
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 23. srpna 2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 13 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Hudík Miloš, Pýcha Tomáš. 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 3). Konstatoval, 
že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Konstatoval, že je přítomno 13 z 15 
zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Pro dnešní jednání určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce paní Hanu Fuchsovou. 
Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva: Jan Koudela, Jan 
Šotka. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ve složení: Karel Turek, Ing. Jan Fiala, Ing. Tomáš Holub. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 254/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 
A) ověřovateli a skrutátory 23. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jan Koudela, Jan Šotka 
B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Karel 

Turek, Ing. Jan Fiala, Ing. Tomáš Holub 
 
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.: 255/2017 

 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 23. zasedání: 
1. Zahájení 
2. Volba člena rady obce 
3. Hospodaření s majetkem obce 
4. Různé 
5. Zprávy starosty 
6. Dotazy členů zastupitelstva 
7. Diskuze 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti     hlasů zdržel  
Usnesení bylo schváleno.  
 
Volba člena rady obce 
Nejprve bylo hlasováno o způsobu volby. Starosta navrhl hlasování veřejné.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 256/2017 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 0  
Následovaly návrhy kandidátů. Ing. Pavliš předložil návrh č. 1 Ing. Jana Fiala, místostarosta 
přednesl návrh č. 2 PhDr. Mgr. Štefl Vítězslav Ph.D.  
Nejprve bylo hlasováno o prvním návrhu: 
 
 



II. Volí 
     členem Rady obce Velké Březno Ing. Jana Fialu.   
 Výsledek hlasování:      hlasů pro 3   hlasů proti 0 hlasů zdržel 7 
Návrh nebyl schválen. Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu.  
II. Volí 
     členem Rady obce Velké Březno PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D.   
 Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti 1 hlasů zdržel 3  
Usnesení bylo schváleno.  
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. poděkoval za důvěru. 
  
Hospodaření s majetkem obce  
Starosta přednesl návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p. č. 176/35 v k. ú. Vítov 
u Velkého Března. Záměr prodeje byl schválen OZ na minulém jednání a zveřejněn na úřední 
desce, žádný jiný zájemce se nepřihlásil. Tržní cena byla stanovena odborným posudkem. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 257/2017  
Kupní smlouva  -  prodej p. p. č. 176/35 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o koupi pozemku p. č. 176/35, o výměře 1055 m2, v k. ú. Vítov u   
     Velkého Března,  
     za cenu:                  24.300,- Kč + náklady spojené s prodejem 
     Kupující: 
     ……………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                  T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Hlasování                                           hlasů pro    hlasů proti     hlasů zdržel 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta přednesl záměr prodeje objektu bývalého kuželníku. Konstatoval, že komise 
majetková a bytová nedoporučuje záměr schválit, neboť „kuželník“ využívá úřad k uskladnění 
nepotřebného materiálu, zejména nábytku a současně slouží jako místo k odpočinku pro VPP 
pracující ve Valtířově.  Mgr. Kulhánek zastupitelům sdělil, že argumentace komise se již tak 
zcela nezakládá na pravdě, neboť prostor byl vyklizen již v loňském roce po zřízení sběrného 
místa a pro VPP upravujeme prostor v domku správce hřbitova (bývalá márnice), kde budou 
moci si nejen uložit pracovní pomůcky, ale i posvačit a v zimě se ohřát. Pan Dvořák s prodejem 
nesouhlasil stejně tak jako p. Turek. Rada tedy k předkládanému bodu nepřijala usnesení. Proto 
jej předkládáme přímo zastupitelstvu k projednání. 
p. Dvořák upozorňuje, že kuželník je jediná obecní nemovitost pro skladování a zázemí ve 
Valtířově, proto s prodejem nesouhlasí. 
p. Rodovská vznesla dotaz, zda nový majitel bude mít přístup k objektu, když není dnes 
zajištěn. 
Starosta – je možné zbudovat od silnice, případně ze spodu objektu. 
Ing. Pavliš – tuto možnost přístupu, muže zbudovat tedy i obec. 
Václav Komín – zástupce žadatele o odkup nemovitosti „kuželníku“ přednesl důvod a využití 
této nemovitosti – potřeba ukládat osobní věci rodiny. Starosta nechal hlasovat. 
 
 
 



Výsledek hlasování o usnesení č.: 258/2017 
Záměr prodeje bývalého kuželníku ve Valtířově 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     záměr prodeje pozemku p. č. 190/2, manipulační plocha, o výměře 219 m2 a stavby,  
     včetně pozemku p. č. 189, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 260 m2, vše v k. ú.  
     Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:     4 hlasů pro   4 hlasů proti 5    hlasů zdržel  
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Starosta přednesl návrh Smlouvy 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 schválen ZO na minulém jednání. Záměr byl zveřejněn na úřední desce.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 258/2017 
Smlouva o právu provést stavbu IE-12-4004716/003  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 240 v k. ú. Valtířov nad   
     Labem. 
     Stavebník:  
     ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                            T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Starosta přednesl záměr prodeje parcely č. 46 včetně stavby bývalé hasičárny k. ú. Vítov - 
žádost …………. a také ………….. o prodej pozemku č. 46 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
včetně stavby bývalé hasičárny za účelem zřízení skladu, dílny, sídla a kanceláře firmy ATENS 
s.r.o. – ………….. V případě p. ……………… se jedná o záměr postupné rekonstrukce a poté 
využití jako sklad. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 259/2017 
Záměr prodeje stavby bývalé hasičárny včetně p. p. č. 46 v k. ú.  Vítov 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      záměr prodeje stavby bývalé hasičárny, včetně pozemku p. č 46 o výměře 43 m2, vše          
      v k. ú. Vítov u Velkého Března 
II.  Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.                                    T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 



Různé 
Starosta seznámil se zahájením a výběrem nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky 
„Výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová“. Obec Velké Březno informovala 
4 společnosti k předložení cenové nabídky na shora uvedené práce. Osloveným zaslala 
informaci o zahájení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci uveřejnila dne 20. 7. 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 tabulky v důvodové zprávě. Vysoutěžená cena 
převýšila původně plánovanou hodnotu akce, proto následně předkládáme i rozpočtové 
opatření. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 260/2017 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky „Výměna vodovodu v části MK 
Zadní a propoj do MK Nová“  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
     1) Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Miloslav Hantych, IČ: 42481431,  
          za cenu 1.555.555,55 Kč bez DPH. 
     2) Uzavření smlouvy o dílo se společností Miloslav Hantych, IČ: 42481431, se sídlem  
         Markvartice 221, 407 42 Děčín. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.                        T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo schváleno. 
Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 7/2017, které se týká navýšení nákladů na akci 
Výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová a snížení nákladů na obnovu ČSOV 
Valtířov Kolonie. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 261/2017 
Rozpočtové opatření č. 7 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 7/2017 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo schváleno. 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na uzavření Uznání dluhu a Dohody o splacení 
dluhu nájemci: ………………………………………….. Rada obce doporučuje návrh schválit. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 262/2017 
Dohoda o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách – …………… 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o uznání dluhu a dohody o splacení dluhu ve výši 22 108,- Kč  
     (slovy: Dvacetdvatisícejednostoosmkorunčeských) v měsíčních splátkách 500,- Kč  
     počínaje měsícem září 2017. Jedná se o nezaplacené nájemné + poplatky za užívání bytu              
     ……………………... 
     Dlužník: 
     ………………………………………………………………………………… 
 
 



II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Uznání dluhu a Dohody o splacení dluhu.                        T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k posouzení podnět ……………………………, 
zastoupené advokátní kanceláří  Sabotinov & Sabotinova na vydržení pozemku p. č. 649 o 
výměře 193 m2, zahrada, v k. ú. Velké Březno. Předkladatel je přesvědčen a stanovisko 
právníka obce tento názor potvrzuje, že i bez důkazu, pokud dojde k soudnímu sporu, soud 
vydržení …………….. přizná, neboť po celou dobu existence nájemní smlouvy s pivovarem, 
…………………. tento pozemek užívali a ani nájemce ani vlastník se nezajímal o to, zda mají 
k němu nájemní smlouvu. Domníváme se tedy, že případný soudní spor s největší 
pravděpodobností obec prohraje a ještě ponese výlohy - poplatek soudu a náklady právního 
zastoupení ………………….. ve výši cca 20 000,-Kč. 
Ing. Pavliš – podobné případy byly v Zahradní ulici, ale občané si tyto pozemky od obce 
odkupovali. Předpokládá, že Vondráčkovi si tuto skutečnost museli uvědomit při nabývání 
dědictvím a těžko mohou dnes prohlašovat, že neměli vědomost o tom, že část pozemku je ve 
vlastnictví obce. 
p. Dvořák pro mě je rozhodující stanovisko právníka. Vidina hrazení nákladů při prohraném 
soudním sporu je nemilá, proto souhlasí s vydržením. 
p. Rodovská se domnívá, že tento případ naplňuje přesně literu zákona o vydržení. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 263/2017 
Pozemek p. č. 649 v k. ú. Velké Březno – námitka vydržení ………………. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva ……………………….. k   
     pozemku p. č. 649, zahrada, o výměře 193 m3 v k. ú. Velké Březno, vydržením. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření souhlasného prohlášení o vydržení p.p.č. 649 v k. ú. Velké Březno,     
     s ……………..                                                                                            T: 30. 9. 2017  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9 hlasů proti 2 hlasů zdržel 2  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Zprávy starosty 
 
Dne 13. 7. 2017 proběhlo jednání mezi obcí Velké Březno, Lesy ČR a.s. a AZ Consult spol. s 
r.o. jehož předmětem byla úprava břehů Suchého potoka.  Konkrétně se jednalo o stavbu 
„Suchý potok, Vítov u V. B., ř. km 0,000 – 0,090“ rekonstrukci stávajícího propustku u domu 
č. p. 295. Stávající propustek je z betonového potrubí DN 1000 a díky nízké kapacitě (v 
porovnání s navazujícím opevněným korytem Suchého potoka) je významnou překážkou pro 
povodňové průtoky viz příloha „Podélný profil průtoky“, kde je zřejmé, že propustek je 
kapacitní maximálně pro dvouletou vodu Q2 a v ostatních případech dochází k vybřežení toku. 
Propustek zároveň tvoří migrační překážku ve dně. Rada přijala usnesení, kterým souhlasila, že 
obec ponese náklady na vybudování mostovky o rozměrech 4,0m x 10,5m na rekonstruovaném 
propustku u domu č. p. 295. 
 
Dále starosta informoval o problematice v odpadovém hospodářství, odborná firma provedla 
analýzu odpadů. Jsou v ní základní návrhy na snížení SKO a zvýšení příjmů tak, aby obec 



doplácela za občany co nejméně (dnes za každého 343,-Kč). Současně jsme se se zástupci 
společnosti bavili o vůli zorganizovat nové VŘ. Předpokládá se spolupráce s okolními obcemi, 
kdy bude více odpadů a tím pádem výhodnější objemy pro dodavatele služby – likvidace 
odpadu. Rada také schválila plán odpadového hospodářství obce, v kterém jsou návrhy, jak 
postupně snižovat množství produkovaného odpadu. V oblasti odpadů je možné využít Projekt 
na vybudování tzv. re use místa, systému door to door a pořízení svozového prostředku pro 
obec Velké Březno. Podali jsme proto žádost o dotaci na tento systém. Odpadové hospodářství 
se v dnešní době stalo plánovaným procesem, který má snižovat množství odpadu a naopak 
zvyšovat podíl znovu využitých odpadů. Základem je, že většina domácností alespoň v nějaké 
míře třídí odpad. Dále se už ale většinou lidé o zpracování odpadu nezajímají. Dle zákona č. 
185/2001 Sb. § 17 je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu 
produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je 
povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně 
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. K tomu 
slouží v případě naší obce sběrné místo a "hnízda" nádob na separovaný odpad. RE-USE centra 
a Door to door. Jedná se o zavádění nového způsobu třídění odpadů, kde je možné ukládat 
nepotřebné věci ke zpětnému využití a následně je i odebírat pro další potřebu. Tento systém 
by měl sloužit ke snížení produkce komunálního odpadu v obcích a městech a tím snížit i 
náklady na likvidaci těchto odpadů. A právě k tomuto systému se obec zapojila podáním žádosti 
o dotaci na vybudování Re-use systému, tedy zavedení systému separovaného sběru výše 
uvedeného odpadu k opětovnému využití tak, aby mohl být financován v rámci Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP), Oblasti podpory 3.1 Prevence vzniku odpadů. Projekt řeší 
nakládání předcházení komunálních odpadů kat. č. 20 03 07- Objemný odpad, 20 01 01- Papír 
a lepenka, 20 01 39 - Plasty a 20 01 11 Textilní materiály a domovních odpadů. 
Záměrem projektu je pořízení: 
•Buňky (jako stanoviště re-use střediska) 
•Dopravní automobil 
RE-USE centrum bude umístěno na stávajícím sběrném místě, které je v majetku obce Velké 
Březno. Obec bude do tohoto centra svážet od občanů nepotřebné věci určené ke zpětnému 
využití. Do tohoto centra budou moci občané obce zdarma svážet nepotřebné věci i sami, v 
otevírací době RE-USE centra a současně si tyto věci i odebírat k dalšímu využití. Bude se 
jednat o systém svozu door-to-door (ode dveří ke dveřím). To znamená, že zde budou moci 
občané obce odevzdávat nepotřebné věci ke zpětnému využití (např.: kola, hračky, sportovní 
vybavení, funkční elektrospotřebiče).  
V případě, že obec se svou žádostí uspěje, získá dotaci 85% z uznatelných nákladů a v roce 
2018 bude tento systém realizovat.  
 
Elektronický lékařský předpis 
Od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost zákon, který přikazuje lékařům předepisovat recepty pouze 
elektronicky. Proběhlo proto jednání s nájemcem zdravotního střediska MUDr. Vondrákovou, 
při kterém bylo sděleno, že se na tuto skutečnost lékaři připravují pořízením patřičného 
vybavení. V září proběhne další jednání, kdy se dozvíme, jak jsou lékaři na nutnou 
„modernizaci“ připraveni. Komunikujeme i s jinými lékaři, problematické je ale sehnat 
dětského lékaře. Provoz dospělého obvodního lékaře není takový problém, evidujeme zájem ze 
strany lékařů. 
 
Hřbitov 
Studna na hřbitově je vyčištěná, zdrojově postačí na zalévání. Nyní se vystrojuje a za tím 
účelem se vybudovaly kabelové rozvody v chodnících.  Při této příležitosti se budují i rozvody 
pro kamerový systém, který bude obsahovat 4 až 5 kamer tak, aby byla pokryta celá plocha 



hřbitova. Bývalou márnici opravujeme a chceme v ní vytvořit zázemí pro správce hřbitova a 
pro VPP pracující ve Valtířově. Schází už jenom technické vystrojení studny. 
 
Započaly práce na rekonstrukci místní komunikace Nad Nádražím a Na Vyhlídce. Dodavatel 
zjistil, že obrubníky jsou umístěny přesně do hranice pozemků (tedy obecní silnice a oplocení 
a opěrné zdi soukromých vlastníků) a při použití současné technologie vedoucí k odstranění 
stávajících obrubníků hrozí, že dojde k poškození oplocení a zdí vlastníků RD. Někteří žádají, 
abychom výměnu obrubníků proto vůbec neprováděli. Rada se přiklání k názoru, že pokud to 
není nezbytně nutné, tak obrubníky nevyměňovat. Pouze ty opravdu poškozené. 
 
Výstražný a hlásný systému + digitální povodňový plán 
Získali jsme potvrzení o přidělení dotace na realizaci výstražného a hlásného systému – 
rozhlasu a zhotovení digitálního povodňového plánu. Zpracovává se PD a ZD pro výběr 
zhotovitele – realizace se předpokládá v roce 2018. 
 
„Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“ 
Obec Velké Březno dne 20. 6. 2017 zveřejnila na profilu zadavatele VZMR na výběr 
nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“ 
s termínem podání nabídek do 12. 7. 2017. V daném termínu nebyla doručena žádná nabídka, 
proto bylo VŘ opakováno a současně byli informovány 4 společnosti k předložení cenové 
nabídky na shora uvedené práce. Osloveným zaslala informaci o zahájení veřejné zakázky a 
zadávací dokumentaci uveřejnila dne 20. 7. 2017 na portálu zadavatele: www.vhodne-
uverejneni.cz. Bohužel ani v opakovaném řízení nebyla doručena jediná nabídka, rada obce 
proto VŘ zrušila. Navrhujeme jeho opakování ke konci kalendářního roku 2017 s realizací 
v roce 2018. 
 
Starosta dále informoval o tom, že od 4. 8. je v provozu oficiální Facebook obce na adrese: 
https://www.facebook.com/obecVelkeBrezno/. Fungování hodnotí pozitivně, zveřejňované 
informace jsou sledovány.   
 
Strategický dokument obce je téměř dokončen, předpokládáme, že v září jej budeme 
předkládat OZ ke schválení. 
 
Prověření zájmu o doplnění stavu přísedících Okresního soudu v Ústí nad Labem 
Okresní soud žádá zastupitelstvo obce o navržení vhodných kandidátů do funkce přísedících. 
Dopis byl zaslán v příloze. Starosta požádal o zvážení vlastní angažovanosti zastupitelů, či 
navržení jiného vhodného kandidáta. Bude poté informovat Okresní soud. 
 
Oslava 850 let obce – větší část plánovaného programu je již zajištěna, objednány jsou věcné 
upomínky. Požádali jsme Ústecký kraj o dotaci, zatím nemáme odpověď. Ostatní sponzoři 
poskytly zatím cca 120 tis. Kč.  
 
Žádost o změnu Územního plánu 
Vlastník bývalé loděnice zaslal žádost o změnu všech pozemků, na kterých v minulosti 
probíhala výroba a montáž lodí. Změnu žádá ze současné kategorie plochy a objekty výroby na 
smíšenou zástavbu drobné výroby, služeb a bydlení. Jeho zájem o přebudování loděnice na 
zónu volnočasových aktivit trvá a rádi by začali s projektováním. Tím, že tvoříme zcela nový 
územní plán, však vyvstává otázka, zda má smysl současně schválit a zpracovávat i jimi 
požadovanou změnu. Starosta proto oslovil odbor územního plánování a investic Mag. Města 
Ústí nad Labem o radu a posouzení. Dle pracovníků odboru je možné současně pracovat na 



novém ÚP i na změně, ale z časového hlediska se i změna bude provádět minimálně dva roky. 
Současně starostovi bylo sděleno, že předpokládaná realizace cyklostezky se dotýká dopravní 
infrastruktury a ta nelze provézt prostou změnou ÚP, ale zcela novým  
ÚP. Další komplikací je fakt, že by si obec musela najmout tzv. „létajícího pořizovatel ÚP“. 
Těch je ale v současnosti nedostatek, protože pracují pro okolní obce na nových územních 
plánech. Obec by byla ráda, kdyby se prostor bývalých loděnic změnil na prostor 
volnočasových aktivit, ale těch proti je bohužel víc.  
p. Suchevič seznámil se záměrem využití provozu bývalé loděnice – přístaviště, zázemí pro 
rybáře, služby – oprava kol aj. 
Starosta se obává, že změna územního plánu bude časově stejně náročná, jako pořízení nového 
ÚP.  
p. Dvořákovi se líbí záměr využití prostoru. Domnívá se, že by bylo vhodné předložit studii 
proveditelnosti, aby se zastupitelstvo mohlo seznámit se záměrem a rozhodnout. Upozornil také 
na zátopové pásmo. 
 
Ing. Pavliš – u odpadového plánu jsou různé úkoly a priority, kdo se tím bude zabývat? 
Starosta – s plánem se samozřejmě bude pracovat, řadu úkolů již naplňujeme, ale např. v příštím 
roce bychom se měli více zaměřit na propagaci třídění ve všech mediích obce. 
Ing. Pavliš – prostor kuželníku by se dal využít pro projekt re use. 
Starosta – k tomu bude využita buňka, která se pořídí z dotace. 
 
Ing. Pavlišovi připadá výhodné spojení s okolními obcemi na likvidaci odpadu. 
Starosta – ano, s Tašovem jsme schopni se dohodnout, dohoda s ostatními obcemi není zatím 
dojednána. 
 
Tajemník – od příštího roku platí směrnice o ochraně osobních údajů, bude potřeba přijmout 
zaměstnance a vytvořit systém, nabízí se firma, která nabízí toto vytvořit (300 tis. Kč), je třeba 
se připravit finančně. 
PhDr. Mgr. Štefl – je to pod velmi přísnými milionovými sankcemi. 
Tajemník – je velká náročnost na transparentnost – zveřejňování, čekáme na nabídku veřejné 
elektronické desky, protože na současné se dokumenty nevejdou, dále se nabízí pořízení tabletů 
pro zastupitele za velmi příznivé ceny. 
 
p. Dvořák se vyjádřil k porovnání nákladů na likvidaci odpadů. Naše obec, resp. občané málo 
třídí a náklady jsou vysoké. 
Starosta – řešení je jediné, zvýšit finanční motivaci občanů. Může se stát, že poplatky za 
likvidaci se, s novým zákonem, který přikazuje konec skládkování, vyšplhají třeba až k 2000,-
Kč. 
 
Dotazy 
PhDr. Mgr. Štefl vznesl dotaz na špatně funkční závory u vjezdu do obce, dotaz zda můžeme 
ovlivnit – zeptat se. 
Tajemník – napíšeme SDŽC a uvidíme. 
Ing. Pavliš – jaký je stav PD školní jídelny? 
Starosta – byla odevzdána opravená dokumentace k územnímu řízení, ale máme personální 
problém na SÚ – dlouhodobá nemoc referenta SU, hledáme záskok. 
Ing. Pavliš – žádal jsem na minulém zastupitelstvu o vysekání podél krajské cesty od pumpy 
k nechráněnému přejezdu ČD.  
Starosta – je posečeno, nejspíš ne v plné šíři. 



Ing. Pavliš žádá o další požadavek na sečení, sice úpravu pozemku - pole mezi Velkým 
Březnem a Valtířovem. 
Tajemník – požádali jsme magistrát UL, majitel je z Rumburku. Budeme dál řešit. 
 
Diskuze 
Nebylo diskutujících, starosta ukončil jednání v 18:27. 
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