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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 21. června 2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 

Jednání se účastnilo 14 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Miloš Hudík MBA(do 17:12), p. Karel Turek. 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 4). Konstatoval, že 
zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Konstatoval, že je přítomno 13 z 15 zastupitelů 
a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Dále starosta v souladu s § 69 zákona o obcích vyzval nové 
členy zastupitelstva obce: pana Jana Koudelu a pana Jana Šotku ke Složení slibu členů zastupitelstva 
obce. Upozornil je, že odmítnutí složit slib, nebo složení slibu s výhradou by mělo za následek zánik 
mandátu podle § 55 zákona o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Přečetl zákonem 
stanovený text slibu a následně je poprosil, abyste jednotlivě vstali a složili slib pronesením slova 
„slibuji“. Slib potvrdili podpisem na připraveném archu slibu.  
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ 
 
Starosta poděkoval novým členům zastupitelstva obce Velké Březno a popřál jim mnoho sil v této 
funkci. Dále bylo přistoupeno k pokračování úvodní části jednání. Pro dnešní jednání určil 
zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce paní Mgr. Pavlínu Linkovou. Navrhl zvolit za skrutátory 
a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva: PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D., Jaromíra Dvořáka. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: 
Ing. Tomáš Holub, Bc. Tomáš Pýcha, Ing. Jiří Pavliš. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 241/2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 
A) ověřovateli a skrutátory 22. zasedání zastupitelstva obce ve složení: p. Jaromír Dvořák, 

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D.,  
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce ve složení: 
Ing. Tomáš Holub, Bc. Tomáš Pýcha, Ing. Jiří Pavliš. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta přistoupil ke schválení programu jednání. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat o 
předloženém návrhu programu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 242/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 22. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Složení slibu člena zastupitelstva obce 
3. Volba člena rady obce 
4. Hospodaření s majetkem obce  
5. Finanční záležitosti  
6. Různé 
7. Zprávy starosty 
8. Dotazy členů zastupitelstva 
9. Diskuze 

Výsledek hlasování: hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Volba člena rady obce 

 
Z důvodů rezignace paní Marie Dvořanové na všechny volené funkce, předložil starosta  návrh 
na volbu člena rady obce. Nejprve je třeba schválit způsob volby. Navrhl schválit volbu veřejnou, 
tedy zvednutím ruky. Po schválení způsobu volby bude prostor pro návrhy kandidátů na člena 
rady obce, o kterých se bude hlasovat v tom pořadí, v kterém byli navrženi. Starosta seznámil 
s alternativami způsobů hlasování:  
Alt. 1 Způsob volby člena rady obce veřejným hlasováním, které proběhne tímto způsobem: 

a) Zástupci volebních stran přednesou návrh kandidáta do rady obce, starosta řídí diskusi, 
dává hlasovat o jednotlivých kandidátech. 

b) Obdrží-li kandidát, o němž se hlasovalo, potřebný počet hlasů je zvolen a o dalších 
kandidátech se již nehlasuje.  

c) Neobdrží-li žádný z navržených kandidátů potřebný počet hlasů, tzn. 8 a více, postupují 
do dalšího kola dva kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů „pro“. 

d) Obdrží-li některý z těchto dvou kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, tzn. 8 a více, je 
zvolen a o protikandidátovi se již nehlasuje. 

e) Neobdrží-li žádný z kandidátů druhého kola potřebný počet hlasů, tzn. 8 a více, volba 
končí s tím, že nová volba člena rady proběhne na následujícím zasedání zastupitelstva 
obce. 

Alt. 2 V případě, že bude vznesen protinávrh a bude rozhodnuto, že volby bude tajná, bude se 
postupovat následovně  

a) Zastupitelstvo ustaví tříčlennou volební komisi. 
b) Každý člen zastupitelstva na arch čistého papíru, napíše čitelně, nejlépe hůlkovým 

písmem, jméno a příjmení kandidáta na člena rady obce. Kandidát musí být členem 
zastupitelstva obce. 

c) Každá člen zastupitelstva arch papíru se jménem kandidáta přeloží tak, aby jméno 
kandidáta nebylo možné bez rozložení papíru přečíst. Takto složený arch vloží do 
hlasovacího zařízení. 

d) Po hlasování, volební komise „ rozbalí“ odevzdané složené archy a posoudí platnost 
hlasů. 

e) Neplatný hlas je: pro kandidáta, který není členem zastupitelstva, 
                                        je-li uveden více než jeden kandidát 
                  obsahuje-li arch jiný text, než jméno a příjmení kandidáta, 
                                        odevzdaný prázdný arch. 

f) Komise sečte počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty a vyhotoví o 
tom zápis, který obsahuje: celkový možný počet hlasů, 

                                                       celkový počet odevzdaných archů, 
                                                       celkový počet platných hlasů, 
                                                       počet hlasů pro jednotlivé kandidáty. 

g) Neobdržel-li žádný z kandidátů potřebný počet hlasů, tzn. 8 a více, vyhlásí starosta 2. 
kolo voleb, do kterého postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v 1. kole nejvyšší počet 
hlasů. Druhé kolo proběhne stejným způsobem jako kolo první. 

h) Neobdrží-li žádný z kandidátů druhého kola potřebný počet hlasů, tzn. 8 a více, volba 
končí s tím, že nová volba člena rady proběhne na následujícím zasedání zastupitelstva 
obce. 

 
Starosta vznesl dotaz, zda má někdo protinávrh a navrhuje volbu člena rady tajnou. Nikdo nevznesl 
protinávrh, bylo hlasováno o návrh usnesení Alt. 1.  
 
 



3 
 

Výsledek hlasování o bodě I. usnesení č.: 243/2017 
Volby člena rady obce 

Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.  Schvaluje  
způsob volby člena rady obce veřejným hlasováním,  

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0     hlasů zdržel 
 
Starosta seznámil s níže uvedenými skutečnostmi: 
Odstoupivší radní obce paní Marie Dvořanová byla zvolena za českou stranu sociálnědemokratickou 
a vzhledem k dosavadnímu poměrnému zastoupení v radě by tento post měl stále patřit zástupci této 
strany. Obdržel v neděli návrh zastupitele Ing. Pavliše, na kterém se, dle jeho slov, dohodlo 6 
zastupitelů kandidující za 3 nezávislá sdružení, aby post radního byl postoupen společnému kandidátu 
těchto 6 zastupitelů. V návrhu psal, že by velice ocenili, kdyby se zastupitelé ČSSD a ODS domluvili 
a pozici radního přenechali kandidátovi nezávislých sdružení, a kdyby starosta o jejich požadavku 
předem informoval zastupitele ČSSD a ODS a v ideálním případě s nimi toto dohodnul ještě před 
jednáním ZO. V závěru svého dopisu píše Ing. Pavliš, že odmítnutí tohoto návrhu by osobně považoval 
za projev nedůvěry a nedostatku kolegiality k nim. K tomuto návrh starosta řekl, že návrh na funkci 
radního řešili již v den, kdy oznámila rezignaci paní Dvořanová. Návrh pana Pavliše tento týden 
probírali s kolegy zastupiteli a dospěli k závěru, že budou ctít a dodrží dohodu, která byla domluvena 
po volbách v roce 2014 mezi zastupiteli za ČSSD a ODS a která určila poměrové zastoupení v radě 
takové, jako je dnes. Budou proto společně navrhovat do funkce radního pana PhDr. Mgr. Vítězslava 
Štefla Ph.D. Dovolil si poznámku k uvažovanému projevu nedůvěry, který zmiňuje pan Pavliš ve svém 
emailu. Kdyby někomu z kolegů zastupitelů nedůvěřovali, tak by je nikdy neoslovili, nenominovali a 
neschválili do funkcí předsedů výborů, či členů výborů a komisí už před třemi lety. Jejich práci oceňují, 
ale jak již řekl, na funkci radního nominují a podpoří pana PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D.  
 
Ing. Pavliš uvádí, že nemá nic proti osobě pana PhDr. Štefla. Zdůrazňuje, že s ohledem na výsledek ve 
volbách - 40% pro nezávislé kandidáty, zakládá morální právo navrhnout kandidáta ze strany 
zastupující pan Pavliš. Navrhuje pana Ing. Fialu. Starosta nechal hlasovat o návrhu na volbu členem 
rady obce Ing. Jana Fialu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 243/2017 

II.  Volí 
 členem Rady obce Velké Březno Ing. Jana Fialu.   

 Výsledek hlasování:    5  hlasů pro  0  hlasů proti 9       hlasů zdržel   
Usnesení nebylo schváleno. 
 
V 17.12 hodin se dostavil pan Hudík. 
Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu. 
Výsledek hlasování o usnesení 243/2017  

II.  Volí 
 členem Rady obce Velké Březno PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. 

Výsledek hlasování:     7 hlasů pro 7   hlasů proti  0   hlasů zdržel 
Usnesení nebylo schváleno. Bude předloženo do dalšího jednání zastupitelstva obce. 
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Hospodaření s majetkem obce 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. …… v k. ú. Velké Březno 
Starosta předložil žádost manželů ………………………………………………., 403 23 Velké Březno 
o prodej části pozemku č. ……  v k. ú Velké Březno o výměře 309 m2. Jedná se o pozemek č. ……., 
který vznikl GP č. 785-23/2017. Tento bod nebyl na minulém jednání schválen, předkládáme jej proto 
opakovaně.  
Starosta informoval o protinávrhu Ing. Pavliše na zrušení usnesení č. 147/2016:  
Usnesení zastupitelstva obce č. 194/2013 a novela zákona o obcích č. 106/2016 Sb. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I. Ruší: 

Usnesení č. 194/2013 
II. Schvaluje, že 

S účinností od 1. 7. 2016 budou ceny prodávaných nemovitostí stanovovány dle znaleckého 
posudku s tím, že každý, kdo projeví zájem o koupi nemovitosti v majetku obce, uhradí při 
podání žádosti kauci ve výši 5 000,-- Kč za každou samostatnou nemovitost. Tato kauce bude 
započtena proti kupní ceně a v případě, že zájemce od koupě odstoupí, bude kauce započtena 
proti marně vynaloženým prodávajícího.  

 
A dále navrhuje Ing. PAvliš schválit toto usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
I. Ruší: 

      Usnesení č. 147/2016. 
II. Schvaluje, že 
S účinností od 1. 7. 2017 budou ceny prodávaných nemovitostí stanovovány ve výši znaleckého 
posudku nebo vyšší s tím, že každý, kdo projeví zájem o koupi nemovitosti v majetku obce, uhradí při 
podání žádosti kauci ve výši 5 000,-- Kč za každou samostatnou nemovitost. Tato kauce bude 
započtena proti kupní ceně a v případě, že zájemce od koupě odstoupí, bude kauce započtena proti 
marně vynaloženým prodávajícího. Navrhuje prohodit pořadí předkládaných bodů v bodě 3) 
hospodaření s majetkem a nejprve hlasovat o jeho návrhu.  
 
Starosta komentoval návrh Ing. Pavliše: “Osobně vidím jeden problém, sice ve stanovení oné 
maximální výše prodejní ceny, za kterou bude zastupitelstvo ochotno prodej realizovat. Tržní hodnota 
onoho pozemku je ohodnocena znaleckým posudkem. O pozemek projevil zájem jediný účastník, trh 
tedy evidentně v tomto případě ceny více nevyšroubuje pro to, aby obec získala co nejvyšší příjmy. 
Systémovým řešením se nabízí po vypracování znaleckého posudku, vyhlásit obálkovou metodu 
prodeje, kde bude stanovena minimální cena dle znaleckého posudku, ale dle mého názoru jen 
v případě, kdy je více než jeden zájemce. Je nutno počítat, že v takovém případě se proces prodeje 
prodlouží. Bude muset být ustanovována komise pro otevírání obálek a přijat předpis – směrnice, podle 
které budou zájemci o koupi přesně vědět, jak obec bude při prodejích pozemků postupovat. Budu rád 
za Vaše jiné návrhy, jak prodeje pozemků „ošetřit“, aby systém byl inteligentní a nepřipomínalo to 
arabský trh, kde se licituje o ceně. Pokud předloží předkladatel nebo někdo jiný inteligentní metodu, 
jsme ochotni se o tom bavit. Ale vzhledem k tomu, že to je návrh neprodiskutovaný, bez většího 
posouzení, doporučuji stávající prodeje uskutečnit dle usnesení, pro které bylo 11 z 12 přítomných dne 
29. 6. 2016. Poté podrobit návrh detailnější přípravě a předložit ho na jiném jednání OZ. Nakonec i 
toho 29. 6. 2016, kdy bylo přijato usnesení, které nyní navrhuje Ing. Pavliš zrušit a nahradit novým, 
bylo nejprve podle stávajících podmínek hlasováno a byly schváleny 4 prodeje obecních pozemků. 
V případě prodeje občanům obce, jako je to v návrhu dnes, bylo pro 12 z 12 přítomných.“ 
Dal prostor pro připomínky.  
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Ing. Pavliš navrhuje nestanovovat sami sobě limity při prodeji. Navrhuje individuální posouzení, nelze 
objektivně stanovit cenu. Zdůrazňuje, že je to o „smlouvání“. 
Starosta upozorňuje, že tento systém naopak nahrává nesystémovosti a vytváří korupční prostředí.  
Bc. Pýcha – obec by se měla chovat tržně. Jestliže pan ……… posledně nabídl vyšší cenu, měli jsme 
to respektovat, zmínil usnesení z 1. 7. 2016, když bude více zájemců, než jeden, bude se prodávat za 
cenu znaleckého posudku. 
p. ……….. sdělil, že chce pozemek zabezpečit, chodí tam kanci, jeho vyjednávací pozice vůči obci 
není jednoduchá, skutečně mu jde o zabezpečení pozemku a chce jej koupit, bude respektovat 
jakoukoliv cenu, nic jiného mu nezbývá. Zdůraznil, že usnesení bylo loni schváleno a z jakého důvodu 
znovu rozhodnutí zastupitelů měnit. 
p. Dvořák – pokud chceme měnit pravidla, je potřeba to říct jasně a dopředu, nesouhlasí s představou 
měnit tyto pravidla takto „ad hoc“ „za pochodu“. Apeluje na rozumné posuzování zastupitelů. 
Ing. Šidák souhlasí s panem ………….. Nesouhlasí s častým měněním pravidel pro prodej pozemků. 
Zdůrazňuje, že nikdy nedojdeme k 100% spravedlivému způsobu prodeje pozemků. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz k panu ……………….. Rozumí mu, navrhl, zda by pan ………… rozdíl ceny 
(cca 8700,-Kč) za navýšení ceny pozemku věnoval na oslavy 850 výročí obce. 
Ing. Fiala navrhuje respektovat cenu znaleckého posudku. 
p. Koudela navrhuje realizovat nový způsob prodeje s platností od 1. 1. 2018. 
starosta nechal hlasovat o návrhu Ing. Pavliše. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 243/2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
Alt. I 
I.   Ruší 
     usnesení č. 147/2016. 
II. Schvaluje, že  
     s účinností od 1. 7. 2017 budou ceny prodávaných nemovitostí stanovovány ve výši    
     znaleckého posudku nebo vyšší s tím, že každý, kdo projeví zájem o koupi nemovitosti  
     v majetku obce, uhradí při podání žádosti kauci ve výši 5 000,-- Kč za každou samostatnou  
     nemovitost. Tato kauce bude započtena proti kupní ceně a v případě, že zájemce od koupě  
     odstoupí, bude kauce započtena proti marně vynaloženým prodávajícího.  
 

Výsledek hlasování:     2 hlasů pro   8 hlasů proti 4    hlasů zdržel   
Usnesení nebylo přijato  
 
Starosta přistoupil k hlasování o návrhu usnesení Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. …… v k. ú. 
Velké Březno. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 243/2017 
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 …….  v k. ú. Velké Březno, 
     za cenu 6.779,- Kč 
     Kupující: 
     ……………………………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T:  31. 7. 2017 
Výsledek hlasování: hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2     
Usnesení bylo přijato  
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Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č …….v k. ú. Velké Březno 
Starost předložil žádost manželů ……………………., bytem ………………………………… o 
prodej části pozemku č. …..  v kú Velké Březno o výměře 395 m2. Jedná se o pozemek č. ….., který 
vznikl GP č. 786-25/2017. Smluvní cena dle znaleckého posudku je 321,57 Kč/m2. Kupní cena je 
321,57 x 395= 120.020,15 po zaokrouhlení 120.020 Kč. V příloze byl zaslán přehled vynaložených 
nákladů. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:244/2017 
Kupní smlouva  -  prodej části pozemku p. č. …… v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.  Schvaluje  
    uzavření smlouvy o koupi části pozemku p. č. ……, dle geometrického oddělovacího plánu     
    č. 786-25/2017 označeného jako pozemek p. č. …….. o výměře 395 m2, v k. ú. Velké  
    Březno, 
    za cenu      127.020,- Kč 
    Kupující: 
    …………………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T:  31. 7. 2017 

Výsledek hlasování: 14 hlasů pro 0 hlasů proti 0  hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato     
 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. …… v k. ú. Velké Březno 
Starost předložil žádost …………………………………………………………………….. o prodej 
části pozemku č. …….  v kú Velké Březno o výměře 528 m2. Jedná se o pozemek č. …….., který vznikl 
GP č. 786-25/2017. Byl objednán znalecký posudek č. 5669-098 16, který stanovil základní cenu po 
snížení 285,84 Kč/m2 (z důvodu existence věcného břemene). Kupní cena je 285,84 x 528 = 150 923,52 
po zaokrouhlení 150 924 Kč. V příloze byl opět přehled vynaložených nákladů. Nebylo dotazů, starosta 
nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:245/2017 
Kupní smlouva  -  prodej části pozemku p. č. …… v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.  Schvaluje  
     uzavření smlouvy o koupi části pozemku p. č. ……, dle geometrického oddělovacího plánu   
     č. 786-25/2017 označeného jako pozemek p. č. …… o výměře 528 m2, v k. ú. Velké  
     Březno, 
     za cenu      150.924,- Kč 
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T:  31. 7. 2017 

Výsledek hlasování:     14 hlasů pro  0 hlasů proti 0  hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato    
 
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 
Dne 26. 09. 2016 byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu – příp. kNN k p.p.č. 70/16 (pro manželé ………) s ČEZ 
Distribuce a.s., která je zastoupena fa RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice 
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nad Popelkou. Obdrželi jsme žádost o uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě z důvodu změny 
– změna umístění přípojkové skříně. Na minulém jednání OZ byl schválen záměr uzavřít dodatek č. 1. 
Nyní již předkládáme ke schválení samotný dodatek. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:246/2017 
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 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh s  

I.   Schvaluje 
     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 uzavření dodatku č.1 .                                                                     T:  31. 7. 2017 

Výsledek hlasování:     14 hlasů pro:         0 hlasů proti 0   hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato    
 
Smlouva o právu provést stavbu IE-12-4004716/003 
Chládek a Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, na základě plné moci udělené ČEZ 
Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, žádá o uzavření Smlouvy o právu 
provést stavbu na pozemku č. 240 k. ú. Valtířov nad Labem. Záměr stavby byl projednán ve stavební 
komisi. Smlouvu v současné době má ke konzultaci pan Hradecký. Jedná se v této počáteční fázi pouze 
o záměr uzavřít smlouvu o právu provézt stavbu. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:247/2017 
Smlouva o právu provést stavbu IE-12-4004716/003 – záměr 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 

I.   Schvaluje 
     záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 240 v k. ú. Valtířov nad   
     Labem. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T:  30. 6. 2017 

Výsledek hlasování:   14 hlasů pro:        0 hlasů proti 0  hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato  
 
Záměr prodeje části p. p. č. 70/1 v k. ú. Velké Březno 
Při zaměřování pozemku 70/1 u cyklostezky bylo zjištěno, že ……………………. (……………. 
…….), má chybně postavený plot – mimo hranice svého pozemku a zabírá obecní pozemek po celé své 
délce. Proto byl pan ……………. vyzván ke zjednání nápravy. Nyní žádá …………….., ………. 
………………… o odkup. Je majitelem celého areálu.  Jedná se o cca 400-450 m2. Skutečný stav 
budeme znát až po zaměření geodetem. Kauce ve výši 5.000 Kč byla složena při podání žádosti 
v hotovosti do pokladny. Majetková komise souhlasí s prodejem. Nebylo dotazů, starosta nechal 
hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:248/2017 
Záměr prodeje části p. p. č. 70/1 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 

I.   Schvaluje 
     záměr prodeje částí p.p.č. 70/1 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Velké Březno 
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                T:  30. 6. 2017 

Výsledek hlasování:     14 hlasů pro:       0   hlasů proti  0  hlasů zdržel    
Usnesení bylo přijato  
 
Finanční záležitosti 

 
Závěrečný účet obce za rok 2016 
Starosta předložil zastupitelstvu obce závěrečný účet obce za rok 2016 se všemi přílohami. Ve dnech 
19. až 20. 12. 2016 a 22. až 23. 4. 2017 proběhl přezkum hospodaření s těmito závěry: 

• Nebyla zjištěna skutečnost, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných 
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. 

• Při přezkoumání hospodaření obce Velké Březno za rok 2016 byly zjištěny chyby a 
nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmeno b), které nemají závažnost 
nedostatků uvedených pod písmenem c).  

• Nebyla zjištěna případná rizika podle ustanovení § 10 odst. 2 písmeno b) zákona č. 
420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Velké 
Březno v budoucnu. 

Na zjištěné chyby (§ 10 odst. 3 písmeno b)) upozornil auditor dopisem, který je přílohou zprávy o 
přezkumu. K dopisu auditora bylo vypracováno stanovisko obce, které je také přílohou zprávy o 
přezkumu.  Jedním z navržených opatření, které se přímo dotýká rozhodovací pravomoci zastupitelstva 
(Ad. 1.2 stanoviska obce) je návrh na úpravu kompetenci k provádění rozpočtových opatření. Tento 
návrh by měl zaručit, že k jevu, na který v 1. odrážce dopisu auditor upozornil, by v budoucnu nemělo 
docházet.  
V bodě 1A navrhujeme delegovat na vedoucí FÚ pravomoc provádět rozpočtové změny (úpravy) na 
jednotlivých položkách v rámci daného paragrafu s tím, že celková částka výdajů schválena 
zastupitelstvem pro ten konkrétní paragraf se nezmění.  
 
V bodě 1 B navrhujeme delegovat na vedoucí FÚ pravomoc provádět převody mezi paragrafy 
schváleného rozpočtu do částky 100.000,- Kč na jeden paragraf a rok.  Podmínkou je, že celková výše 
příjmů a výdajů schválených zastupitelstvem zůstane nezměněna. Tuto pravomoc dle usnesení ZO již 
vedoucí FÚ nyní má.  
 
V bodě 2 A navrhujeme svěřit stejnou pravomoc jako v bodě 1B radě obce, avšak objem finančních 
prostředků navýšit na 500.000,- Kč na každý paragraf za rok.  
V bodě 2B navrhujeme svěřit radě pravomoc schvalovat navýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
v jednotlivých položkách až do výše 500.000,- Kč (v současnosti pouze 200.000,- Kč) ročně s tím, že 
rozdíl příjmů a výdajů takto upraveného rozpočtu zůstane oproti rozpočtu schváleném zastupitelstvem 
obce beze změny Tímto opatřením by se mělo zabránit případnému zadlužování obce bez souhlasu 
zastupitelstva. 
 
FV který se návrhem zabýval, neakceptoval návrh zpracovaný OÚ a připravil na jednání ZO svůj 
návrh, který obsahuje pouze bod 1B a 2A s tím že objem prostředků pro 1 rozpočtové opatření snižuje 
na 200.000,- Kč na jeden případ. Z praktického hlediska však návrh FV chybu, na kterou auditor 
poukázal, neřeší naopak, situaci komplikuje vzhledem k tomu, že radě ani nepřiznává dosavadní 
pravomoc schvalovat změnu rozpočtu navýšením příjmů a výdajů. 
Připraveny jsou proto dvě alternativy usnesení. První navržené FV a druhé, které doporučuje Rada 
obce. 
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Ing. Fiala nesouhlasí, že finanční výbor nerespektoval návrh, jestliže máme investice cca 8 000 000,-
Kč z rozpočtu, překračuje procento z investované částky. Jde o to, kde vedení obce vezme prostředky 
na jiné investice a akce. Obává se toho, že nezbydou finanční prostředky na to, co jednou již 
zastupitelstvo schválilo. 
Starosta uvedl, že tento návrh je předložen na základě zprávy auditora. Ke konci roku 2016 se 
opomnělo udělat rozpočtové opatření, nestihlo by se svolat zastupitelstvo obce. Navrhujeme to proto, 
abychom nemuseli narychlo v prosinci svolávat zastupitelstvo a provádět rozpočtová opatření. 
Tajemník – zásadně se nejedná o částku 500 000,-Kč. Co se týká podmínek, musí se vždy najít zdroje, 
rozpočet musí zůstat v tom schodku nebo přebytku, jak byl schválen původně. Může zůstat stávajících 
200 000,-Kč. Bylo navrhováno zvýšit částku, když se budou tyto záležitosti měnit, ale to není 
podstatné. Auditor na tom trvá, absolvovali školení o rozpočtové odpovědnosti. Obci je nově nařízeno 
zveřejňovat rozpočtová opatření, závěrečný účet, rozpočet – to by bylo spoustu materiálů. Lektor na 
školení tedy doporučuje preciznější přípravu rozpočtu na rok 2018 s trochu pozměněnou skladbou – s 
tzv. rozpisem rozpočtu, a když bude připraven, pak rozpočtová opatření může schvalovat pouze 
zastupitelstvo. Lektor na školení také sdělil, že v současné době je velmi dobrá situace pro financování 
obcí. Je důležité schválit investiční rámec a během cca 5 let ho proinvestovat, investiční záměr by se, 
vzhledem k finančnímu zdraví naší obce, mohl pohybovat kolem cca 100 000 000,-Kč.  Navrhuje, že 
by sem lektor (…………) přijel a sdělil by k tomu podrobnosti. Z toho, co teď máme ročně na rozvoj, 
bychom spláceli úvěr. Zdůraznil ale také, že nám chybí personální zdroje pro tyto akce. 
Ing. Fiala vítá investice, považuje je za výbornou šanci. Částku navrhovanou v usnesení 500 000,- 
považuje za poměrně vysokou.  
p. Dvořák zdůrazňuje, aby tyto pravomoci mohla mít Rada zejména na konci roku.  
Tajemník – starosta má povinnost o usnesení rady týkající se rozpočtového opatření informovat 
zastupitelstvo. Toto činí vždy. Kdokoliv ze členů zastupitelstva může na toto reagovat, může vznést 
námitky atp. 
Starosta navrhuje hlasovat o těchto návrzích usnesení ke konci roku 2017, apeluje ale na schválení 
závěrečného účtu obce. 
p. Dvořák vznesl dotaz k závěrečné zprávě inventarizační komise, ke kapitole pozemky. Zda víme, co 
je to za pozemky a zda jsou to i lesy. 
Starosta – ano, jsou to i lesy a výkon správy provádí Lesy ČR.  
Tajemník – inventarizace nemá nic společného s účetní hodnotou. Nebylo dotazů, starosta nechal 
hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 249/2017 
Vyhodnocení hospodaření  - závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  

I.  Schvaluje 
1. Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2016. 

2. Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2016 ve výši 8.262.185,44 Kč. 

3. Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 8.262.185,44 Kč jako nerozdělený zisk. 

4. Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2016. 
II.   Souhlasí 

s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2016 bez výhrad. 
VI. Ukládá 

Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
zabezpečit zaúčtování hospodářského výsledku roku 2016.                           T:  30. 6. 2017 

Výsledek hlasování:         14     hlasů pro:       0   hlasů proti  0  hlasů zdržel    
Usnesení bylo schváleno  
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Rozpočtové opatření č. 6/2017 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtových opatření č. 6/2017. Návrh 
doporučuje schválit Rada obce. Rozpočtové opatření je doplněno jednou výdajovou položkou, sice 
příspěvek 5.000,- Lince Bezpečí, který schválila rada obce. 

p. Dvořák, Ing. Fiala – otázka finančního řešení výměny (opravy) vstupních schodů, částka jim 
připadá vysoká.  
p. Dvořák apeluje na skutečnost tematizovat konkrétně, co je potřeba realizovat, co dělat a do jaké 
míry.  
Starosta vyzval zastupitele, aby zaslali své návrhy na realizaci opravy (výměny) vstupního schodiště 
panu Šestákovi nebo panu tajemníkovi. 
p. Hudík navrhuje renovovat obřadní síň. 
Starosta – je to v plánu na příští rok. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 250/2017 
Rozpočtové opatření  6/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I.   Schvaluje  
     rozpočtové opatření č. 6/2017 v předloženém znění.  

Výsledek hlasování:    14 hlasů pro:        0 hlasů proti       0        hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
 
Dodatek VPS s TJ SPARTAK VALTÍŘOV 
Tělovýchovná jednota změnila statut na zapsaný spolek, zvolen byl nový předseda a schváleny byly 
nové stanovy. Vzhledem k tomu, že obec má s jednotou uzavřenou VPS je potřeba tyto změny schválit 
formou dodatku č. 1. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:251/2017 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – TJ Spartak Valtířov z. s. 
Zastupitelstvo obce velké Březno projednalo předložený návrh a 

I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s TJ Valtířov ve znění uvedeném  
     v důvodové zprávě.  
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                      T: 30. 6.2017 

Výsledek hlasování:    14 hlasů pro:        0 hlasů proti:      0  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 
 
Různé 

 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky – „Oprava místní komunikace 51c Nad 
Nádražím a 50c Na Vyhlídce“  
Obec Velké Březno oslovila 4 společnosti k předložení cenové nabídky na shora uvedené práce. 
Osloveným zaslala informaci o zahájení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci uveřejnila dne 12. 5. 
2017 na portálu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz. Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek 
a doporučuje Zastupitelstvu obce Velké Březno schválit výběr nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu 
s vítězným uchazečem dle důvodové zprávy. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.:252/2017 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky – „Oprava místní komunikace 51c Nad 
Nádražím a 50c Na Vyhlídce“  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  

I.  Schvaluje 
     1) Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti Strabag a.s, IĆ: 608 38 744, za    
          cenu 1.505342,04 Kč bez DPH 
     2) Uzavření smlouvy o dílo se společností Strabag a.s., IČ: 608 38 744, se sídlem Na  
          Bělidle 198/21, 150 00 Praha. 
 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.                       T:  31. 7. 2017 

Výsledek hlasování:   14 hlasů pro:  0 hlasů proti  0  hlasů zdržel   
Usnesení bylo přijato 
 
Nově vloženým bodem je informace o průběhu pořizování Územního plánu obce Velké Březno. 
Odbor plánování a investic mag. Města ÚL žádá o předložení této informace do zastupitelstva obce a 
následné zaslání usnesení s rozhodnutím o dalším postupu pořízení nového územního plánu obce Velké 
Březno na adresu Magistrát města Ústí nad Labem. Důvodem je překročení lhůty 1 roku od předchozího 
rozhodnutí zastupitelstva obce a dále fakt, že Obec Velké Březno připravuje ke schválení dokument 
„Strategický plán rozvoje obce Velké Březno 2016 - 2025“, který bude uplatněn v návrhu Zadání nového 
územního plánu. Pořizovatel obdržel od určeného zastupitele seznam priorit obce stanovených 
Zastupitelstvem obce, které budou obsahem Strategického rozvojového dokumentu obce Velké Březno 
pro období 2016 – 2025. Ve spolupráci s určeným zastupitelem byly revidovány také veřejně prospěšné 
stavby obsažené ve stávající platné územně plánovací dokumentaci. Jejich aktualizovaný seznam bude 
uplatněn v návrhu Zadání nového územního plánu. Zároveň pořizovatel obdržel od obce Velké Březno 
do 15. 6. 2017 15 podnětů do nového územního plánu od fyzických a právnických osob. Jedná se 
především o podněty na záměry pro výstavbu rodinných domů a pro rekreaci. Všechny obdržené 
podněty oddělení územního plánování zaevidoval a následně je zapracuje do doplňujících průzkumů a 
rozborů. Doplňující průzkumy a rozbory budou jedním z podkladů pro zpracování návrhu zadání 
územního plánu. Na jednotlivé podněty nebude odpovídáno, doporučuje se všem sledovat proces 
pořizování nového Územního plánu Velké Březno na webových stránkách obce Velké Březno i města 
Ústí nad Labem, popř. informovat se u pořizovatele Územního plánu Velké Březno (Magistrát města 
Ústí nad Labem, Odbor investic a územního plánování, oddělení územního plánování). Nebylo dotazů, 
starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:253/2017 
Územní plán Velké Březno – informace u průběhu pořizování 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 

I.  Bere na vědomí 
     informaci o průběhu pořizování územního plánu obce Velké Březno.  
II. Schvaluje 
     další postup pořizování územního plánu obce Velké Březno takto:  

• V souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem na základě 
Územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů 
zpracuje návrh Zadání nového územního plánu.  

• Návrh Zadání bude veřejně projednán v souladu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
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• Po úpravě návrhu Zadání na základě projednání bude návrh Zadání územního plánu 
předložen Zastupitelstvu obce ke schválení. Po schválení Zadání bude přikročeno k 
dalším etapám procesu pořizování dle Stavebního zákona.  

III. Ukládá 
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      nadále průběžně informovat zastupitelstvo obce o postupu pořizování Územního plánu  
      Velké Březno, pokud zastupitelstvo obce při zadání územního plánu neurčí delší lhůtu. 

Výsledek hlasování:     14 hlasů pro:         0 hlasů proti:     0  hlasů zdržel    
Usnesení bylo přijato  
 
Zprávy starosty 
 
Obnova vodovodního řadu v části MK Zadní a propoj do MK Nová, Obnova čerpací stanice 
odpadních vod Kolonie Valtířov 
Z fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje získala obec dotaci na 4 akce obnovy vodárenské 
infrastruktury v majetku obce. Dvě akce byly již zrealizovány v loňském roce a dvě výše zmíněné jsou 
plánovány na letní a podzimní měsíce roku letošního. V případě obnovy vodovodního řadu v ulici 
Zadní, jsme nakonec usoudili, že bude vhodné zorganizovat výběrové řízení a dle vysoutěžené ceny 
doje k rozhodnutí o realizaci. V případě, že se tato akce uskuteční, dojde k výměně stávajícího potrubí 
v celkové délce 208 m a počítá se s úplnou uzavírkou této komunikace a objízdnou trasou po místní 
komunikaci Nová, která bude řízena semafory. Připravujeme proto ZD pro výběr zhotovitele. 
V případě obnovy ČSOV Kolonie Valtířov již rada schválila zadání pro výběr zhotovitele, které již je 
zveřejněno na profilu zadavatele. Předmět této akce spočívá v demontáži stávající čerpací stanice 
odpadních vod a instalaci nové čerpací stanice vč. nové technologie. Obě akce předpokládají dobu 
trvání dva měsíce a celková dotace na tyto dvě akce činí 1.804.159,-Kč. 
 
Zrušení sociální komise 
Vzhledem k rezignaci paní Marie Dvořanové na post všech volených funkcí vyvstala také otázka, kdo 
ji nahradí na pozici předsedkyně sociální komise. Na základě zkušeností z práce komise navrhla Mgr. 
Linková tuto komisi zrušit, neboť jedinou činnost, kterou komise vykonávala je organizace občanských 
obřadů.  Do sociální práce se členky komise zapojit nemohou, neboť se nesmí seznamovat s citlivými 
údaji, chráněné zvláštními zákony. Rada obce proto rozhodla odvolat členky Komise sociální a komisi 
zrušit. Současně pak doplnila statut Kulturní komise o „občanské obřady“ a doplnila Kulturní komisi 
o odvolané členky zrušené Komise sociální. 
 
850 let výročí obce 
Naplno se rozjela činnost „pracovní skupiny“ k organizaci oslav 850 let. Je rozhodnuto, že oslava 
proběhne ve dnech 28. 9. až 30. 9. 2017. Je podána žádost o dotaci na tuto akci z fondu Ústeckého 
kraje. Byl pozván hejtman Ústeckého kraje. Připraveno je také cca 20 dopisů místním podnikatelům a 
cca 60 dopisů významným dodavatelům obce, kteří obci fakturují za dodávku zboží, služeb či stavební 
práce s žádostí o finanční podporu oslav tohoto 850letého výročí naší obce. 
Předběžný program bude zveřejněn v červnovém vydání zpravodaje i s výzvami na pomoc při 
organizaci třídenních oslav. Informace již je na webu obce, výzva k aktivní účasti v plánovaném 
průvodu historických postav byla rozeslána infosystémem. 
 
Optimalizace traťového úseku Ústí n. L. - Střekov včetně – Děčín východ mimo, vliv stavby 
řešení křižovatky Litoměřická – Školní – Zadní ve Velkém Březně. 
SŽDC plánuje po roce 2022 rekonstrukci – optimalizaci traťového úseku ÚL - Děčín. K tomuto účelu 
si nechal zpracovat studie kritických míst křížení silniční dopravy s železniční. Jedním z těchto 
kritických míst je i železniční přejezd v ulici Litoměřická u ZŠ. Z jednání vyplynula nutnost, vzhledem 



13 
 

k platným předpisům, změny dopravní obsluhy výše zmíněného přejezdu. Proběhla proto jednání se 
zástupci investora, kteří předložili k projednání varianty řešení. První variantou, kterou jsme 
neakceptovali, bylo „zjednosměrnění a zokruhování“ ulic Zadní a Nová. Shody jsme dospěli v druhé 
variantě, která byla součástí podkladů. Předpokládá změny uspořádání hlavní a vedlejší komunikace a 
několik technických řešení, které povedou k zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. Dle 
vyjádření zástupce investora by financování nového uspořádání bylo v režii SŽDC. Podotýkám ale, že 
realizace se předpokládá v roce 2022 a dále. 
 
Ing. Fiala – navrhuje omezit parkování v „růžové“ zóně, bude tam více prostoru pro děti.  
 
Sbírka na vitrážová okna v Chotkově hrobce 
Nedávno byly díky finančnímu přispění místní rodiny, zrekonstruována dvě vitrážová okna 
v Chotkově hrobce ve Valtířově. Další dvě jsou stále ve stavu před rekonstrukcí. Oprava vyjde zhruba 
na 40 000,-, bavili jsme se s iniciátorkou tohoto projektu paní ……….. o možnostech získání financí 
na opravu těch zbývajících a nechali jsme za tímto účelem v rámci Ústecké komunitní nadace vytvořit 
platební bránu https://www.darujme.cz/projekt/1200299, kde je možné na opravu přispět. Tato 
informace bude rozeslána infosystémem a umístěna na webových stránkách. Starosta vyzval 
zastupitele k zvážení osobní finanční podpory tomuto projektu. 
 
Severočeská vědecká knihovna 
Starosta informoval o jednání s novou ředitelkou SČVK v Ústí nad Labem. Byly nám prezentovány 
zajímavé možnosti pro naše občany i pro samotné zastupitele a zaměstnance obce. Velmi zajímavou 
možností, o kterou ihned požádal, aby se zrealizovala je instalace „Kniho budek“ na vytypovaných 
místech v obci – dětská hřiště, náměstí, pískovna. O to zajímavější tato možnost je, že knihovna 
spolupracuje při výrobě těchto budek (v podobě ptačí i v podobě telefonní) se střední školou pana 
PhDr. Štefla. Další příležitostí je možnost přizvat do obce člověka, který by se seniory prováděl 
zajímavou metodou trénování paměti, možná zrealizovat „filmový klub“, kde by se mohli senioři 
setkávat a třeba koukat na zajímavé dokumenty, či filmy, jimiž knihovna disponuje. Je možnost 
v našich prostorách uskutečnit geografickou přednášku, autorské čtení a mnoho dalšího. Pro zastupitele 
a zaměstnance pak nabízejí „VIP“ rezervaci zdarma, díky které budou registrovaní volnou možnost 
výpůjček i bezplatný vstup na akce konané SČVK v Ústí nad Labem. Starosta nabídl možnost 
zastupitelům, aby tohoto využili a informovali ho emailem, že o tuto registraci mají zájem. Pokud již 
jsou registrovaným čtenářem, jejich registrace se překlopí do VIP podoby.  
 
V 18.52 hodin opustil zasedání zastupitelstva pan Hudík  
 
Bytová koncepce 
Máme možnost zpracování analýzy jak nakládat s byty. Analýzu by za úplatu provedla FSE UJEP. 
Zatím si sami zpracováváme vstupní údaje, poté zvážíme, zda a případně v jakém rozsahu bychom 
těchto služeb využili. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na pana tajemníka, zda je zde po 10. 7. 2017 přítomen? Chtěl by realizovat 
bytovou komisi, kde by byla řešena bytová koncepce.  
Tajemník odpověděl kladně. 
 
Strategický dokument 
Předpokládáme, že během července dostane strategický dokument finální podobu a bude předložen 
zastupitelstvu ke schválení. 
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Pokuty ČIŽP 
Obec obdržela pokutu za nedodržení termínu 31. 12. 2016 na odstranění závady na ČSOV Kolonie, 
sankce je ve výši 100 000,-Kč. Proti tomuto rozhodnutí se budeme odvolávat. 
 
Tajemník informoval o vyhlášeném výběrovém řízení na účetního  
 
Dotazy 

 
p. Rodovská vznesla dotaz, co se bude dít se studnou ve Valtířově na hřbitově? 
Vedoucí SOM p. Šesták – jedna firma vyčistila, druhá zdokumentovala a přestala komunikovat, nabídl 
se ………….., který vyčištění dokončí. Studna, která má průměr 1 m byla vyčištěna na dubovém 
základu, nachází se tam výdřeva o průměru cca 40 cm, zbývá vyčistit prostřední část. 
p. Rodovská – dokážete říct termín dokončení? 
Vedoucí SOM p. Šesták – do cca 14 dní, již je do 15 m vyčištěna. 
p. Rodovská vznesla dotaz na prodejnu „zelenina“ – proč je prázdná a nefunguje? 
Starosta – podle posledních informací je provozování této prodejny nerentabilní, za prostory stále platí 
nájemné, provádí tam doplňkovou činnost - škrábání brambor, loupání cibule. 
p. Rodovská viděla v České Kamenici nádhernou cukrárnu, v zájmu obce by mělo být, aby tam bylo 
něco funkčního, mrzí jí, že to zeje prázdnotou. 
Starosta souhlasí, ale podotýká, že je s ohledem na hygienické podmínky komplikované předělat tento 
prostor na cukrárnu. Není ale hlavně poptávka po pronájmu tohoto prostoru k podobným účelům. 
p. Charvátová uvádí, že v obci 4 roky podnikala a není to jednoduché. 
Bc. Pýcha – V jaké výši je potřeba, aby zastupitelstvo schválilo jiným subjektům dotaci? 
Starosta – od 50 000,-Kč a výše. Do 50 000,- Kč schvaluje rada obce. 
Bc. Pýcha – děje se něco s PD na Školní jídelnu, o čem nevíme? 
Starosta – je přepracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, SÚ aktuálně koná. Bude o tom 
informace ve zpravodaji a již nyní je tato informace na webových stránkách obce, v sekci starost 
k občanům. 
p. Dvořák – je navrženo, aby zásobování školní jídelny probíhalo ze Školní ulice a projektant musel 
provozy jakoby „zrcadlově“ otočit. Ušetří se za rozšíření komunikace Pod Strání. 
Bc. Pých upozornil, že pokud projektant nedodržuje lhůty, bylo by potřeba to řešit.  
p. Dvořák – posunutí jídelny do ulice vzniká prostor pro větší halu tělocvičny  
Bc. Pýcha – byli jste někdo v Tivoli a nadchlo vás to? 
Starosta byl minulý pátek, akce se mu líbila. Zatím to není úplně to, co by očekával, je potřeba nechat 
provozovateli nějaký čas.  
p. Charvátová – zastávka ve Valtířově v kolonce směrem na Ústí je probouraná část, je možné opravit? 
Starosta – v rámci obnovy ČSOV v Kolonii se bude zastávka posouvat, jedno prkno se vymění. 
 
Diskuze 
 
Ing. Pavliš sdělil, že se mu líbí, jak funguje Tivoli. Kvitoval, že vysekali keře a je vidět na restauraci 
z cyklostezky. Pochválil p. Konečnou v rámci fungování majetkové bytové komise za kvalitní 
podklady. Kvitoval, že se zlepšila údržba péče o zeleň v obci, je potřeba opakovaně vyzvat 02 
k posekání. Dále uvedl, že od benzinové pumpy směrem do Valtířova je po pravé straně pruh, který je 
majetkem kraje neseká se – je potřeba vyzvat. 
p. Rodovská si stěžuje na Tivoli. V pátek tam probíhala velmi hlasitá hudební produkce. Doporučuje, 
aby se příště ztišily reproduktory.  
Starosta – lze vyřešit pouze za přímé účasti hygieny, která jediná může měřit hladinu hluku. 
PhDr. Štefl – hudební produkce byla naprosto standardní, jednalo se o venkovní produkci. 
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Ing. Fiala požádal zastupitele, aby přemýšleli o financích pro sportovní organizace. Navrhuje u FK 
Jiskra převzít byt jako byt služební a zaměstnat osobu, která by se starala o areál a byla využívána pro 
obecní účely, byl by to krok pro vyčlenění provozních nákladů. Nyní máme správce na dohodu o 
provedení práce. 
p. Dvořák – k tomu uvádí, že by bylo vhodné mít nějaké vstupní údaje. Přehled nákladů od finanční 
komise, obsah práce a činností.  
Starosta se dotazoval starosty Chlumce, jak oni řeší tuto situaci. Mají menší počet registrovaných 
fotbalistů, mají 2 hřiště, které udržuje obec za cca 200 000 Kč/rok. Fotbalisté dostávají sportovní dotaci 
300 000,-Kč. Přes fotbalovou sezónu je na hřišti osoba, která se stará o hřiště a ve zbytku času 
vykonává práci pro obec. 
p. Rodovská – správcová tam původně byla pro zabezpečení ubytovny. 
Starosta oznámil, že ve zpravodaje, je článek předsedy JUDO KASUGA Tomáše Buchara, která 
zřejmě nebude pro zastupitele příliš pozitivní a příjemná. Komentuje neschválení přestavby policejní 
služebny ve Valtířově na tělocvičnu pro JUDO KASUGA Velké Březno. 
p. Dvořák navrhuje zvýšit ceny nájmů za pozemky jak travní pozemky, tak zahrady. Částka 0,20,- Kč 
a 1 Kč je směšně nízká. Pan tajemník na jednání rady sděloval, že maximální možná cena je 20,-Kč. 
Netrvá na této maximální ceně, ale navrhuje stávající zvýšit. 
Starosta - připravujeme k tomuto materiál a podklad, který budeme předkládat. 
Starosta – rada schválila změnu v bytové komisi, byl odvolán pan Pavel Šrámek a byl doplněn pan Jiří 
Hovorka, který má zkušenosti z majetkové komise z města ÚL. 
 
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.28 hod.  
 
 
 
 
 
 

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D.     Jaromír Dvořák 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 

 
 
 
 

Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce           místostarosta obce 


