
1 
 

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 25. září 2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 9 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 

Starosta zahájil 24. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Informace o konání dnešního zasedání 
zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního 
úřadu dne 15. 9. 2017, tedy před minimální lhůtou 7 dní před konáním zasedání. Všem zastupitelům byly 
zaslány podklady k dnešnímu jednání.  
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a panem Koudelou a panem Šotkou. Byl k dispozici 
na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá za schválený. 
Dále konstatoval, že dle prezenční listiny je zatím přítomno dnešního jednání 9 z 15 zastupitelů, starosta 
omluvil pana Ing. Pavliše, paní Charvátovou a pana Suchého, pana Turka, pana Šotku. 
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 
3 zákona o obcích usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Mgr. 
Pavlínu Linkovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva: Ing. Jan Fiala, 
Bc. Tomáš Pýcha. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ve složení: Jaromír Dvořák, Jitka Rodovská, Ing. Tomáš Holub. Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy 
zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 264/2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 24. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha 
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
p. Jaromír Dvořák, pí. Jitka Rodovská, Ing. Tomáš Holub 
 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0
 Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta dále konstatoval, že všichni obdrželi podkladový materiál a podle něj bylo přistoupeno ke 
schválení programu zasedání.   
Výsledek hlasování o usnesení č.: 265/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 24. 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 9   hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 Usnesení bylo schváleno.  
 
Hospodaření s majetkem obce  

 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č 70/1 v k. ú. Velké Březno 
Žádost pana ……………………………….. o koupi části pozemku č. 70/1  v kú Velké Březno o výměře 
778 m2. Jedná se o pozemek č. 70/28, který vznikl GP č. 793-66/2017. Smluvní cena dle znaleckého 
posudku č. 5776-068/17 po zaokrouhlení činí 225.000 Kč. Kauce ve výši 5000 Kč byla složena. Jde o 
vyrovnání majetkových vztahů – postavený plot bývalého Benaru se nachází na obecním pozemku. Rada 
obce doporučuje předložený návrh smlouvy schválit. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 266/2017 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č 70/1 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
1. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 70/1, dle geometrického oddělovacího plánu číslo 793-
66/2017, označené jako pozemek p. č. 70/28 o výměře 778 m2, v k. ú. Velké Březno, za cenu 225.000,- 
Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem (prodejní cena) s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po 
uhrazení celé prodejní ceny 
Kupující: ……………………………………………... 
2. Úhradu prodejní ceny ve splátkách a to takto: 

1. splátka ve výši 75.974,- Kč bude uhrazena do 30. 09. 2017 
2. splátka ve výši 75.973,- Kč bude uhrazena do 31. 10. 2017 
3. splátka ve výši 75.973,- Kč bude uhrazena do 30. 11. 2017  

II. Ukládá 
p. Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti 0    hlasů zdržel 0  
 Usnesení bylo schváleno.  
 

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – prodloužení vodovodu, ulice 
Pod Strání 
Předkládáme zastupitelstvu obce k projednání a odsouhlasení Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci, týkající se stavby „Prodloužení vodovodního řadu na parcele p. č. 
445/1 v k. ú Velké Březno“. Jedná se o 44 m vodovodu HDPE 63“ …………………. v ulici Pod Strání. 
Rada obce doporučuje předložený návrh smlouvy schválit. Nebylo dotazů. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 267/2017 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – prodloužení vodovodu 
Hlaváčkovi, ulice Pod Strání 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.  Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - stavby    
    „Prodloužení vodovodního řadu na parcele p. č. 445/1 v k. ú Velké Březno“, ve znění  
     uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ. 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu.                             T: 31. 10. 2017 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 Usnesení bylo schváleno.  
 
Finanční záležitosti 

 
Rozpočtové opatření č. 8 
Návrh rozpočtového opatření č. 8 byl zaslán dodatečně po jednání Finančního výboru, který jej 
doporučuje schválit. Rozpočtové opatření je vyrovnané v příjmech i výdajích. Reaguje na příjem z prodeje 
pozemku, viz výše a lepšího výnosu daní. Ve výdajích je pak navrhováno navýšení výdajů na rekonstrukci 
domu správce hřbitova, odstranění závad po revizích hromosvodů a osazení digitálních vodoměrů 
v obecních bytech. Nebylo dotazů. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 268/2017 
Rozpočtové opatření č. 8 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I. Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/2017 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 Usnesení bylo schváleno.  
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Různé 
 

Nová veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 
S ohledem na platnost nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který 
vešel v platnost od 1. 7. 2017, předkládáme Zastupitelstvu obce Velké Březno návrh nové veřejnoprávní 
smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. Nutnost vyhotovení nové veřejnoprávní 
smlouvy vzešla na základě shora uvedeného právního předpisu. Věc byla prokonzultována s obcí Malé 
Březno, která má dále zájem, aby obec Velké Březno vykonávala za ni přenesenou působnost v oblasti 
přestupků v intencích shora jmenovaného zákona. Rada obce doporučuje předložený návrh smlouvy 
schválit. 
p. Rodovská vznesla dotaz, zda za to bude obec Malé Březno platit. 
Starosta odpověděl, že za každý případ je stanovena paušální částka + pokuta, kterou přestupková komise 
případně stanoví. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 269/2017 
Nová veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Malé Březno o přenosu příslušnosti k projednávání 
přestupků, ve znění předloženého návrhu. 

II. Ukládá  
Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku správních činností OÚ, 
zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Malé Březno a její předložení   
krajskému úřadu ke schválení.                                                                       T: 30. 11. 2017 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
 Usnesení bylo schváleno.  
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Velké Březno 
Předkládáme radě obce k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Březno. Důvodem je rozšíření počtu sběrných 
hnízd z 12 na 14.  
Paní Rodovská požádal o doplnění o kontejner na sklo v Zahradní ulici. Bylo doplněno do přílohy 
vyhlášky. Nebylo dalších připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 270/2017 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje 

OZV č. 2/2017 ve znění předloženého návrhu.  
II. Ukládá 

Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit vyvěšení OZV 2/2017 na úřední desce.                                 T: 15. 10. 2017 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
 Usnesení bylo schváleno.  
Strategický dokument 
V minulém týdnu jsme dodatečně posílali finální verzi strategického dokumentu včetně projektových karet 
– tedy těch hlavních záměrů, které vzešly z ankety, besedy a z jednání zastupitelstva. Starosta poděkoval 
všem, kdo se na tvorbě podíleli, zejména Ing. Holubovi a celé pracovní skupině. 
Ing. Holub jen doplnil, že je v dokumentu vše, co bylo diskutováno a že je třeba s dokumentem pracovat a 
každoročně jej revidovat. 
Starosta připomněl, že schválení tohoto dokumentu je velmi podstatné pro budoucí rozvoj obce.  
Nebylo dotazů. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 271/2017 
Strategický dokument obce Velké Březno 2017 – 2026 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje 

Plán rozvoje obce Velké Březno na léta 2017 – 2026 
II.  Ukládá 

Radě obce Velké Březno 
provádět pravidelné hodnocení plnění Plánu rozvoje obce, případně navrhovat jeho aktualizaci. 
        T: 1x ročně 

Z: Starosta 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
 Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta doplnil, že schválením strategického dokumentu vlastně schvalujeme i částečně investice pro rok 
2018. Navrhl také zahrnout do rozpočtu obce pro rok 2018 tzv. participativní rozpočet, např. částku 
50 000,- až 100 000,-, o jejímž využití by rozhodli občané formou ankety. Informoval také, že další 
jednání zastupitelstva se uskuteční 20. 11., na které je pozván také Ing. Tesař, odborník na financování 
obcí, který nám bude prezentovat možnosti pro získání financí na rozvojové akce naší obce. Seznámil 
jsem jej s projekty, které jsme si stanovili ve strategickém dokumentu, jejichž financování ale 
nezvládneme jen z vlastních prostředků.   
 
Zprávy starosty 

 
Suchý potok – realizace protipovodňových opatření 
Starosta na minulém jednání informoval o plánované rekonstrukci břežních zdí Suchého potoka a 
současně mostovky u č. p. Litoměřická 295. Původně měla být investorem oprav Lesy ČR financována i 
PD mostovky, kterou bude obec při té příležitosti opravovat. Nově ale projekční kancelář informovala, že 
vzhledem k dotačním podmínkám, nemůže investor – Lesy ČR financovat PD na samotnou mostovku. 
Náklady na zpracování PD samotné mostovky jsou cca 75 000,-. Rada obce proto k tomuto bodu přijala 
usnesení, kterým navrhuje do rozpočtu příštího roku zahrnout částku 212 000 na vybudování mostovky 
vč. PD. 
 
Starosta dále informoval o průběhu a přípravě oslav 850. výročí obce Velké Březno, motivoval 
zastupitele k účasti v historickém průvodu i k celé účasti na oslavách obce. K dnešnímu dni jsme od 
sponzorů získali příspěvek ve výši 140 000,- Kč. Ústecký kraj nám schválil dotaci 100 000,-. Zbytek cca 
260 000,- budeme hradit z vlastního rozpočtu. 
 
Hasiči v sobotu za přítomnosti pana Štefla převzali od hejtmana Ústeckého kraje pana Bubeníčka darem 4 
dýchací přístroje. V pátek 6. 10. pak do zápůjčky převezmou v rámci Projektu časné defibrilace 
v Ústeckém kraji externí defibrilátor Lifepak 1000 s příslušenstvím. Současně budou ze záchranné služby 
proškoleni specialistou, aby tento defibrilátor uměli používat a při svých výjezdech s ním mohli zachránit 
lidské životy. 
 
Zpracování GAP analýzy, včetně návrhu dalšího postupu obce s ohledem na nová pravidla a povinnosti 
vyplývající z GDPR provede vybraná společnost SCENARIO. Jen připomínám, že se jedná o nařízení 
Evropské unie, které nabude účinnosti 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a 
posílit práva občanů EU v oblasti osobních údajů. 
 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky – Obnova sloupu 14 svatých pomocníků - I. etapa. Proběhlo 
VŘ, v kterém byly hodnoceny 3 nabídky. Rada obce schválila jako nejvhodnější nabídku pana Radomila 
Šolce za cenu 565 000,- bez DPH. Nastoupit by měl příští týden. 
 
Dále starosta přednesl žádosti předsedy KASUGA z. s., pana Tomáše Buchara o projednání a zapsání 
těchto žádostí do zápisu. 
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Starosta jen připomněl, že zápis z jednání zastupitelstva nemusí být autentický, má vystihovat podstatu 
sdělovaného. Seznámil zastupitelstvo se všemi čtyřmi žádostmi a dal prostor k diskuzi. Dvě žádosti jsou 
součástí příloh, další dvě jsou popsány níže. 
 
Obsah žádostí pana Buchara: 
 
„Vážené Zastupitelstvo, 
  
výbor spolku KASUGA judo Velké Březno podporuje návrh pana Ing. Fialy z 22. zasedání Zastupitelstva 
obce Velké Březno viz níže.  
KASUGA využije osobu správce okamžitě od 1. 9. 2017 na Dohodu o provedení práce v tělocvičně ZŠ.  
V případě zaměstnaneckého poměru rovněž využije za účelem přípravy sportoviště 3x v týdnu před a po 
konci tréninku juda pro děti. 
Tato osoba by mohla pracovat pro všechny sportovní organizace, podílet se na správě areálu fotbalu Velké 
Březno, Valtířov a rovněž pro judo. 
  
K dotazu pana Dvořáka - rozsah práce pro judo 3x v týdnu před rozložit a po tréninku složit 1tunu tatami 
viz naše požadavky z infosystému. 
Časová náročnost není značná, cca 20min před tréninkem a 20min po tréninku, nelze totiž více blokovat 
vymezené hodiny v tělocvičně s ohledem na ostatní nájemce tělocvičny ZŠ. 
  
--------------- 
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 21. června 2017 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Velké Březno  
  
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.  
--------------- 
  
Děkujeme  
 
Vážení zastupitelé, 
  
žádáme, aby všechny dokumenty v souvislosti s judem adresované radním a zastupitelstvu byly řádně 
dány do Zápisu zastupitelstva. 
Žádáme 2 poslední dokumenty projednat a zapsat: 
email 1 - souhlas s návrhem p. Fiala. 
email 2 - vyjádření investice výstavby na pozemku obce. 
  
+ další 2 žádosti projednat a zapsat: 
email 3 - zasíláme 3. dokument – odpovědi na otázky KASUGA v souvislosti s článkem Zpravodaj. 
email 4 - Žádáme zapsat do Zápisu zastupitelstva i tuto žádost o zapisování. Lidé, děti, rodiče a hlavně ti, 
kteří tráví spousty volného času, věnují se ve volném čase výchově a sportu dětí Velkého Března si určitě 
zaslouží, aby tyto žádosti byly řádně projednány a existoval záznam o projednání. Výstupy jsou 
zpracovány do strategického rozvoje KASUGA juda, a stanoviska k 2018 se letos v listopadu budou 
předkládat výboru spolku KASUGA, a musíme mít jistotu, že se zastupitelé s tím zabývali. Naše 
rozhodnutí k 10 letům působení a rozhodnutí jak a kde budeme pokračovat, nebudou jednoduché, a proto 
chceme mít jistotu v kvalitní podklady.“ 
 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí veškeré žádosti předsedy KASUGA Tomáše Buchara. 
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p. Dvořák si neumí představit, že by jeden správce skládal a rozkládal tatami. Diví se, že ve skládání 
tatami se nepodílí rodiče. Dále doplnil, že pro účely juda lze využít i současnou školní jídelnu, až bude 
postavena nová. Domnívá se, že není možné megalomansky rozhodovat, naopak určovat priority a 
nezadlužovat obec. 
 
Ing. Fiala sděluje, že dotazy pana Buchara všechny spolu souvisí a prolínají se. Chápe, že po zastupitelích 
požaduje rozhodnutí. Otázka správcovství, kterou přednesl na jednom z předchozích jednání, souvisí se 
způsobem, jak financovat jednotlivé sportovní kluby. Byl připraven přednést určitý návrh na VH FK 
JISKRA, ale ta se z různých důvodů doposud nekonala. Nyní bohužel nesdílí názory některých kolegů 
z vedení FK. Bohužel se stalo něco v komunikaci prostřednictvím zpravodaje. Spíše čekal, že FK vysvětlí, 
jak probíhá financování, než aby to bylo chápáno, jako nějaké vydírání nebo osobní útok.  Pro spravedlivé 
rozhodování ve sportu je potřeba zajistit řádnou komunikaci mezi sportovními kluby, které zde jsou. Pro 
spravedlivé financování je třeba nastavit podobnou strukturu ve financování těchto sportovních organizací.  
Po 10 letech působení v FK Jiskra má jasnou představu, jak by mělo směřovat financování tohoto klubu. 
Využít potenciálu mládeže. Sděluje, že by dokázal po restrukturalizaci financování v klubu, ušetřit několik 
desítek tisíc ročně a nastavit podobný systém i v rámci financování juda. Navrhoval by vytvořit jakýsi 
fond investic ve sportu, z kterého by mohly být financovány zajímavé investice. Zdůrazňuje komunikaci 
mezi oddíly. Financování probíhá na základě předložení dokladů, pololetního zasílání záloh. Zde vidí 
rezervy. Rozčlenit si jednotlivé náklady organizací. Nutit i více spořit. Komunikoval s panem Bucharem o 
této záležitosti i o vyhovujících prostorech. Vše už jsme prodiskutovali např. restauraci Tivoli. V současné 
době využívá KD v Malém Březně. Pan Buchar by uvítal jakýkoliv prostor, je ochoten do něho i 
investovat. Osobně jej napadlo i druhé patro FK Jiskra, pro šatny. Uvědomuje si, že Tivoli je ovšem stále 
restaurací a nelze zde děti dlouhodobě mít. Navrhuje odpovědět panu Bucharovi otevřeně, že prostory 
nyní nejsou a minimálně cca 3 roky nebudou. 

 
Starosta reagoval s tím, že pan Buchar je seznámen s tím, že minimálně 3 roky nebude pro obec reálné 
prostory vybudovat. Několikrát mu to osobně sdělil. Dokonce p. Buchar uvažoval o výstavbě vlastní haly 
na pozemcích obce, ale toto mu nevyšlo. Uvedl dále, že v listopadovém zastupitelstvu bude host Ing. 
Tesař, který seznámí zastupitelstvo s podmínkami úvěrů u bank, které jsou velmi příznivé, a lze realizovat 
různé projekty. Osobně by se nebránil rozvojovým projektům (modernizace ČOV, Veřejného osvětlení, 
modernizace ubytování v budově FK Jiskry, výstavbě jídelny i výstavbě tělocvičny).  
 
Ing. Fiala souhlasí s panem Dvořákem, že není cílem zadlužovat obec, zdůrazňuje nastavení stejných 
podmínek financování sportovním organizacím. 
 
p. Koudela navrhuje pro tyto účely kuželník ve Valtířově. 
 
Starosta – velikostně by to možná odpovídalo, je tam ale hliněná podlaha, není zázemí, vytápění, WC ani 
kanalizace. 
p. Dvořák navrhuje jednat o prostoru bývalé Loděnice (jídelna). 
Starosta také tento prostor navrhoval, ale dle jemu dostupných informací od vlastníka, má v úmyslu zde 
budovat byty. Vrátil se k slovům Ing. Fiala, který uvedl, že se to objevilo jako „přestřelka“ ve zpravodaji. 
Redakční rada zvažovala, zda uveřejnění už první článek a dala poté prostor na reakci i druhé straně. 
S tím, že je to konečná a nechce, aby se to opakovalo. Bylo to s tříměsíčním zpožděním, protož termíny 
uzavírky, krátký čas na grafické zpracování a korektury, neposkytoval druhé straně dostatek času na 
reakci. 
Starosta konstatoval, že tímto zastupitelstvo učinilo za dost žádosti p. Buchara. 
 
Dotazy 
 
Ing. Fiala – jak je to s opravou vodovodu v komunikacích Zadní a Nová, kdy budou plánovány uzavírky? 
Starosta na tuto otázku nezná odpověď, plán má Ing. Lípová, která má tento týden dovolenou. 
p. Dvořák vznesl dotaz, zda oprava MK Na Vyhlídce je již dokončena. 
Ing. Fiala odpověděl, že v současnosti se dokončují obrubníky, kolem 6. 10. je termín pro frézování. 
Souvisí s tím ale ty uzavírky MK Zadní. Kolem 16. 10. mají termín pro pokládku živice. 
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Ing. Fiala navrhuje osadit na rekonstruovanou MK Nad Nádražím a Na Vyhlídce dopravní značení obytné 
zóny. Tato MK splňuje dle normy možnost označení obytná zóna. Nemá chodník, je úzká a snižuje 
rychlost.  
Starosta informuje, že obecní úřad přijal neformální žádost p. Řeháka (emailem). V žádosti se připojuje 
k návrhu p. Buchara osadit zde toto dopravní značení. Bude vyzván k podání oficiální žádosti.  
Tajemník doporučuje znát názor většiny občanů lokality. Moc toto nedoporučuje, jsou to dopravní 
komplikace, nelze parkovat, stát. 
 
Pan Dvořák – není dokončena studna na hřbitově, jsou tam kabely, aby je někdo neodcizil. 
 
Tajemník jedná se o kabely ke kamerám. 
 
p. Dvořák – je tam čerpadlo? 
 
Vedoucí SOM OÚ, M. Šesták – na studnu se dá už jen výtokový ventil, je tím pověřen Ivan Mottl, ale 
bohužel nestíhá. Dělá pro nás v současnosti naléhavější věci – stavební přípravu pro osazení digitálních 
vodoměrů  
p. Dvořák navrhuje, aby na té studně byl časový spínač. 
M. Šesták – s tím se počítá, bude realizováno. 
 
Bc. Pýcha vznesl dotaz na pořadatelskou službu – jak je zajištěna v rámci oslav?  
Starosta – je to zabezpečeno osobou, která k tomu má agenturu, bude to zabezpečeno zejména v sobotu 
(parkování, ostrahu u pódia, ostrahu u občerstvení pro hosty a ostrahu na večerní zábavě). 
 
p. Rodovská – proč by nemohli pomoci v rámci osazování vodoměrů pracovníci od paní Lípové?  
 
Starosta – fa. Ista namontuje nové vodoměry. Ivan Mottl musí udělat stavební práce, přípravu, mnohdy i 
bourání a instalaci celých nových stoupaček. K tomuto nemají vodáci kvalifikaci.  
Správce SOM OÚ M. Šesták – v 35 bytech vůbec nejsou namontovány vodoměry, práce s tím spojené 
zabezpečí Ivan Mottl. 
 
Diskuse 
 
Bc. Pýcha – proč pan Buchar nepřijde osobně?  
Starosta – nevím, předpokládal jsem, že tady dnes bude. 
Bc. Pýcha – v několika případech v obecních bytech se stalo, že se tam přihlašují rodinní příslušníci. Jaká 
je možnost tomuto zabránit?  
Tajemník – starý OZ umožňoval přechod nájmu, NOZ toto neumožňuje, v těchto případech musí rada 
rozhodnout, zda nastal přechod nájmu či nikoliv. Pokud narážíte na aktuální případ, kdy nájemnice nechce 
podepsat s námi smlouvu – to je ten případ, paní bydlí bez smluvního závazku. 
Bc. Pýcha navrhuje propojit evidenci nájmů s bytovou komisí. 
Tajemník – když se sám nájemník neodhlásí a nesdělí, že se odstěhoval, nelze to v podstatě zjistit. 
 
Nebylo dalších diskutujících, starosta ukončil jednání v 18:25. 

 
 
 

Ing. Jan Fiala                   Bc. Tomáš Pýcha 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce        místostarosta obce 
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