sloupu 14-ti sv. pomocníků ve Valtířově a dalších 
záměrech obce.  
Snaha o získání dotace na vybudování chodníku pod zámkem, má se sejít se zpracovatelem žádostí. 
Dotace na tyto stavby budou vyhlášeny v rámci MaS Labské skály. 
Příprava školní jídelny – zpracování PD se zdržuje. Existuji problémy v komunikaci mezi SÚ a 
projektantem. SÚ požaduje po projektantovi splnění podmínek, projektant se domnívá, že jsou některé 
neoprávněné. Projektant podal stížnost na kraj, kde se bude projednávat již třetí dokumentace 
k územnímu rozhodnutí.  
Ing. Fiala – to ovlivní termín dodání. Máme ve smlouvě sankční ujednání? 
Starosta – z důvodu závažné nemoci projektanta, rozhodla rada o prodloužení předání do konce května. 
Obává se ale, že termín projektant nebude schopen dodržet, poté budeme uplatňovat sankce. Několikrát 
jsem jej upozornil, že není spokojenost s jeho prací.  
p. Dvořák – stavební komise obce byla oslovena, aby se vyjádřila k tomuto. SÚ obce požaduje souhlasy. 
My se vyjádříme kladně. Pan projektant byl přítomen na posledním jednání rady a ukázal technické 
řešení. Byl vyzván, aby pracoval v součinnosti se stavební komisí obce. Domnívám se, že některá řešení 
budou stavbu zdražovat. My požadujeme, aby to bylo funkční a levné. 
Tajemník – při té příležitosti se bude bourat objekt, ve kterém dodnes funguje veterinární služba. 
Zastupitelé by měli zvážit, zda nabídnout jiný obecní prostor. Budou to i nějaké náklady. 
p. Charvátová – určitě by to bylo potřeba, občané jsou na tuto službu zvyklí a využívají ji. 
Starosta – nabízí se prostor v Zahradní 182, vedle knihovny je volná místnost. Jiný prostor nás nenapadl.  
p. Rodovská – zde je problém s parkováním.  
Ing. Fiala – kdy bude zorganizováno výběrové řízení akce výměna oken v FK Jiskra? 
Starosta -  je třeba se domluvit a zkoordinovat představy. Začneme na tom pracovat. 
Ing. Fiala vznesl dotaz na tajemníka. Dočetl se v zápise poslední rady, že na předchozím jednání rady 
došlo ke  schválení chybného počtu zaměstnanců -26 a že ve skutečnosti je to 25. 
Tajemník – jednalo se o početní chybu. 
p. Charvátová – dotaz na fungování bytové komise, bytová komise se nesešla a došlo k přidělení bytů. 
Starosta – k 28. 2. byly aktualizovány žádosti a jejich počet se snížil na polovinu. Žádosti měl již 
předseda komise. Předpokládám, že příští týden by se měla sejít bytová komise. Rada obce přidělila 
pouze jeden byt, který byl dlouhodobě volný na Markétách. Žadatelka byla jediná, která žádala o byt 
zvláštního určení na Markétách. 
p. Charvátová – dotyčná, dle jejích informací, byt měla a má v obci rodiče. A žádost dlouho neměla.  
Starosta – žádost dlouho nebyla, ale byla jediná, která žádala o byt zvláštního určení v objektu Markéta.  
p. Prokopová – já mám třeba žádost o bytovou jednotku v obecním bytě. 
Starosta – ale ne o Markétu. Máme tři kategorie obecních bytů. Standartní obecní byty a pak byty 
zvláštního určení. Ty se dělí na byty v DPS a byty v Markétách. 
p. Prokopová - v žádosti je pouze uvedena velikost bytu. 
Tajemník - na byty zvláštního určení jsou zvláštní žádosti. 
p. Prokopová – to my ale nikdo nevysvětlil. Nehledě na to, že zde mám žádost od roku 2010, která se 
záhadně ztratila. Pak jsem si podávala další, v lednu jsem si podávala další žádost a 20. února jsem si 
podávala další.  
Starosta – tuto žádost vedeme jako žádost o přidělení běžného bytu, kde je bodové hodnocení. U bytů 
zvláštního určení není bodové hodnocení, tam se přihlíží k aktuální situaci.  
p. Prokopová – je mi divné, že se nesešla komise, a neodsouhlasila to. 
Starosta – komise se nesešla, protože referentka správy majetku i předseda komise měli dlouhodobé 
zdravotní komplikace.  
p. Prokopová – byla jsem v bytové komisy v minulém volebním období a nesetkala se s tím, že se 
rozlišovalo na různé byty.        
Starosta – v minulém období to skutečně nebylo, ale určili jsme tři kategorie obecních bytů. Toto 
proběhlo bytovou komisí, pravidla poté schválila rada.       
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p. Charvátová apeluje na to, že je mezi námi zastupitelka, která tu je 12 let, udělala pro obec mnoho. A 
my nejsme schopni ji přidělit byt. Je opravdu v určité vážné situaci, zastává se jí a prosí, aby ji byt byl 
přidělen.  
Starosta souhlasí, že s přijetím Pravidel nejsme schopni zastupitelce obce přidělit byt. 
p. Charvátová – opravdu je ve složité situaci, proto bychom k tomu měli přistupovat z morálního 
hlediska. 
Bc. Pýcha – byli žadatelé s těžkými zdravotními problémy, ale bohužel jsme jim museli říct, že jsou 
nějaká pravidla. 
Bc. Pýcha – jak se zájemci dozví, že nadále trvá možnost přihlásit se o možnost provozování Tivoli, 
měli bychom to dát víc na vědomí. 
Starosta – dle zákona musí být po dobu 15 dnů zveřejněn záměr pronájmu, a to proběhlo.  
Bc. Pýcha – a dozví se to nějak další zájemce? 
Starosta – zřejmě pouze v archivu konkrétního měsíce, po uplynutí doby se záměry z úřední desky 
stahují.  
Tajemník – vzhledem k tomu, že dnes se objevil další zájemce, tak se to nějak dozvídají. 
 
Ad 5) 

Diskuse 
PhDr. Mgr. Štefl – poděkoval starostovi, že navštívil Střední průmyslovou školu stavební a Střední 
odbornou školu stavební a technickou Ústí nad Labem a osobně předal studentům odměny za 
zpracované návrhy dolního náměstí. 
p. ………….. – cituje ze zápisu jednání rady obce, kde je psáno, že pro laika je odůvodnění málo 
srozumitelné, a proto obtížně pochopitelné. Rozumí tomu správně tak, že rada tak důkladně nepochopila 
obsah důvodové zprávy? 
Starosta – Takto tomu rozumíte špatně. Rada to pochopila, jen doporučila, aby důvodová zpráva pro 
zastupitele byla popsána „lidštěji“ a aby to bylo snáze pochopitelné. Proto jsem tu měl při předkládání 
tohoto bodu desetiminutový přednes, kde jsem se to snažil přednést tak, aby to bylo pochopitelné.  
p. ………….– z dnes vámi přednášené zprávy jsem to vycítila tak, že dáváte zastupitelům najevo to, 
aby hlasovali pro to lepší, pro ty, co mají rekreační objekty. Hovořil jste o tom, že kdyby se ta skupina 
devíti vlastníků vyčlenila, šlo by o nerovné zacházení a diskriminaci. Zrovna tak to cítím já, jako 
diskriminaci, když občan platí 500,- a já 750,-. 
Starosta – zastupitelům rada nedoporučila výjimku schválit vůbec, ale také jsem řekl, že je možné, aby 
ji zastupitelé schválili. Také proto jsem navrhl, aby se přednostně hlasovalo o schválení výjimky. Máme 
to zkonzultováno s kontrolním odborem Min. vnitra.  
Odchází Pavla Prokopová 20:30 hod. 
p. ………….. se domnívá, že platí navíc, oproti vlastníkům rekreačních zařízení, kteří nemají trvalé 
bydliště v obci. 
Starosta chápe nespokojenost, protože výjimka neprošla, ale rozhodnutí zastupitelstva je poměrně jasné.  
p. ……………... to cítí tak, že starosta apeloval na zastupitele pro neschválení. 
PhDr. Mgr. Štefl – nikdo na mě neapeloval. Hlasoval jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.  
Starosta – tak tomu rozhodně není. Nejdříve jsme nechali hlasovat o návrh s výjimkou. Pro návrh byli 
2 zastupitelé. Nikomu jsem nic nepodsouval. 
p. …………….. není spokojená s výsledkem jednání.  
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Bc. Pýcha – cituje zákon, který se týká osvobození od poplatku za komunální odpad. 
Tajemník – tento zákon to umožňuje, ale také vymezuje podmínky, ze kterých se k tomuto může 
přistoupit, a manželé ……………. nesplňují žádnou vyjmenovanou podmínku. 
Ing. Fiala žádá o zasílání zazipovaného podkladu pro příští jednání. 
 

 

Starosta ukončil zasedání ve 20,36 hod. 

 
 
 
 
 
 
Pavla Prokopová       Ivana Charvátová 
ověřovatelka zápisu       ověřovatelka zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Marie Dvořanová 
starosta obce        členka rady obce 
 
 
 
 
 

 
 


