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Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 27. prosince 2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 

Starosta zahájil 26. 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 19. 12. 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 Ing. Pavlišem a panem Turkem. 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 12 z 15 zastupitelů, starosta omluvil 
pana Hudíka, pana Šotku a pana Koudelu. 
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 paní Hanu 
Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva: Jitka Rodovská, Jiří Suchý. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Tomáš 
Holub, Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha  
 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 279 /2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 26. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Jitka Rodovská, Jiří Suchý 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Tomáš Holub, Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha  
 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 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. Ing. Fiala požádal o přesunutí bodu rozpočet obce pro rok 2018 na konec bloku finanční 
záležitosti. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 280/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 26. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Finanční záležitosti 
3. Hospodaření s majetkem obce  
4. Různé 
5. Zprávy starosty 
6. Dotazy členů zastupitelstva 
7. Diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 Usnesení bylo schváleno.  

 
Finanční záležitosti 
Rozpočtový výhled obce na období 2018 – 2022 
Starosta: Poslední rozpočtový výhled obce byl schválen v roce 2015. Předkládáme proto návrh nového 
rozpočtového výhledu. FV doporučuje rozpočtový výhled schválit. Koresponduje s rozpočtovým výhledem, 
který nám v listopadu představoval Ing. Tesař. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 282/2017 
Rozpočtový výhled obce na období 2018 – 2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.  Ruší 
     usnesení 10. zastupitelstva obce č. 101/2015 
II  Schvaluje 
     rozpočtový výhled obce na období 2018 – 2022 v předloženém znění. 

Výsledek hlasování:      12  hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů zdržel  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Rozpočtové opatření č. 11/2017 
Starosta: Součástí podkladů byl také návrh rozpočtového opatření 11/2017, který projednával FV na svém 
jednání 13. 12. Avizoval jsem, že některé položky budou ještě doplňovány tak, aby bylo rozpočtové opatření co 
nejpřesnější. Nyní tedy předkládáme rozpočtové opatření s drobnými úpravami. Nebylo připomínek, starosta 
nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 283/2017 
Rozpočtové opatření č. 11/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I.  Schvaluje 
     rozpočtové opatření č. 11/2017 ve znění předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování:     12   hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury  
Starosta: Návrhy dotačních programů byly diskutovány na pracovním jednání OZ. Doznaly několika drobných 
změn, které Vám byly zaslány minulý týden. Rada doporučuje dotační programy schválit.  
Ing. Fiala: Je nový rozpočet zpracován k této koncepci dotací pro sportovní organizace? Počítal se nějaký model 
podle předložených podkladů? 
Starosta: Ano, vycházeli jsme ze skutečnosti loňského roku a žádostí na rok 2018. 
Ing. Fiala: V čl. 7 je uvedeno podat žádosti na podatelnu, je možné podat i elektronicky? 
Starosta: Podatelnou se rozumí i elektronická forma podání. 
Ing. Fiala: V čl. 9 - termín vyúčtování ke konci listopadu, nemohou tedy zařadit prosincové výdaje 
Ing. Šidák: Organizace s tím musí počítat, zdroje mají i jiné, než od obce a je potřeba si šetřit na výdaje v měsíci 
prosinci. 
Ing. Fiala: V čl. 8 je vyšší bodové hodnocení těm, kdo nepracuje s mládeží do 18 let. Mělo to být nejspíš opačně. 
Starosta: Děkuji za upozornění, opravíme. 
Ing. Fiala V čl. 3 je odst. B zbytečný. 
Starosta: Ano, článek B vypustíme. 
Ing. Fiala doporučuje ponechat slůvko „aktivní“ člen. Upozorňuje na problémy jiných měst, kde se s tímto 
setkali. 
Ing. Šidák: Jak budeme kontrolovat, že je konkrétní člen aktivní. To lze těžko zjistit. 
p. Dvořák: Oddíl by měl prokázat, že člen zaplatil členské příspěvky.  
Ing. Šidák: Pokud oddíl interně zruší vybírání členských příspěvků, tak bude naše metodika nepoužitelná. 
p. Turek upozorňuje, že aktivní je i starší člen, který pomáhá s údržbou sportoviště, přestože není postaven při 
zápase. 
p. Dvořák požaduje, aby všechny kluby vybíraly členské příspěvky, to je motivační základ. 
Ing. Fiala: Připomínka k čl.2: Organizace se sídlem v obci. Domnívá se, že by měly být podporovány pouze 
organizace se sídlem v obci. 
Ing. Šidák: Tímto opatřením vyloučíme organizace, které sídlí jinde, ale organizují aktivity pro občany Velkého 
Března a Valtířova, např. Státní zámek. Doporučuje proto ponechat předložené znění. 
Tajemník: V programu je napsáno, že o přidělení dotace rozhoduje orgán obce příslušný dle zákona o obecním 
zřízení a že na dotaci není právní nárok. Ve většině případů bude rozhodovat zastupitelstvo obce, které schvaluje 
každou dotaci nad 50 000 Kč. 
Všechny připomínky byly do návrhu dotačního programu zapracovány a starosta přistoupil k hlasování. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 284/2017 
Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I. Schvaluje 

Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury ve znění 
předloženého návrhu. 

II. Ukládá 
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit zveřejnění programu na úřední desce a webu obce.                    T:  15. 1. 2018 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
Starosta prezentoval návrh dotačního programu na pořádání kulturních a sportovních akcí. Termín pro podání 
žádostí je prodloužen do 15. 2. 2018. 
 
Ing. Fiala vznesl dotaz na čl. 2, zda spadá do této metodiky sportovní kroužek např. při základní škole? 
Ing. Šidák: Pokud poskytujeme základní škole příspěvek na provoz, není možné poskytovat na základě jiných 
žádostí dotaci pro kroužek. Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 285/2017 
Dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I.  Schvaluje 
     1.  Dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí ve znění  
          předloženého návrhu. 
     2.  Prodloužení lhůty pro příjem žádostí do 15. 2. 2018 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění programu na úřední desce a webu obce.                    T:  15. 1. 2018 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Velké Březno od 1. 1. 2018. 
Starosta seznámil s novelou zákona, která upravuje výše odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva. 
Návrh byl projednáván na pracovním jednání ZO a Rada obce doporučuje zastupitelstvu návrh zvýšení odměn 
schválit. Odměny jsou navrhovány v 70% výši maximálně možného. K doporučení schválit návrh vede radu 
několik důvodů. Několik let se odměny nezvyšovaly. Naposledy v roce 2015, a to šlo pouze o desetikorunové 
zaokrouhlování. Příští rok se konají komunální volby a my bychom chtěli motivovat mladé, aby se zapojili do 
vedení obce a stali se aktivními členy zastupitelstva. Dalším důvodem je existence zákona o střetu zájmů, který 
nově ukládá radním obcí zveřejnit všechen jejich majetek a existuje obava před rezignací radních a nemožností 
získat pro tyto funkce nové. Toto se bohužel už v některých obcí děje. 
Ing. Fiala nevidí jako dobré řešení motivovat občany pro aktivní účast na řízení obce finanční formou.  
Starosta: Uvědomujeme si, že to je nepopulární krok, obzvlášť v roce, kdy se konají volby. Domníváme se ale, 
že je to krok správný. Nepopulárních rozhodnutí nás bude čekat mnohem více. 
p. Dvořák upozorňuje na vysokou trestně právní odpovědnost zastupitelů, proto se domnívá, že je vhodné ocenit 
práci v zastupitelstvu. 
PhDr Štefl: jedná se o zhodnocení a poděkování za práci. 
Bc. Pýcha: jeho osobní přístup je ten, že tuto práci nedělá pro peníze. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 286/2017 
Stanovení výše odměny členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce  
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání  

Alt. II 
I.   Stanovuje s účinností od 1. 1. 2018 
     1)  Výši měsíční odměny členům Zastupitelstva obce Velké Březno neuvolněným pro  
           výkon funkce takto: 
           místostarosta        ve výši  19.341,- Kč    
           člen rady        ve výši    4.295,- Kč 
           člen rady+ předseda výboru, komise     ve výši    6.443,- Kč 
           člen rady+ předseda výboru, komise + člen výboru, komise  ve výši    8.233,- Kč 
           předseda výboru, komise + člen výboru, komise    ve výši    3.938,- Kč 
           předseda výboru, komise       ve výši    2.148,- Kč 
           člen výboru, komise       ve výši    1.790,- Kč 
           člen zastupitelstva        ve výši    1.074,- Kč 
      2)  že, nově volený funkcionář má právo na odměnu za výkon funkce dnem zvolení do  
           funkce. 
Výsledek hlasování:     12 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel  

 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel      1 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Rozpočet obce pro rok 2018 
Starosta prezentoval návrh rozpočtu obce na rok 2018. Vysvětlil některé konkrétní záměry ve výdajové části. 
p. Dvořák vznesl dotaz na to, v čem spočívají náklady na sběrný dvůr, požaduje přehled a porovnání s rokem 
předchozím. 
p. Fuchsová odpověděla, že jsou to všechny provozní náklady a náklady na likvidaci odpadu ve sběrném místě. 
Bc. Pýcha vznesl dotaz na investice do veřejného osvětlení a výstražný a hlásný systém. Nechával kontakt na 
dodavatele, který toto řeší souběžně a dokáže kalkulovat úsporu při výměně svítidla. 
Starosta – komunikovali jsme s touto firmou, řešila pouze osvětlovací tělesa. My se chystáme na kompletní 
rekonstrukci včetně sloupů a počítáme také s úspornými ledkovými svítidly. Na varovný systém pro krizové 
situace byly vypsány dotace, o které jsme žádali a s žádostí jsme uspěli. Nebylo dalších dotazů, starosta nechal 
hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 281/2017 
Rozpočet obce pro rok 2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.  Schvaluje 
    rozpočet obce pro rok 2018 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:     12   hlasů pro  0 hlasů proti    0        hlasů zdržel  

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Hospodaření s majetkem obce 
Záměr uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku p. č. 307 a p. č. 39, oba v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. Starosta seznámil se záměrem uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku p. č. 307 a p. č. 39, oba 
v k. ú. Vítov u Velkého Března. Jedná se o právo provést stavbu inženýrských sítí. Konkrétně půjde o výtlačný a 
zásobní řad v rámci akce „Vítov II – vodojem 4x6m3. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 287/2017 
Záměr uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku p. č. 307 a p. č. 39, oba v k. ú. Vítov u Velkého 
Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I. Schvaluje  

záměr uzavřít Smlouvy o provedení stavby inženýrských sítí – výtlačný a zásobní řad v rámci akce 
„Vítov II – vodojem 4x6m3“, na pozemcích p. č. 307 a p. č. 39, oba v  k. ú. Vítov u Velkého Března 
Oprávněný:  
…………………………………………………………………………., 
…………………………………………………………………………., 
………………………………………………………………………….. 

II.  Ukládá 
Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T:  15. 1. 2018 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Prodeje pozemků v OS Vítov I.  
Starosta seznámil se situací čtyřdohody o výstavbě nových rodinných domů ve Vítově z roku 2004. Činnost 
ukončil jeden z členů dohody - Ing. Češky – HypoReal. Připraven je proto dodatek č. 3, kterým bude vytvořena 
trojdohoda (obec – Eurovia -  Elte). Předmětem dodatku je skutečnost, že obec bude prodávat zbylé pozemky na 
obytném souboru Vítov I určené pro výstavbu rodinných domů sama. Podstatou návrhu usnesení je ale schválit 
záměr prodeje zbývajících pozemků. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 288/2017 
Záměr prodeje pozemků v OS Vítov  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
za účelem výstavby objektu bydlení záměr prodeje těchto pozemků: 

   Parcelní  
   číslo 

Výměra    
    m2 

   291/88 314 
   291/89 395 
   291/90 410 
   291/91 373 
   291/92 341 
   291/93 348 
   291/107 570 
   291/108 525 
   291/109 540 
   291/110 555 
   291/111 541 
   291/112 464 
   291/114 973 
   291/115 440 
   291/116 427 
   291/117 435 
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   291/118 442 
   291/120 81 
   291/121 623 
   292/2 565 
   292/3 477 

    vše v katastrálním území Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T:  15. 1. 2018 
 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Různé 
Koncepce hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce 
Starosta: Dokument byl již představen na posledním jednání OZ v listopadu. Byl poskytnut dostatečný čas 
k doplnění, či připomínkování. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínku, dnes bychom měli rozhodnout, schválit 
a vybrat jednu, či dvě varianty k detailnějšímu rozpracování.  
 
Ing. Pavliš doporučuje rozpracovat variantu A a D a schválit na dalším zastupitelstvu. 
p. Suchý doplnil, že mimo tyto varianty je třeba se zamyslet nad výší nájmů. Při současné výši nájmů je údržba 
bytového fondu neudržitelná. 
Starosta: Toto je to další z nepopulárních rozhodnutí, které zastupitelstvo čeká. V podstatě každá z variant 
předpokládá zvýšení nájemného. 
Ing. Holub: Pokud se schválí jedna, nebo více variant, a přiklání se k A a D, kdo bude tyto varianty 
rozpracovávat? Doporučuje najmout kvalifikovanou osobu, nechat udělat socioekonomickou analýzu 
Univerzitou Ústí n. L. 
Starosta souhlasí s tímto řešením. 
Bc. Pýcha: také se tímto projektem zabýval a doporučuje zapojit nájemníky, aby se vyjádřili, např. přes 
facebook. 
Ing. Šidák se nedomnívá, že by to přineslo nějaký výsledek, který by byl využitelný. 
Ing. Pavliš obec by měla mít názor každého nájemníka obecního bytu, zjišťování situace je stejně nutná, takže 
vhodně připravený dotazník by mohl pomoci. 
Starosta: Pokud budeme objednávat zpracování socioekonomickou analýzu, budeme dotazník její součástí. 
Nebylo dalších připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 289/2017 
Koncepce hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce 
Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh a 

I. Ukládá 
    Radě obce Velké Březno, 
    zpracovat a předložit návrh plánu hospodaření s bytovými domy a byty dle varianty A, D 
   Koncepce. 
                                                                                                                               T:  30. 6. 2018 
                                                                                                                               Z: Starosta 

Výsledek hlasování:     12 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel  
Usnesení bylo schváleno. 
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Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“ 
Starosta informoval o výběrovém řízení na tuto akci. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala společnost 
RAVEK s.r.o., Hodnotící komise a rada obce doporučuje výběr schválit. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 290/2017 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a   

I. Schvaluje 
   1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti RAVEK s.r.o., IČ: 254 32 141. 
   2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Valtířov kolonka- celková  
       obnova ČSOV“ za cenu 2.088.559,- Kč bez DPH, se společností RAVEK s.r.o., se  
       sídlem Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 254 32 141. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     Zabezpečit uzavření smlouvy o dílo se společností RAVEK s.r.o.                   T: 31. 1. 2018 

 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Ceny vodného a stočného pro rok 2018 
Starosta informoval o navrhovaném zvýšení cen. Důvodem je navýšení tvorby Fondu obnovy. Navrhované 
zvýšení je cca o 3 %. 
p. Rodovská: Budou mít další plánované investiční akce dopad na cenu vody v budoucnosti? 
Starosta: Ano. Předpokládaný odhad spol. Provod, která zpracovává PD je 75-78,- Kč. 
Bc. Pýcha podotkl, že se v minulosti se na postupné zvyšování zapomínalo. 
Nebylo dalších připomínek, starosta nechal hlasovat.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 291/2017  
Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 
     s účinností od 1. 1. 2018 cenu vodného a stočného pro rok 2018 takto: 
       vodné     stočné      celkem 
     Cena bez DPH:   35,12 Kč  25,48 Kč  60,60 Kč 
     Cena vč. 15% DPH:   40,39 Kč  29,30 Kč  69,69 Kč 

 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel      3 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Ústí nad Labem 
Starosta seznámil s připravovaným strategickým dokumentem v oblasti vzdělávání na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (dále jen „ORP Ústí nad Labem“), zachycující priority a cíle v 
procesu rozvoje vzdělávání a sestavení akčního plánu rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků 
do 15 let prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování, jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. V 
souladu s metodickými pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nutné doložit souhlas zřizovatelů 
škol a školských zařízení s finálním dokumentem. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 292/2017 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Ústí nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Vyslovuje souhlas 
      s dokumentem Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod ORP Ústí nad Labem. 

Výsledek hlasování:     12 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel  
Usnesení bylo schváleno. 
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Žádost o prodloužení splnění termínu pro usnesení č. 275/2017 
Starosta informoval, že na 25. zasedání dne 20. 11. 2017 přijalo Zastupitelstvo obce Velké Březno usnesení 
s názvem „Smlouva o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem – Valtířov“ s termínem 
splnění do 31. 12. 2017. Žádáme tímto o prodloužení termínu, důvodem jsou opětovně chybně dodané podklady 
pro sepsání smlouvy ze strany vlastníků infrastruktury. Na nápravě stavu se pracuje, jednáme se soudním 
znalcem, který připravuje na převáděný majetek znalecký posudek opravený dle skutečného provedení. 
Ing. Pavliš se dotázal, kdo zaplatí zvýšené náklady na chybné podklady. 
Starosta: žádné zvýšené náklady nejsou. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 293/2017 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Vyhodnocení provozu restaurace Tivoli 
Starosta informoval, že na jednání byl pozván provozovatel – Garlic KOM, s.r.o., omluvil se z důvodu dovolené. 
Bude pozván na další lednové zasedání. 
 
Zprávy starosty 
Strategický dokument 
Starosta informoval, že dokument je postupně doplňován o tzv. cestovní mapy jednotlivých projektů. Jedná se 
o konkretizaci a odhadovaný harmonogram prací konkrétních projektů. Pro informaci byla poslední verze 
součástí zaslaných podkladů. 
 
Ing. Pavliš doporučuje vyčlenit na každém zastupitelstvu určitý čas na rekapitulaci i informace, jak se daří 
realizovat cíle strategického dokumentu s tím, co dál. 
 
Funkční období ředitele ZŠ Velké Březno 
Starosta seznámil zastupitele s tím, že v červenci příštího roku skončí šestileté funkční období řediteli 
příspěvkové organizace obce ZŠ Velké Březno. Ředitel ZŠ p. Jan Darsa byl proto požádán o zhodnocení činnosti 
školy, ve kterém uvede, kam škola směřuje (jaké byly cíle) a jaká konkrétní opatření byla přijata, aby tyto cíle 
byly naplněny. V návaznosti na toto hodnocení bude rozhodnuto, zda bude ředitel potvrzen ve funkci i pro další 
šestileté období, nebo bude vypsáno výběrové řízení na tuto pozici.  
Ing. Pavliš: Při jmenování pana ředitele byly dány nějaké úkoly, aby bylo možné jej hodnotit? 
Ing. Šidák: Povinností ředitele je efektivně a hospodárně řídit provoz základní školy a dodržovat všechny 
legislativní podmínky k výuce, vypracovává každoročně zprávu o stavu základní školy.  
 
Změny obsazení OÚ Velké Březno 
Starosta informoval o personálních změnách úřadu. K 31. 12. 2017 končí pracovní poměr dohodou paní Marcela 
Tomanová. Na její uvolněné místo bylo již zorganizováno výběrové řízení. Proběhl osobní pohovor s jedinou 
přihlášenou osobou. Jeví se pro tuto pozici velmi vhodná, má zkušenosti s vymáháním pohledávek i s inkasem. 
Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků jsme se dohodli a paní Zajícová nastoupí nejpozději od 1. 
3. 2018. Předpokládáme ale, že se se stávajícím zaměstnavatelem dohodne na ukončení pracovního poměru 
dohodou a snad nastoupí dříve, než 1. 3. Od 1. 1. 2018 nastupuje na pozici účetní paní Monika Konečná, která 
tedy do nástupu paní Zajícové bude operativně řešit i záležitosti spadající pod referenta bytového hospodářství. 
 
Architektonická studie Náměstí  
Na jednom z minulých jednání jsem informoval o zadání zpracování architektonické studie prostoru náměstí 
pod hodinami. Zpracovatelem je spol. City Upgrade a pro tyto účely vytvořily webové stránky s možností 
zapojení veřejnosti. Současně je na facebookových stránkách obce otevřena k tomuto tématu diskuze, do které 
lze přispívat. Součástí zaslaných podkladů byl pro informaci koncept architektonické studie. Prosím všechny 
přítomné, aby si koncept pročetly a své připomínky mi zaslali do 3. 1. Já je poté předám zpracovateli studie. 
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Úvěrový rámec 
Na základě schváleného usnesení z listopadu bylo organizováno výběrové řízení na poskytovatele úvěrového 
rámce ve výši 55 mio. Osloveny byly 4 banky, nabídku podaly 2 společnosti, Komerční banka a Česká 
spořitelna. Obálky byly otevřeny, zkontrolovány požadované údaje a bude následovat hodnocení. Nabídky před 
jednáním hodnotící komise zašleme Ing. Tesařovi k posouzení, následně bude provedeno hodnocení. Tímto 
jmenuji členy FV, členy hodnotící komise, která doporučí zastupitelstvu výběr nejvhodnější nabídky. 
Ing. Fiala: Dotaz na personální obsazení pracovníka pro kontrolu ochrany osobních dat. 
Starosta: Tzv. pověřence, který je dle nařízení EK nutný bude od 25. 5. 2018 vykonávat pan Hradecký, který již 
absolvoval vícedenní seminář. 
PhDr. Štefl: Není možné brát tento nový zákon na lehkou váhu a je nutné se na toto připravit 
 
Dotazy 
p. Suchý vznesl dotaz, zda se za individuální nádoby pro tříděný odpad, o kterých je zmínka ve zpravodaji bude 
platit? 
Starosta: V první fázi se jedná o průzkum zájmu mezi obyvateli. Chceme občany motivovat k lepšímu 
hospodaření s odpady, ke správnému třídění. Úvaha je taková, že bychom umožnili lepší dostupnost třídění 
občanům umístěním individuálních sběrných nádob (tzv. door to door systém), současně máme možnost zažádat 
o dotaci a pořídit tyto speciální kontejnery. Zvažujeme, že bychom finančně motivovali ty, kteří se do tohoto 
systému zapojí.  
 
p. Dvořák: tyto kontejnery jsou 120l, není možné obstarat menší? 
Starosta: Je více variant (třeba i pytel), podklady pro dotazník poskytla firma, která s tím má zkušenost. 
p. Dvořák: Jak by to fungovalo v obecních domech? 
Starosta: Tam je to adresné třídění samozřejmě složitější. 
 
Ing. Šidák se omluvil a v 19,40 odešel z jednání. 
 
Ing. Holub se dotazuje se na velikost - kapacitu plánované školní jídelny. 
Starosta – kapacita je cca o 40 strávníků vyšší, víc prostor neumožňuje. 
 
Ing. Pavliš se dotazuje na polámané a popadané stromy podél Olešnického potoka. 
Starosta – nejsou to obecní pozemky, ani obecní stromy. 
 
Ing. Fiala připomíná, že je stále znečištěné komunikace v ulici Pastviny. 
Starosta – řešil jsem to již z policií, následně zajistila firma úklid nejbližší části komunikace. Firma přislíbila i 
zkropení, ale v tom okamžiku začalo mrznout. Připomene opakovaně firmě, aby provedla úklid. 
 
PhDr. Štefl žádá o šíření informace, že shání na dobu dvou let na poloviční úvazek psychologa. 
 
p. Dvořák – objekt čp. 182 v Zahradní ul. je ve velmi špatném stavu (okap, svody, fasáda). 
 
p. Charvátová vznesla dotaz na stav toalet v KD Tivoli (v rámci přípravy obecního plesu). 
Ing. Fiala odpověděl, že stavební komise objekt procházela a nájemník přislíbil drobné opravy, toalety byly 
funkční. 
 
p. Charvátová přednesla stížnost nájemnice ……….. na nepořádek ve sklepě obecního domu Valtířov 69. 
Starosta: Prověříme, o jaký nepořádek se jedná. 

 
Ing. Pavliš požaduje přehled – rozbor nákladů sběrného dvora. Žádá při provádění zimní údržby nesolit v ulici 
Zahradní. 
Starosta – rozbor nákladů sběrného místa připravíme, ale s nesolením nemůžeme vyhovět. V případě škody by 
nám pojišťovna nemusela přiznat pojistné plnění z odpovědnosti za škodu, protože bychom nepostupovali podle 
schváleného nařízení o zimní údržbě, které v takovýchto případech vždy pojišťovna posuzuje. 

  
 



10 
 

Diskuze 
Nebylo diskutujících, starosta poděkoval všem přítomným a v 19:50 ukončil jednání. 
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