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Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 24. května 2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 11 zastupitelů z 15 členného zastupitelstva, a proto bylo jednání 
zastupitelstva usnášeníschopné.  
Omluveni: Ing. Tomáš Holub, Miloš Hudík MBA do 17:06, Jaromír Dvořák, Ing Jan Fiala do 
17:54. 
 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 7) a zahájil 
zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu 
se zákonem o obcích. Konstatoval, že je přítomno 9 z 15 členného zastupitelstva a 
zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Omluvil Ing. Tomáše Holuba, Jaromíra Dvořáka, Ing. 
Jana Fialu a Miloše Hudíka MBA, kteří dorazí se zpožděním. Dále informoval, že z důvodů 
změny trvalého bydliště podala k včerejšímu dni rezignaci na funkci zastupitelky paní Pavla 
Prokopová a dnes podala ze zdravotních důvodů rezignaci na všechny volené funkce paní Marie 
Dvořanová. Starosta určil zapisovatelkou zasedání paní Hanu Fuchsovou. Navrhl zvolit za 
skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání pana Karla Turka a paní Ivanu Charvátovou. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Jiří Suchý, Jitka Rodovská.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 225/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A)    ověřovateli a skrutátory 21. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Karel Turek,    
   Ivana Charvátová 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce ve složení: 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D, Jiří Suchý a Jitka Rodovská 
 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0      hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
V 17:06 se dostavil Miloš Hudík MBA. 
 
Starosta přistoupil ke schválení programu jednání. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat 
o předloženém návrhu programu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 226 /2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 21. 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 10   hlasů proti  0  hlasů zdržel   0 
Usnesení bylo přijato.   
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Ad 2.) 

Hospodaření s majetkem obce 

Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. ……. v k. ú. Velké Březno 
Starosta přednesl žádost manželů ………………………, bytem …………………, ………… 
………. o prodej části pozemku č. …………………………… o výměře 309 m2. Jedná se o 
pozemek č. …….., který vznikl GP č. 785-23/2017. Kauce ve výši 5000 Kč byla složena. Byl 
objednán znalecký posudek č. 5669-098 16, který stanovil základní cenu po snížení 21,94 Kč/m2. 
Kupní cena je 21,94x309 = 6779,46, po zaokrouhlení 6779 Kč. Na minulém ZO požadovali 
zastupitelé upravit dělení pozemku. Referent s vedoucím SOM provedl místní šetření za 
přítomnosti pana …………., objednal se nový GP, který vyčlenil trativod z prodeje. Rada 
doporučuje prodej schválit.  
Ing. Pavliš požádal o projekci pozemkové situace, zpochybnil cenu 21 Kč/m2 s tím, že pozemky 
v okolí obdobné kvality byly v minulosti prodávány za 50 Kč /m2. 
Starosta odpověděl, že tyto ceny byly dříve zastupitelstvem stanoveny jako ceny pevné za metr 
(190,- Kč stavební parcela, 50,- Kč ostatní). Novela zákona o obcích ukládá prodej nemovitého 
majetku za ceny obvyklé. Proto jsme v loňském roce usnesením zastupitelstva schválili prodej 
nemovitého majetku dle znaleckého posudku. Proto je v některých případech cena nižší, než bylo 
v minulosti, v jiných případech je naopak cena vyšší, než bylo v minulosti. Postupujeme dle 
schváleného usnesení. 
p. Rodovská – jedná se o parcely ve stejné lokalitě, takže by se měla zachovat stejná cena. 
Starosta se domnívá, že cena tržní podle znaleckého posudku je férová. 
Vedoucí SOM p. Šesták – pozemek je ve velmi svažitém terénu, proto je cena snížená. 
PhDr. Mgr. Štefl se domnívá, že je správné držet se výše ceny stanovené znalcem. Ručí svým 
kulatým razítkem. 
p. ……….... zmiňuje, že před rokem měl zájem o odprodej, bylo mu řečeno, že je třeba 
vypracovat znalecký posudek, první znalecký posudek ohodnotil ještě nižší cenou, dal se 
vypracovat další znalecký posudek, nedomnívá se, že další prodlužování jednání je vhodné. 
Potřebuje pozemek zabezpečit proti zvěři, cenu bude akceptovat. Nebylo dalších připomínek, 
starosta nechal hlasovat o předloženém, návrhu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 227/2017  
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. ….. v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. ……, dle geometrického oddělovacího   
     plánu č. 785-23/2017 označené jako p. p. č ……..  o výměře 309 m2 v k. ú. Velké Březno, 
     za cenu 6.779,- Kč 
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T:  16. 6. 2017 
Výsledek hlasování:    hlasů pro 6 hlasů proti 1  hlasů zdržel     3 
Usnesení nebylo přijato.   
p. ……….. vznesl dotaz na důvod, proč se tři zastupitelé zdrželi. 
Bc. Pýcha – nezdá se mu cena 21, 94/m2 adekvátní. 
Starosta nechal hlasovat o návrhu Ing. Pavliše, prodej za 50 Kč/m2. 
Výsledek hlasování o usnesení 227/2017 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. ……. v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
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I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. ………, dle geometrického oddělovacího   
     plánu č. 785-23/2017 označené jako p. p. č ……..  o výměře 309 m2 v k. ú. Velké Březno, 
     za cenu 15.450,- Kč 
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T:  16. 6. 2017 
Výsledek hlasování:    hlasů pro 5 hlasů proti 3  hlasů zdržel     2 
Usnesení nebylo přijato.   
 
Záměr prodeje pozemku č. ……… v k. ú. ………………………….. 
Starosta přednesl žádost manželů ……………………….. o koupi pozemku č. ………. v k. ú. 
………………….. Manželé žádají buď o část, která byl vyznačena v příloze cca 586 m2 nebo 
koupi celého pozemku o výměře1055 m2. Vyčerněnou část v příloze mají v současné době v 
pronájmu. Trativod zde, dle vyjádření pana …………., není. Pozemek nad ním již nevlastní Lesy 
ČR, ale soukromá osoba. Manželé ……… byli písemně vyzváni ke složení kauce ve výši 5000 
Kč, kterou zaplatili dne 18. 04. 2017. Majetková komise souhlasí se záměrem pozemek prodat. 
Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek nad prodávaným pozemkem již nepatří Lesům ČR a 
nebude tedy sloužit jako svážná cesta, navrhuje jej Rada prodat celý.  
Ing. Pavliš – není uvedena cena. 
Starosta -  nyní se hlasuje o záměru prodeje, pokud zastupitelstvo záměr schválí, bude zadáno 
zpracování znaleckého posudku. Až poté budeme projednávat uzavření kupní smlouvy. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat o předloženém, návrhu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 227/2017  
Záměr prodeje pozemku č. …………………………………………… 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    záměr prodeje pozemku p. č. ……… o výměře 1055 m2 v k. ú. …………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                          T:  31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  10 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato.   
 
p. ……… – dotaz na další postup k prodeji pozemku č. ………. v k. ú. …………………….... 
Starosta – nyní bude zveřejněno 15 dní na úřední desce, současně necháme zpracovat znalecký 
posudek. Pokud bude zpracován včas, mohli bychom na dalším jednání schvalovat kupní 
smlouvu. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu 
provést stavbu – IP-12-4006632/001-UL, Velké Březno, Tovární 70/16 – příp. k NN Dodatek 
č. 1 – záměr 
Dne 26. 09. 2016 byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu – příp. k NN k p.p.č. 70/16 (pro manžele Peškovi) 
s ČEZ Distribuce a.s., která je zastoupena fa RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 
51 Lomnice nad Popelkou. Obdrželi jsme žádost o uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené 
smlouvě z důvodu změny umístění přípojkové skříně. Dodatek byl zkonzultován s panem 
Hradeckým. Rada obce doporučuje záměr na uzavření dodatku schválit. Nejprve je nutné schválit 
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záměr uzavřít dodatek, na dalším jednání pak bude schvalován dodatek jako takový. Nebylo 
připomínek, starosta nechal hlasovat o předloženém, návrhu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 228/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu 
provést stavbu – IP-12-4006632/001-UL, Velké Březno, Tovární 70/16 – příp. kNN Dodatek 
č. 1 - záměr 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh s  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  
     břemene – služebnosti a právu provést stavbu na pozemku č. 960/1 a 70/1, oba v k. ú. Velké    
     Březno. 
     Oprávněný:  
     RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 52 Lomnice nad Popelkou. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                          T:  31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato.   
 
Ad. 3) 

Finanční záležitosti 

 
Rozpočtové opatření č. 5/2017 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtových opatření č.5/2017. 
Návrh je, oproti zaslanému podkladu, doplněn o jednu příjmovou položku. Konkrétně se jedná 
o dotaci 180 000,- na výkon sociální agendy. Ve výdajové části navrhujeme navýšení o 60 000,- 
na úpravu márnice na hřbitově a novou položku 50 000,- pro navýšení výdajů oslav 850 let od 
první písemné zmínky o obci Velké Březno. Starosta předal slovo místostarostovi, který 
informoval o návrhu programu oslav, který projednávala kulturní komise. Místostarosta 
připomněl, že 850 let od první zmínky o obci je významným datem, které by se mělo 
připomenout, 900 let zřejmě nikdo z nás již neoslaví. Kulturní komise se předběžně shodla na 
tom, že oslavy by měly proběhnout ve dvou až třech dnech, a to 28. 9., 29. 9. a 30. 9. 
2017.  Zahájení oslav by se uskutečnilo ve Valtířově – muzeum ČSLO, zpřístupnění hrobky 
Chotků, sportovně společenské akce v Pískovně, možná ukázka zásahu hasičů nebo policistů, 
večer by zakončil koncert komorní hudby na zámku. Pátek dopoledne by bylo zaměřeno na 
sport a proběhlo by jak v MŠ, tak i ZŠ. V sobotu odpoledne by se uskutečnil komentovaný 
pochod osobností – alegorie na historii obce (bude zřejmě nutno najmout herce). Na louce pod 
Tivoli by bylo nainstalováno velké podium pro hudební produkci, na kterém by se odehrála 
oficiální část oslav, jako je představení obce, organizací působících v obci, setkání s pamětníky 
a jako hvězda večera vystoupí skupina UDG. Sháníme i významnou osobnost pro moderování 
večera. V sobotu dopoledne by se mohlo uskutečnit fotbalové utkání FK JISKRA Velké Březno 
proti známým internacionálům. Odpoledne by pro seniory hrála Ústečanka k tanci i poslechu a 
večer by proběhla v Tivoli taneční zábava. Oslavy by byly zakončeny slavnostním 
ohňostrojem. Na dobu oslav bychom pozvali i „kolotočáře“ s atrakcemi pro děti i 
dospělé.  Z uvedeného vyplývá, že oslavy budou nejen organizačně, ale i finančně náročné. 
Předpokládaná částka 300 tis. Kč. Proto bychom chtěli oslovit s žádostí o příspěvek kraj, místní 
podnikatele případně další organizace (pivovar). Již máme mediálního partnera oslav, kterým 
je Český rozhlas Sever. Připraví se pamětní mince, brožura o historii obce, případně další 
předměty připomínající toto výročí. Místostarosta současně požádal ostatní zastupitele o pomoc 
a spolupráci při organizaci. 
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Starosta navrhuje uspořádat zábavně sportovní klání části obce Valtířov versus Velké Březno. 
Ing. Pavliš nabídl svou pomoc. 
Místostarosta – bylo by přínosné pomoci při organizaci i při jednání o finančních příspěvcích. 
V polovině června je uzavírka zpravodaje a chceme již v této době mít téměř finální program 
oslav hotový, abychom jej mohli představit veřejnosti. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat o předloženém, návrhu. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 229/2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 5/2017 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato.   
17:45 se dostavil Ing. Jan Fiala 
 
Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních 
organizacích činných na území obce Velké Březno 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce k posouzení návrh Rady obce pro stanovení Zásad pro 
poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních organizacích činných 
na území obce Velké Březno. Návrh byl zpracován na základě posouzení žádostí pro poskytnutí 
příspěvku, které obdržel obecní úřad do 30. 4. 2017, stanoviska Finančního výboru zastupitelstva 
a rozpočtované částky. Finanční výbor svým usnesením č.2/2017 z 26. 4. 2017 doporučuje 
navrhnout pravidla dle těchto kritérií: 
a) příspěvek bude poskytnut dítěti s trvalým pobytem v obci Velké Březno na základě žádosti. 
b) příspěvek bude poskytnut jako účelový finanční příspěvek. 
c) příspěvek dle schváleného rozpočtu na rok 2017 bude, rozpočítám z celkové schválené částky 
na osoby splňující dané podmínky. 
Dle návrhu FV by v roce 2017 činila částka na jedno dítě 689,- Kč. 
Předkladatel je však přesvědčen, že takto stanovená kritéria poměrně zásadním způsobem 
ztěžují poskytnutí příspěvku, a to jak pro poskytovatele, tak i pro příjemce.  Problém vidí 
v nutnosti prokázat účelovost ve spojení s trvalým pobytem. Zhruba polovina dětí je odjinud a 
sportovní organizace nebudou mít „sílu“ na to prokázat pro potřeby auditu obecního rozpočtu, 
že poskytnutý příspěvek použily pouze a jen na nákup věcí či služeb pro dítě s trvalým pobytem 
v obci. Další komplikaci spatřujeme v poskytnutí příspěvku „dítěti“ (zákonnému zástupci). 
Navrhujeme proto, aby příspěvek byl poskytnut všem, kteří podali žádost, s tím, že finanční 
prostředky budou poskytnuty sportovní organizaci v celkové výši (za všechny oprávněné 
osoby) a že je organizace obci vyúčtuje tak, aby bylo zřejmé, že byly použity výlučně pro u ní 
registrované děti a mládež. Dle návrhu předkladatele by v roce 2017 činila částka na jedno dítě 
357,- Kč. Připraveny jsou proto dvě alternativy usnesení. První navržené FV a druhé, které 
doporučuje Rada obce.  
Ing. Fiala se domnívá, že podstatná věc je podpora trvale bydlící děti, kterou chtěl svým 
návrhem zachovat FV. A Návrh rady toto nenavrhuje. Nicméně proti návrhu rady nemá zásadní 
připomínky. 
p. Charvátová – pokud to bude na sportující děti i dojíždějící z jiných lokalit, obává se 
narůstajících nákladů.  
Starosta – regulace bude finanční, zastupitelstvo každoročně určí maximální objem prostředků, 
které se budou v daném roce přerozdělovat. Případný nárůst počtu dětí na to nebude mít vliv. 
Sníží se pouze částka na jedno dítě. 
občan – v UL je zaveden systém, že může žádat v místě svého bydliště, upozorňuje na fakt, že 
by mohlo být přispíváno i v oddílech mimo obec. 



6 
 

Starosta – je to pouze pro organizace působící na území obce. Nebylo dalších připomínek, 
starosta nechal hlasovat o návrhu FV. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 231/2017 
Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních 
organizacích činných na území obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
     text žádosti o poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních  
     organizacích činných na území obce Velké Březno. 
II.  Schvaluje 
      Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních  
      organizacích činných na území obce Velké Březno takto: 
      Alt. 1 doporučení FV 
      a) příspěvek bude poskytnut dítěti s trvalým pobytem v obci Velké Březno na základě   
          žádosti. 
      b) příspěvek bude poskytnut jako účelový finanční příspěvek. 
      c) příspěvek dle schváleného rozpočtu na rok 2017 bude, rozpočítám z celkové schválené  
          částky na osoby splňující dané podmínky. 
    Výsledek hlasování: 0 hlasů pro 0 hlasů proti 11  hlasů zdržel   
Usnesení nebylo přijato.   
Starosta nechal hlasovat o návrhu Rady obce Velké Březno 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 231/2017 
Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních 
organizacích činných na území obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
     text žádosti o poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních  
     organizacích činných na území obce Velké Březno. 
II.  Schvaluje 
      Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních  
      organizacích činných na území obce Velké Březno takto: 
Alt. 2 doporučení RO 
      a) příspěvek bude poskytnut sportovním organizacím činným v obci Velké Březno na  
          základě počtu doručených žádostí. 
      b) příspěvek bude využit k podpoře práce s dětmi a mládeží, zejména: 

• nákup sportovního oblečení a obuvi, 
• nákup sportovních potřeb a pomůcek, 
• nákup cen, diplomů, pohárů apod. pro vítěze dětských a mládežnických soutěží, 
• úhrada nákladů za dopravu dětí a mládeže za účelem účasti na soutěžích, soustředění 

a tréninku. 
• úhrada nákladů za ubytování a stravování dětí a mládeže při soutěžích nebo 

soustředění. 
      c) výše příspěvku bude stanovena každoročně dle finančního objemu vyčleněného  
          k tomuto účelu v rozpočtu obce na daný hospodářský rok a bude stanovena jako podíl  
          částky schválené rozpočtem a počtu doručených žádosti. 
      d) celkovou výši příspěvku pro jednotlivé sportovní organizace stanoví Finanční výbor  
           zastupitelstva obce nejpozději do 31.5. Na základě usnesení FV uzavře starosta obce  
           smlouvu o poskytnutí dotace a obecní úřad převede příslušnou částku na účet sportovní  
           organizace. 
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      e) kontrolou dodržení podmínek pro poskytnutí a použití příspěvku na podporu práce  
          s dětmi a mládeží ve sportovních organizacích činných na území obce Velké Březno je  
          pověřen Finanční výbor Zastupitelstva obce Velké Březno.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo přijato.   

Ad. 4) 

Různé 

Přestavba policejní stanice na tělocvičnu judo Velké Březno Valtířov – studie 
proveditelnosti 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce k posouzení návrh Rady obce k studii proveditelnosti 
nazvané „Přestavba policejní stanice na tělocvičnu judo Velké Březno – Valtířov“ (viz příloha).  
Ze shrnutí této studie vyplývá, že zpracovatel považuje realizaci zamýšleného záměru za značně 
problematickou a to nejen z hlediska finanční náročnosti ale i z technického hlediska (možné 
problémy se statickým a konstrukčním řešením přestavby). Současný stav na účtech obce sice 
„umožňuje“ daný záměr realizovat, ale s ohledem na rozpočtovou odpovědnost, přesněji 
opatrnost (čekají nás výdaje na intenzifikaci ČOV, generální opravu ČSOV, výstavbu jídelny, 
chodník pod zámkem, výstavbu výstražného a hlásného systému, rekonstrukci komunikace nad 
nádražím) se předkladatel domnívá, že se v současné době nejedná o prioritu, která by měla být 
zařazena na 1. místo. Vzhledem ke skutečnosti, že zájmové sdružení KASUGA je nuceno 
urychleně hledat jiné, vhodnější místo pro svou činnost, doporučuje předkladatel od 
navrhovaného záměru zcela ustoupit. Pokud však zastupitelé projeví vůli tento záměr realizovat, 
doporučujeme zvážit, zda by jeho realizace nemohla být zahájena až po dokončení a zprovoznění 
školní jídelny, v době, kdy budeme znát konečnou cenu díla. Připraveny jsou proto dvě 
alternativy usnesení. 
Ing. Fiala – u druhého návrhu neznáme investiční náklady na připravovanou akci školní jídelny. 
Starosta - reálné  finanční objemy zatím skutečně neznáme. Informoval o přislíbené dotaci na 
výstražný a hlásný systém, který budeme muset předfinancovat (cca 4 mil Kč), stejně tak 
rekonstrukce ČSOV v Kolonce, vodohospodářská akce v Zadní ulici, rekonstrukce komunikace 
Na Vyhlídce. Nebylo jiných připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 232/2017 
Přestavba policejní stanice na tělocvičnu judo Velké Březno Valtířov – studie 
proveditelnosti 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
      a) výsledek studie proveditelnosti přestavby služebny PČR OO Střekov ve Valtířově na  
          tréninkovou halu juda. 
      b) stanovisko předsedy oddílu KASUGA z.s. Judo Velké Březno, pana Tomáše Buchara  
          MBA. 
II.  Nesouhlasí 
      s realizací přestavby služebny PČR ve Valtířově na tréninkovou halu juda.  
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      o usnesení informovat předsedu  KASUGA  z.s. Judo Velké Březno.              T:  31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti  0   hlasů zdržel       1  
Usnesení nebylo přijato.   
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Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2016 
Na základě ustanovení čl. 17 směrnice č. 4/2016 nazvané „Zadávání veřejných zakázek na 
stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na 
všech úsecích její činnosti“, předložil starosta obce zastupitelstvu tuto informaci k projednání. 
Nebylo připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 232/2017 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o počtu veřejných zakázek zadaných 
obcí Velké Březno v roce 2016 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Zpráva o stavu požární ochrany obce Velké Březno v roce 2016 
Na základě článku 2 odst. 1a OZV č. 6/2016 – Požární řád, předložil starosta zastupitelstvu obce 
k projednání zprávu o stavu požární ochrany obce v roce 2016. Avizovaná kontrola naší jednotky 
sboru dobrovolných hasičů, kterou provede HZS ÚK, bude uskutečněna 6. 6. 2017.  
Ing. Pavliš poděkoval za zpracovanou zprávu. Vznesl následující dotazy: 
Chybí informace o úkolech na jednotlivé období, např. rok, zadaných zřizovatelem (pokud 
nejsou úkoly specifikovány, tak to zmínit též). Jaké jsou požadavky od SDH na zřizovatele/obec 
do budoucna. Totéž platí pro r. 2017 či budoucí období (ať už se tím míní jakákoli délka). Chybí 
zmínka o tom, zda jsou nějaké problémy a popř. jak se řeší. Chybí popis personální situace v 
jednotce (požadovaný počet do plného stavu, zda jsou nějaké aktivity, týkající se náboru nových 
členů, kolik bylo žadatelů a kolik se přijmulo, zda probíhá výchova mladých členů, dorostu). 
Chybí ekonomické přehledy a rozbory (kolik činily dotace a z toho jaké jsou náklady na nákup 
techniky, na údržbu techniky a budov, náklady na energie (EE a plyn, pokud tam je, jaké jsou 
mzdové náklady jednotky s detailním rozpisem za jednotlivé osoby bez jména. Informace o 
stavu vracení dotace kraji. Uvítal by zmínku o provedené inventuře. 
Starosta – zpráva je zpracována dle § 29 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně. Požadavky 
na jednotku od zřizovatele nebyly, pouze dílčí (pokácení vánočního stromu) jinak je jednotka 
vyzývána k zásahu pouze operačním důstojníkem HZS. Je tedy i obtížné plánovat úkoly 
v následujícím roce, na ostatní odpoví elektronicky. Dalších dotazů nebylo. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 233/2017 
Zpráva o stavu požární ochrany obce Velké Březno v roce 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato.   
 
18:20 odešel p. Miloš Hudík 
 
Hospodaření s odpady v roce 2016 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání zprávu o hospodaření s odpady obce Velké  
Březno za rok 2016 a hodnocení sběrného místa. Zmínil zkušenosti ze semináře o odpadech, 
které prezentovaly jiné obce. Novinkami jsou systémy “zaplať, kolik vyhodíš“, kdy je placena 
likvidace odpadů občanem přesně za váhu vytvořeného odpadu. Další variantou je třídění 
separovaného odpadu (umístění nádob) u každého objektu, kdy je v tomto případě občan 
různými způsoby bonifikován. Tyto novinky v systému nakládání s odpady reagují na 
připravovanou novelu zákona o odpadech, která nařizuje, na základě nařízení Evropské komise, 
konec skládkování odpadu v roce 2023. Od tohoto roku se bude odpad pouze spalovat. V našem 
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okolí je pouze spalovna v Komořanech, uvažuje se také o čížkovické cementárně. Není 
podporována výstavba nových spaloven. Je tedy vysoký tlak na maximální snížení objemu 
vyprodukovaného odpadu, protože se předpokládá, že cena bude vyšší. Těmto novinkám ale 
nejsou nakloněny svozové firmy, protože by musely instalovat váhy na svá vozidla a hlavně by 
se musel změnit systém platby za odpad. V současnosti je to paušální částkou na jednoho 
obyvatele. Což firmám vyhovuje. Stejně tak to vyhovuje vlastníkům skládek, kde je odpad 
v současné době skládkován. Tyto firmy se účinnosti nového zákona brání, protože by jim 
skončily zisky.  Připravujeme výběrové řízení na svoz a likvidaci odpadu, ale chceme, aby byly 
podmínky pro obec co nejlepší. Vypadá to spíš na postupné začleňování novinek do systému 
likvidace a realizace výběrového řízení až v příštím roce. Starosta dále informoval o 
skutečnostech sběrného místa v roce 2016 a o novinkách ve sběrném místě (nově jsou umístěny 
nádoby na sběr jedlých olejů z kuchyní). 
Ing. Pavliš požádal o zprávu - analýzu (ke konci roku) od referenta, kam bychom měli směřovat 
v odpadovém hospodářství. Jako ideální cíl vidí do roku 2023 beznákladové hospodaření 
s odpady. Měli bychom si stanovit na základě té analýzy kroky k tomuto cíli.  
Starosta - takový dokument se připravuje. S převzetím ČOV jsme spadli do kategorie obcí, 
které produkují více jak 1000 tun odpadu a musíme mít vlastní plán odpadového hospodářství. 
V současné době již připomínkujeme externí firmou zpracovaný plán našeho odpadového 
hospodářství, který by měl být v souladu POH Kraje. Bude to následně projednávat 
zastupitelstvo. Vedle konkrétních změn v systému sběru, je v plánu i intenzivní informování 
v brožurách a webových stránkách, ve školských zařízení. 
Ing. Pavliš – zamýšlí se nad myšlenkou vlastní kompostárny. 
Starosta – o vlastní kompostárně jsme uvažovali, ale je dost složitý samotný následný provoz. 
Je potřeba mít techniku, pracovníka, zajištěný „odběr“ kompostu, který ale nesmíme prodávat 
a další podmínky. Proto o této variantě moc neuvažujeme. Stejně tak neuvažujeme o domácích 
kompostérech.  
Tajemník – problémem kompostárny je také poměr biosložky. Je nutné míchat zelenou složku 
se suchou v poměru 1:3, a to nejsme schopni zajistit. 
Ing. Pavliš - v té zprávě bych rád viděl i toto sdělení. 
Nebylo dalších připomínek, proto dal starosta hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 234/2017 
Hospodaření s odpady v roce 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato. 
 
V18:40 se dostavil pan Miloš Hudík MBA 
 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2016 
Tajemník OÚ předkládá rozsáhlou a podrobně zpracovanou zprávu o činnosti Obecního úřadu 
Velké Března. Tato zpráva má za cíl informovat zastupitele o činnosti obecního úřadu v roce 
2016 a současně jim posloužit jako jeden ze zdrojů informací potřebných pro činnost voleného 
zástupce občanů.  Jedná se o první zprávu tohoto typu, a proto spíše konstatuje, než srovnává.  
Snahou bylo popsat maximum činností, které úředníci v rámce své práce vykonávají, a to 
mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností. Starosta poděkoval tajemníkovi, vedoucím 
i všem referentům za kvalitní zpracování. 
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Ing. Pavliš poděkoval celému kolektivu za zpracování této zprávy. Vznesl několik dotazů na 
tajemníka obce, na které bylo odpovězeno. Nebylo dalších připomínek 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 235/2017 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 oproti kalkulaci 
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné 
a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné“. Podstatný na této zprávě je fakt, že 
kalkulace pro rok 2016 a porovnání všech položek ceny za rok 2014, 2015 a pro ČOV i za rok 
2016 byly zkontrolovány v měsíci březnu 2017 Specializovaným finančním úřadem, Oddělením 
cenové kontroly IV v Ústí nad Labem se zjištěním, že nebylo z předložených namátkově 
vybraných účetních a souvisejících dokladů zjištěno ze strany kontrolované osoby žádné 
porušení pravidel věcného usměrňování cen a cenových předpisů. Nebylo připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:236/2017 
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 oproti kalkulaci 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o porovnání cen vodného a stočného 
oproti kalkulaci a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Zpráva o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v roce 2016 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce přehled o plnění usnesení přijatých v roce 2016. Tento 
materiál obsahuje pouze usnesení, na základě kterých bylo nutno učinit další kroky k jejich 
plnění. Nebylo dotazů. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 237/2017 
Zpráva o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v roce 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
I.   Bere na vědomí 
      předloženou zprávu. 
II.  Ruší 
      usnesení č. 137/2016, 155/2016, 164/2016 
III. Schvaluje  
      a) dodatečně prodloužení lhůt plnění usnesení, a to: 
 č. 118/2016 do 2. 3. 2016 
 č. 133/2016 do 29. 4. 2016 
 č. 142/2016 do 11. 10. 2016 
 č. 143/2016 do 11. 11. 2016 
 č. 151/2016 do 11. 7. 2016 
 č. 154/2016 do 11. 7. 2016 
 č. 160/2016 do 12. 10. 2016 
 č. 168/2016 do 3. 10. 2016 
            č. 171/2016 do 17. 5. 2017 
 č. 174/2016 do 6. 10. 2016 
 č. 184/2016 do 2. 12. 2016 
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 č. 197/2016 do 2. 1. 2017   
      b) vyřazení splněných usnesení z evidence 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Strategický dokument 
Starosta seznámil s výsledky z opakovaného dotazníkového šetření ke stanovení priorit obce ve 
strategickém dokumentu, které vzešly z odpovědí zastupitelů. V navrženém usnesení jsou 
zahrnuty akce, které získaly více jak 5 hlasů, ostatní by mohly sloužit jako zásobník projektů. 
Došlo k přesunu bodu C04 - Revitalizace centra obce Velké Březno dle již hotových návrhů (či 
jejich případných úprav) z oddílu Sport a kultura do oddílu Infrastruktura. Starosta dále navrhl 
doplnit oddíl Infrastruktura o Rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení. Nebylo jiných 
připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 238/2017 
Strategický rozvojový dokument obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I.   Stanovuje 
      priority obce, které budou obsahem Strategického rozvojového dokumentu obce Velké    
      Březno pro období 2016 – 2025, a to: 
     A) Občanská vybavenost, podnikání, zaměstnanost, bydlení: 

• Výstavba nové školní jídelny. 
• Prodej části bytového fondu ve vlastnictví obce za účelem získání financí k 

rekonstrukcím zbylých obecních nemovitostí určených k bydlení. 
• Zkvalitnění a rozšíření nabídky lékařské péče zdravotního střediska (stomatolog, 

praktický lékař pro děti a dospělé) vč. služby lékárny. 
     B) Životní prostředí: 

• Vybudování oddychové zóny na stezce od zámku k čerpací stanici ve Valtířově. 

• Přemístění sběrného dvoru mimo centrum obce. 
• Zpracování plánu péče o zeleň v obci. 

         C) Sport a kultura: 
• Výstavba nové multifunkční tělocvičny v areálu ZŠ Velké Březno. 
• Areál Pískovny: dokončit živičné povrchy hřišť a ploch, které nejsou dokončeny. 

         D) Cestovní ruch a propagace obce:  
• Rekonstrukce prvního patra budovy FK Jiskra Velké Březno na ubytovací  

                      kapacity pro turisty. 
• Vybudování veřejného malého přístavu. 
• Školicí středisko, které by mohlo kooperovat s provozovatelem Tivoli, co se  

                      stravy týká (snídaní, obědů a večeří). 
          E) Infrastruktura: 

• Modernizace systému čištění odpadních vod - intenzifikace ČOV Velké Březno,   
                       změna ČOV Valtířov na ČSOV, obnova ČSOV v Kolonce. 

• Příprava a zpracování nového územního plánu. 
• Instalace výstražného a hlásného systému. 
• Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení. 
• Výstavba chodníku od železničního přejezdu k zámku. 
• Zpracování a schválení dlouhodobého plánu obnovy vodovodního systému     

                       v obci. 
• Revitalizace centra obce Velké Březno dle již hotových návrhů (či jejich     
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                        případných úprav. 
           F) Obecní úřad, transparentnost, spolková činnost, spolupráce: 

• Zpracování a schválení bytové koncepce pro období 2017 – 2025. 
• Zpracování a schválení grantových pravidel pro kulturní a sportovní činnost v  

                        obci. 
• Zřízení „Technických služeb obce“, zajišťujících komplexní správu technických 

                        zařízení obce vč. vodního a odpadového hospodářství.  
   Výsledek hlasování:                 hlasů pro          11            hlasů proti       0     hlasů zdržel        0 
   Usnesení bylo přijato. 

Návrh KV na plán kontrol v roce 2017 
Starosta předložil návrh předsedy KV na plán kontrol KV pro rok 2017. Nebylo připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 240/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno v roce 2017: 

a. Kontrola usnesení zastupitelstva obce v roce 2016. 
b. Kontrola vyřizování petic a stížností v roce 2016. 
c. Kontrola činnosti komisí a výborů v roce 2016. 
d. Kontrola pohledávek a dluhů.  

Výsledek hlasování:                 hlasů pro            11          hlasů proti        0       hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Ad 5) 

Informace starosty 

Přehled dluhů místních poplatků. 
Starosta předložil zprávu o stavu a řešení dluhů z místních poplatků k 30. 4. 2017. 
Ing. Pavliš - pravidla na přidělování bytů obsahují podmínku, že žadatel nemá mít dluh, tuto 
informaci potřebuje bytová komise. Nemůže jí ale dle zákona získat od příslušného referenta. 
Tajemník – připravíme formulář na bezdlužnost, který bude muset žadatel doložit. 
 
Přehled dluhů nájmu obecních bytů. 
Starosta předložil zprávu o stavu a řešení dluhů z obecních bytů k 31. 12. 2016. 
Ing. Pavliš doporučuje zajistit předávací protokol nebo nějakou formu informací, jak 
postupovat v rámci agendy bytového hospodářství.  
Tajemník – paní Tomanová je zaměstnankyní a je ve stavu nemocných, nějaké předání lze 
v takovém případě těžko provést. 
 
Restaurace Tivoli 
Starosta informoval o uzavření smlouvy o pronájmu objektu restaurace Tivoli. Z čtyř zájemců 
byla vybrána společnost Garlic KOM s.r.o., se sídlem v Krupce. Vybraná společnost má 
s provozem restaurací řadu zkušeností, dlouhodobě provozuje Irskou restauraci SPORT PUB 
v Ústí nad Labem. Smlouva je uzavřena na dobu deseti let. Dosavadní ohlas na zahájený provoz 
je vesměs kladný a pochvalný. 
 
VZ „Oprava místní komunikace 51c Nad Nádražím a 50c Na Vyhlídce“ 
Starosta informoval o získání dotace z MMR na opravu výše uvedené místní komunikace. 
Dotace je 1 000 000 Kč. Bylo proto schváleno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo 
zveřejněno na profilu zadavatele. Termín pro odevzdání nabídek je 31. 5. 2017. 
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Vyhodnocení zimní údržby  
Starosta předložil vyhodnocení zimní údržby obce. Je zřejmé, že zvláště leden 2017 byl na spad 
sněhových srážek extrémní. Celkové výdaje jsou i přes to nižší, než v předchozích letech, kdy 
se platilo paušálem. 
 
Péče o veřejnou zeleň 
Starosta informoval o tom, jak probíhá péče o obecní zeleň. Za účelem zajištění údržby veřejné 
zeleně, byl pořízen nový stroj Rider Stiga PARK PRO 740. Stávající stroj je již velmi 
opotřebený a jeho oprava by stála cca 80% ceny nového stroje, zůstane však jako rezerva. Nový 
stroj má výkonnější a úspornější motor a samotná sekačka má o 10 cm širší záběr. Stroj byl 
pořízen za 285.000,- Kč a bude sloužit i k zimní údržbě. Současně byla vybrána firma Údržba 
zeleně – technické služby, Karel Kopecký, která bude na objednávku provádět údržbu 
vytypovaných obecních pozemků dle plánu údržby - cca 42 000 m2 v rozsahu 2 – 6x/rok dle 
pozemku. Dalších cca 70 000 m2 bude obhospodařovat za původního smluvního partnera pana 
Slavíčka, který ukončil svou činnost a prodal své hospodářství, firma MJ Agro s.r.o. – četnost 
2x za rok. Zbývajících cca 68 000m2 sekají zaměstnanci obce (3 osoby), VPP (5 osob – další 2 
osoby budou přijaty v dohledné době.  
 
Dodávka elektrické energie 
Starosta informoval o změně dodavatele elektrické energie. Vzhledem ke konci platnosti 
smlouvy o dodávkách elektrické energie s ČEZ prodej k 31. 3., proběhla v měsíci březnu 
prostřednictvím komoditní burzy PXE, aukce na nového dodavatele elektrické energie. 
Vítězem se stala společnost Amper Market a.s. 
 
Školní jídelna 
Starosta seznámil s vývojem přípravy výstavby nové školní jídelny. Rada obce projednala a 
schválila návrh komise investiční a stavební na změnu dokumentace pro územní řízení na 
stavbu školní jídelna s kuchyní tak, aby obsluha jídelny byla realizována z ulice Školní. 
V důvodové zprávě odůvodňoval návrh komise předseda, pan Dvořák tím, že se ušetří náklady 
na rozšíření komunikace Pod Strání včetně přeložky tří sloupů VO (odhadem až 2 000 000 Kč). 
Touto skutečností se ale prodlouží doba pro vydání územního rozhodnutí, neboť změna 
projektu vyvolá také nutnost nových vyjádření dotčených orgánů a všech účastníků řízení. 
Současně se zvednou náklady na zpracování PD. 
 
Instalace Kamer  
Starosta informoval o instalaci kamer, která v současné době probíhá na sběrném místě, dále se 
počítá s instalací kamer na hřbitově a v centru obce (na hlavní křižovatce). 
 
80 let výročí slavnostního otevření české školy ve Velkém Březně 
Starosta připomněl a pozval na oslavu výročí 80 let slavnostního otevření české školy ve 
Velkém Březně. Dne 13. 6. 2017 uplyne 80 let od slavnostního otevření první české školy ve 
Velkém Březně. K tomuto výročí je připraveno slavnostní odhalení pamětní desky, které se 
uskuteční 13. 6. 2017 od 10:00. Akce je organizována Základní školou Velké Březno za 
finančního přispění Ing. Pavliše. 
 
Starosta informoval o akci rekonstrukce vodovodního řadu v Zadní ulici, s kterou počítá 
letošní rozpočet, a jejíž finanční realizace, dle kontrolního rozpočtu, vzrostla 
z předpokládaných 900 000,- na 2 mil. Kč bez DPH. Realizací bude značně omezena také 
doprava v této lokalitě, protože nelze jinak než výkopovou metodou. Navrhuje zvážit samotnou 
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realizaci tuto akci. Doporučuje tento návrh prodiskutovat na příštím jednání a přijmout k tomu 
usnesení. 
Ing. Fiala – již několikrát se tato akce odsouvala, soutěž by mohla snížit konečné náklady, 
máme šanci na dotaci i v příštím období? 
Starosta – šanci máme vysokou, ale je třeba v následujících letech realizovat další akce ve 
vodním hospodářství – intenzifikace ČOV Velké Březno, kde s dotací z tohoto fondu také 
počítáme.  
Starosta dále informoval o akci rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici Litoměřická, 
se kterou také počítá letošní rozpočet. I zde je, dle kontrolního rozpočtu a projektu vyšší 
předpokládaná částka místo plánovaných 370 000,- , je to cca 860 000,- bez DPH.  
Ing. Lípová – ke zvýšení těchto nákladů došlo tím, že by se musel rekonstruovat i vodovodní 
řad, který je umístěný v blízkosti kanalizačního řadu. 
 
Starosta informoval o dnešní schůzce s KÚ ÚK ohledně cyklostezky. Předmětem jednání bylo 
projednání návrhu ÚK na bezúplatný převod do vlastnictví obcí, na jejichž území se stezky 
vybudovaly. Kraj vyzve obec k tomuto kroku v nejbližší době a je možná dohoda o 
spolufinancování údržby. 
Ing. Fiala – při předávání takového majetku je možné zmapovat stav a specifikovat závady a 
nedostatky a požadovat finanční spoluúčast. 
Starosta – tento požadavek jsem při projednávání vznesl, bylo přislíbeno, že v rozpočtu 
letošního roku mají finance na opravy a údržbu cyklostezky, daly by se tedy opravy před 
předáním provézt. 
Ing. Pavliš se vzdálil v 19,22. 

 

Ad 5) 

Dotazy 

 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, zda byla dodržena vysoutěžená cen za zimní údržbu. 
Starosta – ano, fakturovalo se přesně dle vykonané služby a ceny z nabídky.  
Ing. Pavliš se dostavil v 19.25. 
Bc. Pýcha doporučuje kontaktovat firmu, která je schopna zajistit profinancování rekonstrukce 
veřejného osvětlení. 
Bc. Pýcha vznesl dotaz na organizaci dětského dne ve Valtířově a fungování spolupráce obce 
s novým vedením TJ SPARTAK Valtířov. 
Starosta se sešel s novým předsedou, domluvili se, že předseda dodá výpis z rejstříkového 
soudu, v kterém budou zaznamenány změny předsedy a statutu organizace. Zatím tyto 
podklady nebyly dodány, nelze tedy vyplatit příspěvek na tuto akci, ani nelze převézt druhou 
část letošního provozního příspěvku sportovnímu klubu, která by měla být dle veřejnoprávní 
smlouvy poskytnuta v červenci. 
Bc. Pýcha – v rámci připravovaného strategického dokumentu je v části Valtířov jednou 
z priorit zajištění prodejny potravin. Připomněl, že se v této záležitosti setkal se starostou a 
konají se kroky k možnému otevření ve volných prostorách restaurace Na Kopečku. Objevil se 
jeden zájemce, který by provozoval za předpokladu, že by obec vypomohla nákupem některého 
zařízení. Odhadem za 200 000,- Kč.   
 

Ad 6) 

Diskuse 
Ing. Pavliš připomněl, že je třeba doplnit členy bytové komise. Dále navrhuje ustanovit 
pracovní skupinu v čele se starostou obce pro otázku bytové koncepce obce. 
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Starosta připomněl, že zpracování bytové koncepci je dle schváleném statutu bytové komise 
v kompetencích této komise. Nicméně se pracovní skupině nebrání. 
PhDr. Mgr. Štefl upozornil na propadající se silnici při vjezdu do obytného souboru Na Výsluní. 
Starosta – opravy budou probíhat v červnu. 
p. Charvátová – začala výstavba v novém souboru Valtířov, silnice je ve špatném stavu, nelze 
vyřešit jinou dopravní obslužností? 
Starosta – bohužel není jiné řešení. 
Ing. Fiala – bylo by možné požadovat na stavebnících následnou opravu. 
p. Charvátová poděkovala všem, kteří se zúčastnili jako organizátoři sportovní akce Májový 
běh 2017, dále tlumočila poděkování a pochvalu za nové herní prvky v pískovně. 
p. Rodovská – minulý týden se sekala zeleň v Zahradní ulici a dosud nebylo uklizeno, totéž na 
hřbitově. Požádala o úklid. Vznesla dále dotaz, zda se plánuje oprava bus čekáren ve Velkém 
Březně. 
Starosta - budeme uvažovat o opravě – nátěru. Na zcela nové nejsou v letošním rozpočtu 
prostředky. 
Ing. Pavliš upozornil na neudržovaný pozemek O2 vedle pošty. Požádal o vyzvání k posekání. 
Dotázal se na možnost umístění nabídky pracovních míst v KD Tivoli na webu obce. 
Starosta – zatím nás nikdo nekontaktoval. 
Ing. Pavliš upozornil přítomné, že dne 10. 6. je uzávěrka pro podání příspěvků do zpravodaje. 
Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a ukončil jednání v 19:45. 
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