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Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

které se konalo 29. 1. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Velké Březno 

 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 
Starosta zahájil 27. 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. 1. 2018, 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 Ing. Pavlišem a panem Turkem. Byl 
k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá 
za schválený. Zatím je dle prezenční listiny přítomno 12 z 15 zastupitelů, omluvil pana Suchého ze 
zdravotních důvodů, pana Hudíka a pana Turka, kteří budou mít 15 minut zpoždění. 
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je zastupitelstvo obce podle § 92 
odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Pro dnešní jednání určil starosta zapisovatelkou zasedání 
zastupitelstva obce Mgr. Pavlínu Linkovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání 
zastupitelstva ve složení: Jan Koudela, Ivana Charvátová. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro 
návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl 
Ph.D., Jan Šotka. 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 294/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 27. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jan Koudela, paní Ivana 
Charvátová 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jaromír 
Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Jan Šotka. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta konstatoval, že všichni obdrželi podkladový materiál a podle něj přistoupil ke schválení 
programu zasedání.   
Výsledek hlasování o usnesení č.:295/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 27. zasedání: 

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti 0     hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Hospodaření s majetkem obce 
 
Určení způsobu prodeje nemovitosti – pozemku p. č. 46 se stavbou bývalé hasičské zbrojnice, vše 
v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Dne 21. 12. 2017 obdržel obecní úřad znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé nemovitosti – 
pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2, včetně stavby bývalé hasičské zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u 
Velkého Března. Výsledná cena po zaokrouhlení činí 42.500,- Kč. Vzhledem k tomu, že existují 
nejméně dva potenciální zájemci, doporučuje rada obce zastupitelstvu obce prodej uvedené 
nemovitosti nejvyšší nabídce s tím, že výběr proběhne obálkovou metodou. Současně navrhuje 
zastupitelstvu stanovit vyvolávací cenu ve výši cca 1,5 násobku ceny obvyklé, tedy 65.000,- Kč. 
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 296/2018 
Určení způsobu prodeje nemovitosti – pozemku p. č. 46 se stavbou bývalé hasičské zbrojnice, vše 
v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     způsob prodeje nemovitosti - pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2 včetně stavby, bývalé  
     hasičské zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března, který proběhne „obálkovou   
     metodou“ za cenu nejméně 65.000,- Kč. 
II. Stanoví, že 

a) výběr kupujícího proběhne „obálkovou metodou“ s tím, že nemovitost bude prodána nejvyšší 
nabídce, 

b) každý zájemce o koupi nemovitosti podá nabídku v neprůsvitné obálce, a to buď zapečetěné 
nebo jinak upravené proti otevření, obsahující list papíru, na kterém bude uvedena nabídková 
cena v korunách, která musí být stejná nebo vyšší než cena nabídnutá zastupitelstvem, 
zaokrouhlená na celé stokoruny směrem nahoru. Nabídka bude současně opatřena jménem, 
případně jmény a podpisem (podpisy) zájemce s uvedením data a místa podpisu, 

c) na obálce bude uvedena adresa obecního úřadu a v levém horním rohu obálky bude uvedena 
věta „ PRODEJ p.p.č. 46 NEOTVÍRAT“.  Jednotlivé nabídky budou podatelnou OÚ označeny 
datem doručení a předány do úschovy starostovi obce. Obálku s nabídkou lze doručit poštou na 
adresu obecního úřadu nebo osobně do podatelny obecního úřadu, 

d) výběr nejvyšší nabídky provede zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání, 
e) lhůta pro podání nabídky končí dne 19. 3. 2018 v 16:00 hod. O tom, zda je dodržena lhůta 

rozhoduje otisk podacího razítka podatelny obecního úřadu. 
III.Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění tohoto usnesení na webu obce a informovat o tom zájemce. 
                                                                                                                                 T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Záměr prodeje části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Předkládáme Žádost pana Svobody,……………………………………………………….., o koupi 
části pozemku č. 659 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 10 m2, který již má v pronájmu. Pozemek se 
nachází pod řopíkem, který je v nájmu pana Svobody. Pan Svoboda má záměr řopík zrenovovat do 
původního stavu a spolupracovat s panem Málkem z Valtířova. Majetková komise souhlasí. Rada 
doporučuje záměr schválit. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 297/2018 
Záměr prodeje části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.  Schvaluje 
    záměr prodeje části p.p.č. 659 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
Záměr prodeje pozemků  
Rada obce projednala návrh komise majetkové a bytové o záměru prodeje pozemků, které se nachází 
„kolem“ nemovitostí cizích vlastníků (v minulosti obec prodávala bytové domy bez přiléhajících 
pozemků). Doporučuje zastupitelstvu záměr prodeje schválit. Jedná se o obecní pozemky č. 357 u čp. 
78, pozemky č. 385/1 a 385/3 u čp. 78 a pozemek č. 392/1 u čp. 76 v katastrálním území Valtířov nad 
Labem, dále pozemky č. 98 a č. 116 u čp. 246 v ulici Litoměřická v katastrálním území Vítov u 
Velkého Března a pozemek č. 727 u čp. 140, 141 v ulici Děčínská v katastrálním území Velké Březno. 
Ing. Fiala – jsou v okolí obecní pozemky? Nezasahuje na tu stranu část pozemku, která by byla 
vhodná pro obec pro účely parkování? 
Starosta dle mapy sděluje, že tomu tak není. 
p. Dvořák co se týká možnosti rozšíření, vždy se jedná v okolí o soukromé pozemky 
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Ing. Pavliš vznesl dotaz k pozemku na konci V. Března u č. p. 141, zda se nejedná o pozemek, kde je 
bunkr?  
Starosta – nejedná. To je sousední pozemek. Vycházelo se z doporučení komise majetkové a bytové. 
 
V 17.16 hod dorazil Miloš Hudík 
 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, zda je nutné to vyvěsit jako záměr na úřední desce? A jak ošetřit možnou 
spekulaci, či prodej jinému zájemci?  
Starosta – dle zákona bude záměr zveřejněn na úřední desce a počítáme s tím, že tuto informaci také 
vyvěsíme v nemovitostech, kterých se to týká. Dále sdělil, že lze ve smlouvě zajistit, že obec bude mít 
předkupní právo při případném prodeji. 
 
V 17.17 hod dorazil Karel Turek.  
 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 298/2018 
Záměr prodeje pozemků  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje těchto pozemků: 
      a) v k.ú. Valtířov nad Labem:  
           pozemek p. č.             výměra v m2 

357   329 
385/1   707 
385/3   18 
392/1   668 

     b) v k. ú. Vítov u Velkého Března:  
           pozemek p. č.             výměra v m2 

98   1251 
116   142 

     c) v k. ú. Velké Březno:  
           pozemek p. č.             výměra v m2 

727   1715 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01.  
Jedná se o zřízení elektro přípojky NN v ulici Ústecká ve Velkém Březně pro výstavbu RD soukromého 
vlastníka. Nebylo dalších dotazů. Starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 299/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene –  
      služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 na pozemcích       
      č. 156/1 a 159/1, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
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Různé 
 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Investiční úvěrový rámec obce Velké 
Březno“.  
Rada obce předkládá k projednání doporučení hodnotící komise, která hodnotila nabídky celkem 2 
účastníků zadávacího řízení na veřejnou zakázku označenou jako „Investiční úvěrový rámec obce 
Velké Březno“. Osloveny byly 4 společnosti, do výběrového řízení se přihlásili celkem 2 zájemci, a to 
Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s. Vzhledem k výši nabídkové ceny (% odchylka od3 M 
PRIBOR), doporučuje hodnotící komise i rada obce jako nejvýhodnější, nabídku Komerční banky, a.s. 
Ing. Fiala – zodpověděli všechny dotazy ohledně smlouvy? 
Starosta – ano, zodpověděli všechny dotazy. Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 300/2018 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Investiční úvěrový rámec obce Velké 
Březno“  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a   
I.  Schvaluje 
     1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku Komerční banky, a.s., IČ: 453 17 054. 
     2. Uzavření smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 55.000.000,- Kč  
         s Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, IČ: 453 17 054 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.                                    T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0  hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Plán kontrol pro KV v roce 2018  
Předseda kontrolního výboru předkládá plán kontrol a doplňuje, že s  ohledem na konec volebního 
období plánuje, aby všechny kontroly proběhly do konce září 2018. Případné nedostatky a jejich řešení 
bude již v kompetenci nového zastupitelstva. 
Starosta – kontrola pravidel GDPR je neuchopitelná, zatím není hotová analýza procesů od 
společnosti, která analýzu prováděla. 
Starosta zdůraznil, že plnění pravidel GDPR nebude možné se stávajícím softwarem. Proběhlo jednání 
se společnosti, která vytváří a obchoduje se systémy zabezpečující agendy obecních úřadů. Jedná se o 
společnost VERA a jejich program Radnice. Hlavním nedostatkem stávajících systémů v rámci obce 
je neschopnost spolu vzájemně komunikovat. Ptali jsme se na reference v našem okolí a stejný systém 
používají např. v Krupce, či České Kamenici. Máme v plánu se zajet podívat do České Kamenice, 
která je velikostně srovnatelná s naší obcí a optat se na jejich zkušenosti. Nabízí se 2 varianty – 
odprodej licence za cca 1,2 MIO Kč + roční servisní poplatek 20 % z kupní částky, nebo pronájem 
softwaru za cca 220 tis. ročně, v kterém jsou aktualizace a servisní služby. Zřejmě by ke změně 
systémů došlo od 1. 1. 2019.  
p. Dvořák připomněl, že při jeho prováděných inventurách v minulosti, zjistil, že někde chybí 
inventární čísla. Bylo argumentováno, že to je proto, že jsou ve styku s vodou. Má dojem, že kontroly 
probíhají formálně a navrhuje kontrolu nápravných opatření z inventur.  
Starosta tedy navrhuje uvést bod 9) – kontrola nápravných opatření z inventur. 
p. Rodovská doplňuje, že za toto zodpovídá předseda inventarizační komise.  
Ing. Fiala kontrolu u hasičů prováděl také několikrát, seznamy u hasičů odpovídají, časově je to velmi 
náročné. 
Tajemník – zastupitelstvo nikdy neschválilo žádné opatření, kontrolní výbor tedy nemá co kontrolovat. 
Starosta vyzval p. Dvořáka, aby zformuloval návrh kontroly. 
Tajemník – jde o to, zda je evidence podle zákona o účetnictví dobře vedená či nikoliv. 
p. Dvořák – technicky neznalý člověk se nebude orientovat. 
Ing. Pavliš – už by měly být známy kontroly z loňského roku. 
Starosta navrhuje nyní nedoplňovat další kontrolu, zpracujeme návrh do příštího jednání. Starosta 
nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 301/2018 
Plán kontrol pro KV v roce 2018  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno v roce 2018: 

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce v r. 2017. 
2. Kontrola vyřizování petic a stížností doručených obci v r. 2017. 
3. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti.  
4. Kontrola stavu pohledávek a dluhů za 1. pololetí r. 2018 - bytové hospodářství, odpady, 

poplatky, vodné a stočné. 
5. Kontrola dodržování pravidel GDPR o ochraně osobních údajů. 
6. Kontrola postupu při poskytování příspěvků, dotací z rozpočtu obce. 
7. Kontrola zadávacích (výběrových) řízení na veřejné zakázky. 
8. Kontrolu postupu při uzavírání smluv o nájmu bytů nebo nebytových prostor.  

Výsledek hlasování:                 hlasů pro     14                hlasů proti      0              hlasů zdržel        0 
Usnesení bylo schváleno    
 
 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 – Ravek, s.r.o 
Starosta sdělil, že na posledním jednání OZ byla schválena smlouvu se spol. Ravek, jejímž předmětem 
je celková obnova ČSOV Kolonie Valtířov. Ve smlouvě je uveden termín ukončení a předání díla 2 
měsíce od předání staveniště. K předání staveniště by mělo dojít tento týden - 1. 2. Dne 25. 1. 2018 
obdržel obecní úřad od jednatele společnosti Ravek, s.r.o. žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o 
dílo, jehož předmětem je prodloužení doby realizace na 3 měsíce. Důvodem žádosti je stanovisko SÚS 
Ústeckého kraje, které nedovolí započít výkop přes krajskou komunikaci (nezbytná součást stavby) 
dříve než 1. dubna 2018. Proto je nutno v tomto smyslu upravit i termíny pro realizaci a dokončení 
stavby.  
Ing Fiala – SÚS nesdělila důvod? 
Starosta – do 31. 3. 2018 probíhá zimní údržba a do této doby je nepustí provádět překop silnice. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 302/2018 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 – Ravek, s.r.o 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy. 
II. Ukládá  
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OU, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 se společností Ravek, s.r.o.                       T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 14  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Problematika výše nájmů v obecních bytech 
Starosta připomenul, že v přílohách byly zaslány 3 Varianty možného nastavení nájemného v obecních 
bytech, které po zaslání mých odkazů na články informující o možnostech zvyšování nájemného, 
zpracoval Ing. Pavliš.  
Varianta1 … dojde ke zvýšení nájmu 1. a poté každý čtvrtý rok o 20% (z důvodu požadavku zákona). 
Tzn., že vždy po 3 roky je nájem beze změny. 
Varianta2 … zvýšení o 20% v 1. roce a od 4. roku se zvyšuje nájem každý rok o stanovené  % K2 - 
zde je konkrétně u Stand./DPS/Markéty = 5% (nutno dodržet limit 20% za 3 roky) 
Varianta3 … zvýšení o 20% v 1. roce a ve 4. roce dojde k částečnému srovnání výše nájmů za cenu 
1m² v daném typu bytu (pokud výše nájmu po srovnání ve 4. roce vychází menší než ve 3. roce, 
zůstává nájem ve 4. roce stejný jako ve 3. roce. Jde o případy, kdy je cena za 1m² znatelně vyšší než je 
průměr). V tomto příkladu je nastavena cena za 1m² v koeficientu K3 (S30/D35/M65 Kč) 
Ing. Pavliš doplnil 3. variantu, že dnešní průměrná cena za 1 m2 je 24,-Kč/m, DPS 30,-Kč/1m. 
Markéty 60,-Kč/1m – místo toho, aby cena na Markétách byla nižší než u standardního bytu, tak je to 
opačně. Tato Varianta částečně srovnává výši nájmů. 
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Starosta konstatoval, že toto je přehled pro zastupitelstvo, konečné stanovisko schválí rada obce, ale 
bude chtít všeobecný souhlas zastupitelstva ke zvolenému postupu. Dále informoval, že rada 
projednávala úkol ze zastupitelstva – dopracovat varianty A, D bytové koncepce a schválila a pověřila 
dopracování těchto variant komisí majetkovou a bytovou. Rada se domnívá, že právě komise má 
nejvíce informací, a proto bude varianty dopracovávat ona. 
Ing. Pavliš konstatuje, že je to pro něho nová informace. 
Ing. Fiala – třetí varianta je pro něj logická a rozumná. Existuje aktualizace nájemného podle kategorie 
bytu?  
Starosta – kategorie ze zákona neexistují.  
Ing. Fiala – pokud to bude schvalovat rada, bude schválen pouze 1. krok.  
Starosta – spíš je potřeba si v rámci horizontu 5 let stanovit potřebnou hranici příjmů a podle toho 
plánovat investice. 
Ing. Fiala – kdy naposledy došlo ke zvýšení nájmu? 
p. Dvořák – není to zas tak dlouho, asi 10-15 let.  
Starosta – nepamatuji si, kdy by se zvyšovalo nájemné od roku 2006. 
p. Šesták – bylo to v době, kdy byl starostou Václav Burian. 
Ing. Pavliš – u většiny bytů se jedná o zvýšení v rámci stokorun, max. cca 500,-Kč.  
p. Dvořák měl minule v ruce materiály, kde bylo možné porovnání výše nájemného s ostatními 
obcemi a naše obec byla na výrazně nižší ceně. Může to být také impuls pro některé občany, kteří 
budou mít zájem o koupi bytů.  
Ing. Pavliš navrhuje, aby se v tomto roce připravily veškeré dokumenty s tímto související (se 
zvyšováním nájemného), občané by měli mít možnost se s materiály a dokumenty seznámit a vyjádřit 
se k nim. 
 
 
Zprávy starosty 

        
Starosta obce informoval o osobním pohovoru s ředitelem p. o. ZŠ Velké Březno.  
Dne 24. 1. proběhl osobní pohovor s ředitelem p. o. ZŠ Velké Březno. Pan ředitel při osobním jednání 
doplnil některé detaily ze své zprávy o hodnocení uplynulého funkčního období a odpovídal na řadu 
otázek členů rady obce, které reagovaly právě na skutečnosti zmíněné v hodnotící zprávě. Po 
projednání rada přijala usnesení, kterým potvrdila v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, PaedDr. Jana Darsu, ve funkci ředitele Základní školy Velké Březno, 
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 8.2018 na období šest let, do 31. 7. 2024. Současně uložila 
panu řediteli zpracovat Strategii rozvoje ZŠ Velké Březno na období 6 let a její předložení radě obce 
k projednání.   
 
Ing. Fiala se dotazuje, zda to bude zveřejněno? 
Starosta – panu řediteli bylo sděleno, že nejdříve bude s výsledkem seznámeno zastupitelstvo, a poté 
se mu rozhodnutí oznámí. Zápis z jednání a hodnocení ředitele zašlu všem zastupitelům. 
 
Starosta dále informoval o schválení veřejné zakázky: Projektové a inženýrské služby na akci 
„Velké Březno - Valtířov – posílení vodovodu“. Veřejná zakázka na zpracování PD byla zadána a 
zveřejněna na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz. 
 
Starosta podal rovněž informace o rekonstrukci části MK Zadní a Nová. Konstatoval, že dne 12. 1. 
byla na MMR podána žádost o dotaci na rekonstrukci zmíněných místních komunikací.  
 
Ing. Fiala – byly posuzovány pouze povrchové úpravy?  
Starosta – v části Zadní hovoří projekt o výměně povrchu, v části Nová je počítáno i s podkladními 
vrstvami a u školního hřiště je počítáni i s výměnou žlabů na odvodnění dešťové vody. 
 
Dále proběhla informace o podané žádosti o dotaci z OPŽP - Projekt RE-USE systému. V loňském 
roce jsme podali žádost o dotaci z OPŽP na vybudování RE-Use místa, jehož předmětem mělo být 
pořízení vozidla a Buňky k ukládání nepotřebného, ale znovu využitelného „odpadu“. Žádosti bohužel 
nebylo vyhověno. Projekt je zastaven. 
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Rovněž bylo informováno o Cestovních mapách – projektových kartách strategického 
dokumentu, které byly zaslány s ostatními podklady. Důležitá je fáze, v jaké je strategický cíl. Pokud 
se s nimi zastupitelé seznámili, možná u slidu 24 zaznamenali, že v prvním letošním kvartále je mimo 
jiné navrženo i rozhodnutí o začátku projektu Rekonstrukce prvního patra budovy FK Jiskra Velké 
Březno na ubytovací kapacity pro turisty. Starosta vznesl dotaz, zda jsou takto podávané informace o 
jednotlivých projektech pro zastupitele srozumitelné a zda stačí informace jednou za čtvrtletí? 
Ing. Pavliš – pro zastupitele by bylo vhodné, kdyby byl vpředu slid, který by řešil konkrétní úkoly v 
daném čtvrtletí. 
 
V neposlední řadě proběhla informace o Architektonické studii Náměstí  
Starosta konstatoval, že Ing. Arch. Kadrmanová - Chytilová seznámila radu s vizualizací koncepce 
řešení centra naší obce. Konstatovala, že obec historicky náměstí neměla, proto bude nutné řešit veřejný 
prostor v obci jako celek s tím, že se stavebně technicky vytvoří v rámci tohoto prostoru jakési náměstí, 
tedy místo, které by sloužilo občanům ke shromažďování u příležitosti nějakých společenských, 
kulturních nebo obdobných události a současně, jako klidová zóna, do které by vyúsťovaly jednotlivé 
pěší trasy (k zámku, k pivovaru, k Labi apod.). V nejbližších dnech bude na obecních stránkách a 
facebooku obce zveřejněna vizualizace zpracovaného návrhu. 
 
Obecního plesu 
Koná se dne 17. 2. od 20:00 v Tivoli, o hudbu se bude starat kapela Brass Bombers, která hrála při 
oslavách 850 let obce. Všichni jsou samozřejmě zváni. Vstupné 150,-Kč. 
 
 
Dotazy 
 
Ing. Fiala – komunikace Pastviny – není vyčištěná a je velmi zanešená?  
Starosta – je to spíš z důvodu lesního provozu nebo stavby? 
Ing. Fiala – obojí, ale spíše z důvodu lesního provozu. 
Ing. Pavliš chtěl by, aby v 3/2018 byl předložen plán údržby zeleně a bylo by dobré, aby to bylo pojato 
šířeji. Aby tento plán obsahoval nejen sekání, ale i novou výsadbu keřů a stromů. 
Starosta – s tímto počítáme a pracujeme na tom, komise ŽP již navrhla některé „okrašlovací“ úpravy.  
Ing. Pavliš doporučuje oslovit pana Koleva, který by to mohl zrealizovat.  
Starosta – pan Kolev byl přítomen na jednání komise ŽP a již právě navrhl některé úpravy.  Počítá se s 
tím, že zakázku bude realizovat on.  
p. Dvořák – jak vypadá likvidace polomů, které máme v lese za Vítovem? 
Starosta – je to zmapováno a vyfoceno, odhadem se jedná o cca 30-40 smrků a paní Kršková 
komunikuje s panem Vargou, správcem, který má obecní lesy na starosti.   
p. Dvořák – mělo by to být zlikvidováno do konce 3/2018 kvůli kůrovci.  
Starosta  - pro nás toto zabezpečují Lesy, případně to prodáme k samotěžbě občanům, nebo firmě 
k vytěžení. 
Ing. Fiala – územní plán je již zpracováván? Je možnost mít k němu ještě námitky, či podněty? 
Starosta – zpracovává se část pro veřejné projednání, jakmile budou zakomponovány všechny 
požadavky do návrhu, poté bude možné se k němu vyjádřit. 
Bc. Pýcha se dotazuje, zda jeden z žadatelů o odkup hasičárny ve Vítově je Jan Schuster? 
Starosta – to je historický zájemce, aktuálně se jedná o jiné osoby, bude vyvěšen záměr a i předchozí 
zájemci budou informováni.  
Ing. Fiala – máme informaci od SŽDC ohledně oplocení?  
Starosta informoval, že psal dopis řediteli SŽDC Ing. Kalivodovi, aby vybudovali plot zabraňující v 
chůzi do kolejiště. Argumentovali jsme tím, že u závor historické oplocení je a starší si pamatují, že tu 
oplocení bylo. Dopis je prosbou a žádostí, aby to SŽDC realizovala. Jen pro informaci je plánováno 
další zrychlení dráhy, v roce 2020 by mělo dojít k další modernizaci traťového svršku, proto SŽDC v 
dopise vyzýváme, aby byla i protihluková zeď. 
Ing. Fiala – bylo by možné se zapojit do projektu a vyčlenit na tuto realizaci i obecní peníze?  
Starosta – ano, je to možné, domnívá se, že reakce SŽDC nebude příliš pozitivní, je zde i varianta, že 
Obec Velké Březno bude v tomto konat nějaké kroky. 
Tajemník – z hlediska majetkoprávního je výkon státní správy v této záležitosti svěřen drážnímu 
úřadu, který se musí vyjadřovat v ochranném pásmu dráhy. Spolupráce SŽDC, drážního úřadu i obce 
je každopádně nutná. 
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p. Dvořák – ze strany rady obce bylo jednáno s ředitelem školy, aby byly děti v tomto opakovaně 
upozorňovány a bylo s nimi jednáno preventivně. 
 
Diskuze 
 
p. Schwarcová – stalo se železniční neštěstí, zajímají se o řešení a nabízejí spolupráci žen – spolek 
Velké Březno a Valtířov – chtěli by snížit riziko takovýchto událostí.  
 
p. Špačková – co se týká pozemků naproti nádraží, jsou muzeální železnice a pak českých drah, bylo 
by dobré iniciovat jednání s majiteli pozemků. Sami jako spolek jsou registrovaní a nabízí a chtějí být 
jednou ze stran a subjektem, který v tomto bude intervenovat. 
 
p. Schwarcová – pozemky ve vlastnictví muzeální železnice se nacházejí v tom nejrizikovějším úseku, 
navrhuje začít se stavbou oplocení v těchto nejrizikovějších místech – přímo v místech, kde jsou vidět 
i vyšlapané kroky. 
 
Starosta – s muzeální železnicí může zahájit jednání ihned, ta nová realizace od r. 2020 počítá i 
s posunem zastávek blíž k přejezdu a nepočítá s užíváním budovy současného nádraží, proto musí být 
oplocení v celé délce. 
 
p. Schwarcová dodává, že je nekritičtější období, když ztratíte děti z dohledu a začnou jezdit do školy 
do Ústí.  
 
Tajemník doplňuje, že pokud se udělá protihluková zeď, hluk se přenese do druhé části obce.  
Starosta doplnil, že protihlukové zdi mají zpravidla únikové východy. 
 
Ing. Fiala upozorňuje na odstavené vagóny ze Zubrnické muzeální železnice, které jsou přístupné a 
mohly by být rizikem úrazu, či neštěstí. 
 
p. Schwarcová – nyní to zasahuje mnohem více k přechodu, hned těsně vedle koleje, po které se jezdí 
a jsou až k vyšlapané cestičce, kde jsou snížené peróny. Navrhuje požádat muzeální železnici, aby 
vagóny odtáhli více k lesu. 
p. Špačková se dotazuje, jak to vypadá s opravou křižovatky u ulice Pastviny?  
Starosta – firmy již koncem loňského roku neměly dostatečné kapacity. S realizací počítáme letos. 
 
p. Maximovičová – vedle našeho domu je staveniště se štěrkem, co se s tím bude dělat? 
Starosta – to je zbroušený asfalt, ostatní materiál by měl být odvezen. 
p. Maximovičová – pokud bude stavba pokračovat – bude tam staveniště? 
Starosta – pro plánovanou rekonstrukci Zadní a Nové bude potřeba zázemí pro firmu. Toto místo se 
pro tyto účely použije dočasně po dobu stavby. Co se týká štěrku, ten je pro potřeby obce a není 
možné to uklidit během čtvrt roku. 
p. Maximovičová – nešlo by to složit někde mimo obec? Máme tam děti a hrají si tam. 
Starosta – v tuto chvíli jej nenapadá jiné místo, kde štěrk deponovat. Zamyslíme se nad jiným obecním 
pozemkem. 
p. Maximovičová – náš dům je zaprášen, je tam velké množství prachu, když nyní šterk odváželi, bylo 
to velmi nepříjemné a prašné prostředí. 
Ing. Fiala – navrhuje dát do rozpočtu i letní údržbu komunikací, zejména kropit. 
Starosta – loni jsme dělali kropení před oslavami, vychází to na cca 20 000,-Kč. Do budoucna 
můžeme ve smlouvě po zhotoviteli požadovat, aby např. 3 krát zkropil komunikaci. 
 
p. Řezáč – předseda FK Jiskra Velké Březno poděkoval za podporu v minulém roce a navrhl, že pokud 
má někdo dotaz na činnost FK a žádost na rok 2018, je k dispozici a rád zodpoví dotazy.  
Starosta – zastupitelé měli k dispozici žádosti v listopadu 2017 ještě podle starých formulářů, ale 
obsahem a částkou se aktuální žádosti nemění. 
Ing. Fiala – obdržíme ty podklady? 
Starosta – ano, ale uzávěrka podle nových pravidel je 15. února 2018. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na kabiny a jejich využití.  
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Starosta – ve strategických cílech se hovoří o kabinách a ubytovně. Je potřeba to řešit. Navrhuje, aby 
se do příštího jednání zastupitelé rozhodli, jak se bude pokračovat ohledně objektu kabin 1. patra, 
zatím k tomu není žádné usnesení zastupitelstva.  
Ing. Fiala – to souvisí s druhým hřištěm, s Tivolí aj. 
Starosta – takto široce se nikdy nerozhodneme. 
Ing. Pavliš – je potřeba to vést v patrnosti, uvítal by studii nebo návrh směrem od FK Jiskra.  
p. Řezáč – chtěli by co nejvíce snížit příspěvek od obce a vydělávat si na svojí činnost samostatně, 
jsou rádi za posun, aktuálně je členem více než 100 dětí, je zaznamenáván nárůst.  
Ing. Pavliš viděl žádost o dotaci FK, ta se ale týká provozu klubu. Chtěl by vidět záměry a představu, 
celkovou vizi FK do budoucna.   
p. Dvořák – je důležité si říct, jakou kapacitu lidí a jaký komfort, ve stávajícím stavu bez navýšení 
finančních prostředků se bude jednat o holou ubytovnu. Pokud se bude chtít stavět o patro výš, je 
potřeba posouzení statika. 
p. Řezáč – i se stávajícím patrem je možné tam dostat 25 lůžek a to stačí.  
p. Dvořák – obec má zájem, aby ubytovna sloužila i veřejnosti, v létě pro cyklisty apod.  
Ing. Fiala – měli jsme studii, která řešila 10-15 mil. rozpočet, podporuje myšlenku ubytovat i 
veřejnost. 
p. Řezáč žádá zastupitele, aby při rozhodování o udělení dotací přihlédli k faktu, že aktuálně nejsou 
schopni zabezpečit už jen základní údržbu hřiště. Poslední rekonstrukce se dělala z pojistné částky po 
povodních, ale v současnosti je již potřeba další „oživení. Stále více se projevuje zatížení hřiště a 
neexistence druhého - tréninkového, které by mohlo sloužit i veřejnosti.  
 
Jelikož nebylo dalších diskutujících, ukončil starosta v 18.52 hodin zasedání zastupitelstva a popřál 
všem hezký zbytek večera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Koudela        Ivana Charvátová 
Ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce           místostarosta obce 
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Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

které se konalo 29. 1. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Velké Březno 

 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 
Starosta zahájil 27. 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. 1. 2018, 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 Ing. Pavlišem a panem Turkem. Byl 
k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá 
za schválený. Zatím je dle prezenční listiny přítomno 12 z 15 zastupitelů, omluvil pana Suchého ze 
zdravotních důvodů, pana Hudíka a pana Turka, kteří budou mít 15 minut zpoždění. 
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je zastupitelstvo obce podle § 92 
odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Pro dnešní jednání určil starosta zapisovatelkou zasedání 
zastupitelstva obce Mgr. Pavlínu Linkovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání 
zastupitelstva ve složení: Jan Koudela, Ivana Charvátová. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro 
návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl 
Ph.D., Jan Šotka. 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 294/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 27. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jan Koudela, paní Ivana 
Charvátová 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jaromír 
Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Jan Šotka. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta konstatoval, že všichni obdrželi podkladový materiál a podle něj přistoupil ke schválení 
programu zasedání.   
Výsledek hlasování o usnesení č.:295/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 27. zasedání: 

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti 0     hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Hospodaření s majetkem obce 
 
Určení způsobu prodeje nemovitosti – pozemku p. č. 46 se stavbou bývalé hasičské zbrojnice, vše 
v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Dne 21. 12. 2017 obdržel obecní úřad znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé nemovitosti – 
pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2, včetně stavby bývalé hasičské zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u 
Velkého Března. Výsledná cena po zaokrouhlení činí 42.500,- Kč. Vzhledem k tomu, že existují 
nejméně dva potenciální zájemci, doporučuje rada obce zastupitelstvu obce prodej uvedené 
nemovitosti nejvyšší nabídce s tím, že výběr proběhne obálkovou metodou. Současně navrhuje 
zastupitelstvu stanovit vyvolávací cenu ve výši cca 1,5 násobku ceny obvyklé, tedy 65.000,- Kč. 
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 296/2018 
Určení způsobu prodeje nemovitosti – pozemku p. č. 46 se stavbou bývalé hasičské zbrojnice, vše 
v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     způsob prodeje nemovitosti - pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2 včetně stavby, bývalé  
     hasičské zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března, který proběhne „obálkovou   
     metodou“ za cenu nejméně 65.000,- Kč. 
II. Stanoví, že 

a) výběr kupujícího proběhne „obálkovou metodou“ s tím, že nemovitost bude prodána nejvyšší 
nabídce, 

b) každý zájemce o koupi nemovitosti podá nabídku v neprůsvitné obálce, a to buď zapečetěné 
nebo jinak upravené proti otevření, obsahující list papíru, na kterém bude uvedena nabídková 
cena v korunách, která musí být stejná nebo vyšší než cena nabídnutá zastupitelstvem, 
zaokrouhlená na celé stokoruny směrem nahoru. Nabídka bude současně opatřena jménem, 
případně jmény a podpisem (podpisy) zájemce s uvedením data a místa podpisu, 

c) na obálce bude uvedena adresa obecního úřadu a v levém horním rohu obálky bude uvedena 
věta „ PRODEJ p.p.č. 46 NEOTVÍRAT“.  Jednotlivé nabídky budou podatelnou OÚ označeny 
datem doručení a předány do úschovy starostovi obce. Obálku s nabídkou lze doručit poštou na 
adresu obecního úřadu nebo osobně do podatelny obecního úřadu, 

d) výběr nejvyšší nabídky provede zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání, 
e) lhůta pro podání nabídky končí dne 19. 3. 2018 v 16:00 hod. O tom, zda je dodržena lhůta 

rozhoduje otisk podacího razítka podatelny obecního úřadu. 
III.Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění tohoto usnesení na webu obce a informovat o tom zájemce. 
                                                                                                                                 T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Záměr prodeje části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Předkládáme Žádost pana Svobody,……………………………………………………….., o koupi 
části pozemku č. 659 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 10 m2, který již má v pronájmu. Pozemek se 
nachází pod řopíkem, který je v nájmu pana Svobody. Pan Svoboda má záměr řopík zrenovovat do 
původního stavu a spolupracovat s panem Málkem z Valtířova. Majetková komise souhlasí. Rada 
doporučuje záměr schválit. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 297/2018 
Záměr prodeje části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.  Schvaluje 
    záměr prodeje části p.p.č. 659 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
Záměr prodeje pozemků  
Rada obce projednala návrh komise majetkové a bytové o záměru prodeje pozemků, které se nachází 
„kolem“ nemovitostí cizích vlastníků (v minulosti obec prodávala bytové domy bez přiléhajících 
pozemků). Doporučuje zastupitelstvu záměr prodeje schválit. Jedná se o obecní pozemky č. 357 u čp. 
78, pozemky č. 385/1 a 385/3 u čp. 78 a pozemek č. 392/1 u čp. 76 v katastrálním území Valtířov nad 
Labem, dále pozemky č. 98 a č. 116 u čp. 246 v ulici Litoměřická v katastrálním území Vítov u 
Velkého Března a pozemek č. 727 u čp. 140, 141 v ulici Děčínská v katastrálním území Velké Březno. 
Ing. Fiala – jsou v okolí obecní pozemky? Nezasahuje na tu stranu část pozemku, která by byla 
vhodná pro obec pro účely parkování? 
Starosta dle mapy sděluje, že tomu tak není. 
p. Dvořák co se týká možnosti rozšíření, vždy se jedná v okolí o soukromé pozemky 
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Ing. Pavliš vznesl dotaz k pozemku na konci V. Března u č. p. 141, zda se nejedná o pozemek, kde je 
bunkr?  
Starosta – nejedná. To je sousední pozemek. Vycházelo se z doporučení komise majetkové a bytové. 
 
V 17.16 hod dorazil Miloš Hudík 
 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, zda je nutné to vyvěsit jako záměr na úřední desce? A jak ošetřit možnou 
spekulaci, či prodej jinému zájemci?  
Starosta – dle zákona bude záměr zveřejněn na úřední desce a počítáme s tím, že tuto informaci také 
vyvěsíme v nemovitostech, kterých se to týká. Dále sdělil, že lze ve smlouvě zajistit, že obec bude mít 
předkupní právo při případném prodeji. 
 
V 17.17 hod dorazil Karel Turek.  
 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 298/2018 
Záměr prodeje pozemků  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje těchto pozemků: 
      a) v k.ú. Valtířov nad Labem:  
           pozemek p. č.             výměra v m2 

357   329 
385/1   707 
385/3   18 
392/1   668 

     b) v k. ú. Vítov u Velkého Března:  
           pozemek p. č.             výměra v m2 

98   1251 
116   142 

     c) v k. ú. Velké Březno:  
           pozemek p. č.             výměra v m2 

727   1715 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01.  
Jedná se o zřízení elektro přípojky NN v ulici Ústecká ve Velkém Březně pro výstavbu RD soukromého 
vlastníka. Nebylo dalších dotazů. Starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 299/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene –  
      služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 na pozemcích       
      č. 156/1 a 159/1, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
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Různé 
 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Investiční úvěrový rámec obce Velké 
Březno“.  
Rada obce předkládá k projednání doporučení hodnotící komise, která hodnotila nabídky celkem 2 
účastníků zadávacího řízení na veřejnou zakázku označenou jako „Investiční úvěrový rámec obce 
Velké Březno“. Osloveny byly 4 společnosti, do výběrového řízení se přihlásili celkem 2 zájemci, a to 
Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s. Vzhledem k výši nabídkové ceny (% odchylka od3 M 
PRIBOR), doporučuje hodnotící komise i rada obce jako nejvýhodnější, nabídku Komerční banky, a.s. 
Ing. Fiala – zodpověděli všechny dotazy ohledně smlouvy? 
Starosta – ano, zodpověděli všechny dotazy. Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 300/2018 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Investiční úvěrový rámec obce Velké 
Březno“  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a   
I.  Schvaluje 
     1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku Komerční banky, a.s., IČ: 453 17 054. 
     2. Uzavření smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 55.000.000,- Kč  
         s Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, IČ: 453 17 054 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.                                    T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0  hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Plán kontrol pro KV v roce 2018  
Předseda kontrolního výboru předkládá plán kontrol a doplňuje, že s  ohledem na konec volebního 
období plánuje, aby všechny kontroly proběhly do konce září 2018. Případné nedostatky a jejich řešení 
bude již v kompetenci nového zastupitelstva. 
Starosta – kontrola pravidel GDPR je neuchopitelná, zatím není hotová analýza procesů od 
společnosti, která analýzu prováděla. 
Starosta zdůraznil, že plnění pravidel GDPR nebude možné se stávajícím softwarem. Proběhlo jednání 
se společnosti, která vytváří a obchoduje se systémy zabezpečující agendy obecních úřadů. Jedná se o 
společnost VERA a jejich program Radnice. Hlavním nedostatkem stávajících systémů v rámci obce 
je neschopnost spolu vzájemně komunikovat. Ptali jsme se na reference v našem okolí a stejný systém 
používají např. v Krupce, či České Kamenici. Máme v plánu se zajet podívat do České Kamenice, 
která je velikostně srovnatelná s naší obcí a optat se na jejich zkušenosti. Nabízí se 2 varianty – 
odprodej licence za cca 1,2 MIO Kč + roční servisní poplatek 20 % z kupní částky, nebo pronájem 
softwaru za cca 220 tis. ročně, v kterém jsou aktualizace a servisní služby. Zřejmě by ke změně 
systémů došlo od 1. 1. 2019.  
p. Dvořák připomněl, že při jeho prováděných inventurách v minulosti, zjistil, že někde chybí 
inventární čísla. Bylo argumentováno, že to je proto, že jsou ve styku s vodou. Má dojem, že kontroly 
probíhají formálně a navrhuje kontrolu nápravných opatření z inventur.  
Starosta tedy navrhuje uvést bod 9) – kontrola nápravných opatření z inventur. 
p. Rodovská doplňuje, že za toto zodpovídá předseda inventarizační komise.  
Ing. Fiala kontrolu u hasičů prováděl také několikrát, seznamy u hasičů odpovídají, časově je to velmi 
náročné. 
Tajemník – zastupitelstvo nikdy neschválilo žádné opatření, kontrolní výbor tedy nemá co kontrolovat. 
Starosta vyzval p. Dvořáka, aby zformuloval návrh kontroly. 
Tajemník – jde o to, zda je evidence podle zákona o účetnictví dobře vedená či nikoliv. 
p. Dvořák – technicky neznalý člověk se nebude orientovat. 
Ing. Pavliš – už by měly být známy kontroly z loňského roku. 
Starosta navrhuje nyní nedoplňovat další kontrolu, zpracujeme návrh do příštího jednání. Starosta 
nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 301/2018 
Plán kontrol pro KV v roce 2018  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno v roce 2018: 

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce v r. 2017. 
2. Kontrola vyřizování petic a stížností doručených obci v r. 2017. 
3. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti.  
4. Kontrola stavu pohledávek a dluhů za 1. pololetí r. 2018 - bytové hospodářství, odpady, 

poplatky, vodné a stočné. 
5. Kontrola dodržování pravidel GDPR o ochraně osobních údajů. 
6. Kontrola postupu při poskytování příspěvků, dotací z rozpočtu obce. 
7. Kontrola zadávacích (výběrových) řízení na veřejné zakázky. 
8. Kontrolu postupu při uzavírání smluv o nájmu bytů nebo nebytových prostor.  

Výsledek hlasování:                 hlasů pro     14                hlasů proti      0              hlasů zdržel        0 
Usnesení bylo schváleno    
 
 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 – Ravek, s.r.o 
Starosta sdělil, že na posledním jednání OZ byla schválena smlouvu se spol. Ravek, jejímž předmětem 
je celková obnova ČSOV Kolonie Valtířov. Ve smlouvě je uveden termín ukončení a předání díla 2 
měsíce od předání staveniště. K předání staveniště by mělo dojít tento týden - 1. 2. Dne 25. 1. 2018 
obdržel obecní úřad od jednatele společnosti Ravek, s.r.o. žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o 
dílo, jehož předmětem je prodloužení doby realizace na 3 měsíce. Důvodem žádosti je stanovisko SÚS 
Ústeckého kraje, které nedovolí započít výkop přes krajskou komunikaci (nezbytná součást stavby) 
dříve než 1. dubna 2018. Proto je nutno v tomto smyslu upravit i termíny pro realizaci a dokončení 
stavby.  
Ing Fiala – SÚS nesdělila důvod? 
Starosta – do 31. 3. 2018 probíhá zimní údržba a do této doby je nepustí provádět překop silnice. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 302/2018 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 – Ravek, s.r.o 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy. 
II. Ukládá  
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OU, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 se společností Ravek, s.r.o.                       T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 14  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Problematika výše nájmů v obecních bytech 
Starosta připomenul, že v přílohách byly zaslány 3 Varianty možného nastavení nájemného v obecních 
bytech, které po zaslání mých odkazů na články informující o možnostech zvyšování nájemného, 
zpracoval Ing. Pavliš.  
Varianta1 … dojde ke zvýšení nájmu 1. a poté každý čtvrtý rok o 20% (z důvodu požadavku zákona). 
Tzn., že vždy po 3 roky je nájem beze změny. 
Varianta2 … zvýšení o 20% v 1. roce a od 4. roku se zvyšuje nájem každý rok o stanovené  % K2 - 
zde je konkrétně u Stand./DPS/Markéty = 5% (nutno dodržet limit 20% za 3 roky) 
Varianta3 … zvýšení o 20% v 1. roce a ve 4. roce dojde k částečnému srovnání výše nájmů za cenu 
1m² v daném typu bytu (pokud výše nájmu po srovnání ve 4. roce vychází menší než ve 3. roce, 
zůstává nájem ve 4. roce stejný jako ve 3. roce. Jde o případy, kdy je cena za 1m² znatelně vyšší než je 
průměr). V tomto příkladu je nastavena cena za 1m² v koeficientu K3 (S30/D35/M65 Kč) 
Ing. Pavliš doplnil 3. variantu, že dnešní průměrná cena za 1 m2 je 24,-Kč/m, DPS 30,-Kč/1m. 
Markéty 60,-Kč/1m – místo toho, aby cena na Markétách byla nižší než u standardního bytu, tak je to 
opačně. Tato Varianta částečně srovnává výši nájmů. 
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Starosta konstatoval, že toto je přehled pro zastupitelstvo, konečné stanovisko schválí rada obce, ale 
bude chtít všeobecný souhlas zastupitelstva ke zvolenému postupu. Dále informoval, že rada 
projednávala úkol ze zastupitelstva – dopracovat varianty A, D bytové koncepce a schválila a pověřila 
dopracování těchto variant komisí majetkovou a bytovou. Rada se domnívá, že právě komise má 
nejvíce informací, a proto bude varianty dopracovávat ona. 
Ing. Pavliš konstatuje, že je to pro něho nová informace. 
Ing. Fiala – třetí varianta je pro něj logická a rozumná. Existuje aktualizace nájemného podle kategorie 
bytu?  
Starosta – kategorie ze zákona neexistují.  
Ing. Fiala – pokud to bude schvalovat rada, bude schválen pouze 1. krok.  
Starosta – spíš je potřeba si v rámci horizontu 5 let stanovit potřebnou hranici příjmů a podle toho 
plánovat investice. 
Ing. Fiala – kdy naposledy došlo ke zvýšení nájmu? 
p. Dvořák – není to zas tak dlouho, asi 10-15 let.  
Starosta – nepamatuji si, kdy by se zvyšovalo nájemné od roku 2006. 
p. Šesták – bylo to v době, kdy byl starostou Václav Burian. 
Ing. Pavliš – u většiny bytů se jedná o zvýšení v rámci stokorun, max. cca 500,-Kč.  
p. Dvořák měl minule v ruce materiály, kde bylo možné porovnání výše nájemného s ostatními 
obcemi a naše obec byla na výrazně nižší ceně. Může to být také impuls pro některé občany, kteří 
budou mít zájem o koupi bytů.  
Ing. Pavliš navrhuje, aby se v tomto roce připravily veškeré dokumenty s tímto související (se 
zvyšováním nájemného), občané by měli mít možnost se s materiály a dokumenty seznámit a vyjádřit 
se k nim. 
 
 
Zprávy starosty 

        
Starosta obce informoval o osobním pohovoru s ředitelem p. o. ZŠ Velké Březno.  
Dne 24. 1. proběhl osobní pohovor s ředitelem p. o. ZŠ Velké Březno. Pan ředitel při osobním jednání 
doplnil některé detaily ze své zprávy o hodnocení uplynulého funkčního období a odpovídal na řadu 
otázek členů rady obce, které reagovaly právě na skutečnosti zmíněné v hodnotící zprávě. Po 
projednání rada přijala usnesení, kterým potvrdila v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, PaedDr. Jana Darsu, ve funkci ředitele Základní školy Velké Březno, 
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 8.2018 na období šest let, do 31. 7. 2024. Současně uložila 
panu řediteli zpracovat Strategii rozvoje ZŠ Velké Březno na období 6 let a její předložení radě obce 
k projednání.   
 
Ing. Fiala se dotazuje, zda to bude zveřejněno? 
Starosta – panu řediteli bylo sděleno, že nejdříve bude s výsledkem seznámeno zastupitelstvo, a poté 
se mu rozhodnutí oznámí. Zápis z jednání a hodnocení ředitele zašlu všem zastupitelům. 
 
Starosta dále informoval o schválení veřejné zakázky: Projektové a inženýrské služby na akci 
„Velké Březno - Valtířov – posílení vodovodu“. Veřejná zakázka na zpracování PD byla zadána a 
zveřejněna na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz. 
 
Starosta podal rovněž informace o rekonstrukci části MK Zadní a Nová. Konstatoval, že dne 12. 1. 
byla na MMR podána žádost o dotaci na rekonstrukci zmíněných místních komunikací.  
 
Ing. Fiala – byly posuzovány pouze povrchové úpravy?  
Starosta – v části Zadní hovoří projekt o výměně povrchu, v části Nová je počítáno i s podkladními 
vrstvami a u školního hřiště je počítáni i s výměnou žlabů na odvodnění dešťové vody. 
 
Dále proběhla informace o podané žádosti o dotaci z OPŽP - Projekt RE-USE systému. V loňském 
roce jsme podali žádost o dotaci z OPŽP na vybudování RE-Use místa, jehož předmětem mělo být 
pořízení vozidla a Buňky k ukládání nepotřebného, ale znovu využitelného „odpadu“. Žádosti bohužel 
nebylo vyhověno. Projekt je zastaven. 
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Rovněž bylo informováno o Cestovních mapách – projektových kartách strategického 
dokumentu, které byly zaslány s ostatními podklady. Důležitá je fáze, v jaké je strategický cíl. Pokud 
se s nimi zastupitelé seznámili, možná u slidu 24 zaznamenali, že v prvním letošním kvartále je mimo 
jiné navrženo i rozhodnutí o začátku projektu Rekonstrukce prvního patra budovy FK Jiskra Velké 
Březno na ubytovací kapacity pro turisty. Starosta vznesl dotaz, zda jsou takto podávané informace o 
jednotlivých projektech pro zastupitele srozumitelné a zda stačí informace jednou za čtvrtletí? 
Ing. Pavliš – pro zastupitele by bylo vhodné, kdyby byl vpředu slid, který by řešil konkrétní úkoly v 
daném čtvrtletí. 
 
V neposlední řadě proběhla informace o Architektonické studii Náměstí  
Starosta konstatoval, že Ing. Arch. Kadrmanová - Chytilová seznámila radu s vizualizací koncepce 
řešení centra naší obce. Konstatovala, že obec historicky náměstí neměla, proto bude nutné řešit veřejný 
prostor v obci jako celek s tím, že se stavebně technicky vytvoří v rámci tohoto prostoru jakési náměstí, 
tedy místo, které by sloužilo občanům ke shromažďování u příležitosti nějakých společenských, 
kulturních nebo obdobných události a současně, jako klidová zóna, do které by vyúsťovaly jednotlivé 
pěší trasy (k zámku, k pivovaru, k Labi apod.). V nejbližších dnech bude na obecních stránkách a 
facebooku obce zveřejněna vizualizace zpracovaného návrhu. 
 
Obecního plesu 
Koná se dne 17. 2. od 20:00 v Tivoli, o hudbu se bude starat kapela Brass Bombers, která hrála při 
oslavách 850 let obce. Všichni jsou samozřejmě zváni. Vstupné 150,-Kč. 
 
 
Dotazy 
 
Ing. Fiala – komunikace Pastviny – není vyčištěná a je velmi zanešená?  
Starosta – je to spíš z důvodu lesního provozu nebo stavby? 
Ing. Fiala – obojí, ale spíše z důvodu lesního provozu. 
Ing. Pavliš chtěl by, aby v 3/2018 byl předložen plán údržby zeleně a bylo by dobré, aby to bylo pojato 
šířeji. Aby tento plán obsahoval nejen sekání, ale i novou výsadbu keřů a stromů. 
Starosta – s tímto počítáme a pracujeme na tom, komise ŽP již navrhla některé „okrašlovací“ úpravy.  
Ing. Pavliš doporučuje oslovit pana Koleva, který by to mohl zrealizovat.  
Starosta – pan Kolev byl přítomen na jednání komise ŽP a již právě navrhl některé úpravy.  Počítá se s 
tím, že zakázku bude realizovat on.  
p. Dvořák – jak vypadá likvidace polomů, které máme v lese za Vítovem? 
Starosta – je to zmapováno a vyfoceno, odhadem se jedná o cca 30-40 smrků a paní Kršková 
komunikuje s panem Vargou, správcem, který má obecní lesy na starosti.   
p. Dvořák – mělo by to být zlikvidováno do konce 3/2018 kvůli kůrovci.  
Starosta  - pro nás toto zabezpečují Lesy, případně to prodáme k samotěžbě občanům, nebo firmě 
k vytěžení. 
Ing. Fiala – územní plán je již zpracováván? Je možnost mít k němu ještě námitky, či podněty? 
Starosta – zpracovává se část pro veřejné projednání, jakmile budou zakomponovány všechny 
požadavky do návrhu, poté bude možné se k němu vyjádřit. 
Bc. Pýcha se dotazuje, zda jeden z žadatelů o odkup hasičárny ve Vítově je Jan Schuster? 
Starosta – to je historický zájemce, aktuálně se jedná o jiné osoby, bude vyvěšen záměr a i předchozí 
zájemci budou informováni.  
Ing. Fiala – máme informaci od SŽDC ohledně oplocení?  
Starosta informoval, že psal dopis řediteli SŽDC Ing. Kalivodovi, aby vybudovali plot zabraňující v 
chůzi do kolejiště. Argumentovali jsme tím, že u závor historické oplocení je a starší si pamatují, že tu 
oplocení bylo. Dopis je prosbou a žádostí, aby to SŽDC realizovala. Jen pro informaci je plánováno 
další zrychlení dráhy, v roce 2020 by mělo dojít k další modernizaci traťového svršku, proto SŽDC v 
dopise vyzýváme, aby byla i protihluková zeď. 
Ing. Fiala – bylo by možné se zapojit do projektu a vyčlenit na tuto realizaci i obecní peníze?  
Starosta – ano, je to možné, domnívá se, že reakce SŽDC nebude příliš pozitivní, je zde i varianta, že 
Obec Velké Březno bude v tomto konat nějaké kroky. 
Tajemník – z hlediska majetkoprávního je výkon státní správy v této záležitosti svěřen drážnímu 
úřadu, který se musí vyjadřovat v ochranném pásmu dráhy. Spolupráce SŽDC, drážního úřadu i obce 
je každopádně nutná. 
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p. Dvořák – ze strany rady obce bylo jednáno s ředitelem školy, aby byly děti v tomto opakovaně 
upozorňovány a bylo s nimi jednáno preventivně. 
 
Diskuze 
 
p. Schwarcová – stalo se železniční neštěstí, zajímají se o řešení a nabízejí spolupráci žen – spolek 
Velké Březno a Valtířov – chtěli by snížit riziko takovýchto událostí.  
 
p. Špačková – co se týká pozemků naproti nádraží, jsou muzeální železnice a pak českých drah, bylo 
by dobré iniciovat jednání s majiteli pozemků. Sami jako spolek jsou registrovaní a nabízí a chtějí být 
jednou ze stran a subjektem, který v tomto bude intervenovat. 
 
p. Schwarcová – pozemky ve vlastnictví muzeální železnice se nacházejí v tom nejrizikovějším úseku, 
navrhuje začít se stavbou oplocení v těchto nejrizikovějších místech – přímo v místech, kde jsou vidět 
i vyšlapané kroky. 
 
Starosta – s muzeální železnicí může zahájit jednání ihned, ta nová realizace od r. 2020 počítá i 
s posunem zastávek blíž k přejezdu a nepočítá s užíváním budovy současného nádraží, proto musí být 
oplocení v celé délce. 
 
p. Schwarcová dodává, že je nekritičtější období, když ztratíte děti z dohledu a začnou jezdit do školy 
do Ústí.  
 
Tajemník doplňuje, že pokud se udělá protihluková zeď, hluk se přenese do druhé části obce.  
Starosta doplnil, že protihlukové zdi mají zpravidla únikové východy. 
 
Ing. Fiala upozorňuje na odstavené vagóny ze Zubrnické muzeální železnice, které jsou přístupné a 
mohly by být rizikem úrazu, či neštěstí. 
 
p. Schwarcová – nyní to zasahuje mnohem více k přechodu, hned těsně vedle koleje, po které se jezdí 
a jsou až k vyšlapané cestičce, kde jsou snížené peróny. Navrhuje požádat muzeální železnici, aby 
vagóny odtáhli více k lesu. 
p. Špačková se dotazuje, jak to vypadá s opravou křižovatky u ulice Pastviny?  
Starosta – firmy již koncem loňského roku neměly dostatečné kapacity. S realizací počítáme letos. 
 
p. Maximovičová – vedle našeho domu je staveniště se štěrkem, co se s tím bude dělat? 
Starosta – to je zbroušený asfalt, ostatní materiál by měl být odvezen. 
p. Maximovičová – pokud bude stavba pokračovat – bude tam staveniště? 
Starosta – pro plánovanou rekonstrukci Zadní a Nové bude potřeba zázemí pro firmu. Toto místo se 
pro tyto účely použije dočasně po dobu stavby. Co se týká štěrku, ten je pro potřeby obce a není 
možné to uklidit během čtvrt roku. 
p. Maximovičová – nešlo by to složit někde mimo obec? Máme tam děti a hrají si tam. 
Starosta – v tuto chvíli jej nenapadá jiné místo, kde štěrk deponovat. Zamyslíme se nad jiným obecním 
pozemkem. 
p. Maximovičová – náš dům je zaprášen, je tam velké množství prachu, když nyní šterk odváželi, bylo 
to velmi nepříjemné a prašné prostředí. 
Ing. Fiala – navrhuje dát do rozpočtu i letní údržbu komunikací, zejména kropit. 
Starosta – loni jsme dělali kropení před oslavami, vychází to na cca 20 000,-Kč. Do budoucna 
můžeme ve smlouvě po zhotoviteli požadovat, aby např. 3 krát zkropil komunikaci. 
 
p. Řezáč – předseda FK Jiskra Velké Březno poděkoval za podporu v minulém roce a navrhl, že pokud 
má někdo dotaz na činnost FK a žádost na rok 2018, je k dispozici a rád zodpoví dotazy.  
Starosta – zastupitelé měli k dispozici žádosti v listopadu 2017 ještě podle starých formulářů, ale 
obsahem a částkou se aktuální žádosti nemění. 
Ing. Fiala – obdržíme ty podklady? 
Starosta – ano, ale uzávěrka podle nových pravidel je 15. února 2018. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na kabiny a jejich využití.  
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Starosta – ve strategických cílech se hovoří o kabinách a ubytovně. Je potřeba to řešit. Navrhuje, aby 
se do příštího jednání zastupitelé rozhodli, jak se bude pokračovat ohledně objektu kabin 1. patra, 
zatím k tomu není žádné usnesení zastupitelstva.  
Ing. Fiala – to souvisí s druhým hřištěm, s Tivolí aj. 
Starosta – takto široce se nikdy nerozhodneme. 
Ing. Pavliš – je potřeba to vést v patrnosti, uvítal by studii nebo návrh směrem od FK Jiskra.  
p. Řezáč – chtěli by co nejvíce snížit příspěvek od obce a vydělávat si na svojí činnost samostatně, 
jsou rádi za posun, aktuálně je členem více než 100 dětí, je zaznamenáván nárůst.  
Ing. Pavliš viděl žádost o dotaci FK, ta se ale týká provozu klubu. Chtěl by vidět záměry a představu, 
celkovou vizi FK do budoucna.   
p. Dvořák – je důležité si říct, jakou kapacitu lidí a jaký komfort, ve stávajícím stavu bez navýšení 
finančních prostředků se bude jednat o holou ubytovnu. Pokud se bude chtít stavět o patro výš, je 
potřeba posouzení statika. 
p. Řezáč – i se stávajícím patrem je možné tam dostat 25 lůžek a to stačí.  
p. Dvořák – obec má zájem, aby ubytovna sloužila i veřejnosti, v létě pro cyklisty apod.  
Ing. Fiala – měli jsme studii, která řešila 10-15 mil. rozpočet, podporuje myšlenku ubytovat i 
veřejnost. 
p. Řezáč žádá zastupitele, aby při rozhodování o udělení dotací přihlédli k faktu, že aktuálně nejsou 
schopni zabezpečit už jen základní údržbu hřiště. Poslední rekonstrukce se dělala z pojistné částky po 
povodních, ale v současnosti je již potřeba další „oživení. Stále více se projevuje zatížení hřiště a 
neexistence druhého - tréninkového, které by mohlo sloužit i veřejnosti.  
 
Jelikož nebylo dalších diskutujících, ukončil starosta v 18.52 hodin zasedání zastupitelstva a popřál 
všem hezký zbytek večera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Koudela        Ivana Charvátová 
Ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce           místostarosta obce 
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Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

které se konalo 29. 1. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Velké Březno 

 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 
Starosta zahájil 27. 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. 1. 2018, 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 Ing. Pavlišem a panem Turkem. Byl 
k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá 
za schválený. Zatím je dle prezenční listiny přítomno 12 z 15 zastupitelů, omluvil pana Suchého ze 
zdravotních důvodů, pana Hudíka a pana Turka, kteří budou mít 15 minut zpoždění. 
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je zastupitelstvo obce podle § 92 
odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Pro dnešní jednání určil starosta zapisovatelkou zasedání 
zastupitelstva obce Mgr. Pavlínu Linkovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání 
zastupitelstva ve složení: Jan Koudela, Ivana Charvátová. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro 
návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl 
Ph.D., Jan Šotka. 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 294/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 27. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jan Koudela, paní Ivana 
Charvátová 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jaromír 
Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Jan Šotka. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta konstatoval, že všichni obdrželi podkladový materiál a podle něj přistoupil ke schválení 
programu zasedání.   
Výsledek hlasování o usnesení č.:295/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 27. zasedání: 

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti 0     hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Hospodaření s majetkem obce 
 
Určení způsobu prodeje nemovitosti – pozemku p. č. 46 se stavbou bývalé hasičské zbrojnice, vše 
v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Dne 21. 12. 2017 obdržel obecní úřad znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé nemovitosti – 
pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2, včetně stavby bývalé hasičské zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u 
Velkého Března. Výsledná cena po zaokrouhlení činí 42.500,- Kč. Vzhledem k tomu, že existují 
nejméně dva potenciální zájemci, doporučuje rada obce zastupitelstvu obce prodej uvedené 
nemovitosti nejvyšší nabídce s tím, že výběr proběhne obálkovou metodou. Současně navrhuje 
zastupitelstvu stanovit vyvolávací cenu ve výši cca 1,5 násobku ceny obvyklé, tedy 65.000,- Kč. 
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 296/2018 
Určení způsobu prodeje nemovitosti – pozemku p. č. 46 se stavbou bývalé hasičské zbrojnice, vše 
v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     způsob prodeje nemovitosti - pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2 včetně stavby, bývalé  
     hasičské zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března, který proběhne „obálkovou   
     metodou“ za cenu nejméně 65.000,- Kč. 
II. Stanoví, že 

a) výběr kupujícího proběhne „obálkovou metodou“ s tím, že nemovitost bude prodána nejvyšší 
nabídce, 

b) každý zájemce o koupi nemovitosti podá nabídku v neprůsvitné obálce, a to buď zapečetěné 
nebo jinak upravené proti otevření, obsahující list papíru, na kterém bude uvedena nabídková 
cena v korunách, která musí být stejná nebo vyšší než cena nabídnutá zastupitelstvem, 
zaokrouhlená na celé stokoruny směrem nahoru. Nabídka bude současně opatřena jménem, 
případně jmény a podpisem (podpisy) zájemce s uvedením data a místa podpisu, 

c) na obálce bude uvedena adresa obecního úřadu a v levém horním rohu obálky bude uvedena 
věta „ PRODEJ p.p.č. 46 NEOTVÍRAT“.  Jednotlivé nabídky budou podatelnou OÚ označeny 
datem doručení a předány do úschovy starostovi obce. Obálku s nabídkou lze doručit poštou na 
adresu obecního úřadu nebo osobně do podatelny obecního úřadu, 

d) výběr nejvyšší nabídky provede zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání, 
e) lhůta pro podání nabídky končí dne 19. 3. 2018 v 16:00 hod. O tom, zda je dodržena lhůta 

rozhoduje otisk podacího razítka podatelny obecního úřadu. 
III.Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění tohoto usnesení na webu obce a informovat o tom zájemce. 
                                                                                                                                 T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Záměr prodeje části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Předkládáme Žádost pana Svobody,……………………………………………………….., o koupi 
části pozemku č. 659 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 10 m2, který již má v pronájmu. Pozemek se 
nachází pod řopíkem, který je v nájmu pana Svobody. Pan Svoboda má záměr řopík zrenovovat do 
původního stavu a spolupracovat s panem Málkem z Valtířova. Majetková komise souhlasí. Rada 
doporučuje záměr schválit. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 297/2018 
Záměr prodeje části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.  Schvaluje 
    záměr prodeje části p.p.č. 659 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
Záměr prodeje pozemků  
Rada obce projednala návrh komise majetkové a bytové o záměru prodeje pozemků, které se nachází 
„kolem“ nemovitostí cizích vlastníků (v minulosti obec prodávala bytové domy bez přiléhajících 
pozemků). Doporučuje zastupitelstvu záměr prodeje schválit. Jedná se o obecní pozemky č. 357 u čp. 
78, pozemky č. 385/1 a 385/3 u čp. 78 a pozemek č. 392/1 u čp. 76 v katastrálním území Valtířov nad 
Labem, dále pozemky č. 98 a č. 116 u čp. 246 v ulici Litoměřická v katastrálním území Vítov u 
Velkého Března a pozemek č. 727 u čp. 140, 141 v ulici Děčínská v katastrálním území Velké Březno. 
Ing. Fiala – jsou v okolí obecní pozemky? Nezasahuje na tu stranu část pozemku, která by byla 
vhodná pro obec pro účely parkování? 
Starosta dle mapy sděluje, že tomu tak není. 
p. Dvořák co se týká možnosti rozšíření, vždy se jedná v okolí o soukromé pozemky 
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Ing. Pavliš vznesl dotaz k pozemku na konci V. Března u č. p. 141, zda se nejedná o pozemek, kde je 
bunkr?  
Starosta – nejedná. To je sousední pozemek. Vycházelo se z doporučení komise majetkové a bytové. 
 
V 17.16 hod dorazil Miloš Hudík 
 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, zda je nutné to vyvěsit jako záměr na úřední desce? A jak ošetřit možnou 
spekulaci, či prodej jinému zájemci?  
Starosta – dle zákona bude záměr zveřejněn na úřední desce a počítáme s tím, že tuto informaci také 
vyvěsíme v nemovitostech, kterých se to týká. Dále sdělil, že lze ve smlouvě zajistit, že obec bude mít 
předkupní právo při případném prodeji. 
 
V 17.17 hod dorazil Karel Turek.  
 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 298/2018 
Záměr prodeje pozemků  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje těchto pozemků: 
      a) v k.ú. Valtířov nad Labem:  
           pozemek p. č.             výměra v m2 

357   329 
385/1   707 
385/3   18 
392/1   668 

     b) v k. ú. Vítov u Velkého Března:  
           pozemek p. č.             výměra v m2 

98   1251 
116   142 

     c) v k. ú. Velké Březno:  
           pozemek p. č.             výměra v m2 

727   1715 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01.  
Jedná se o zřízení elektro přípojky NN v ulici Ústecká ve Velkém Březně pro výstavbu RD soukromého 
vlastníka. Nebylo dalších dotazů. Starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 299/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene –  
      služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 na pozemcích       
      č. 156/1 a 159/1, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
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Různé 
 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Investiční úvěrový rámec obce Velké 
Březno“.  
Rada obce předkládá k projednání doporučení hodnotící komise, která hodnotila nabídky celkem 2 
účastníků zadávacího řízení na veřejnou zakázku označenou jako „Investiční úvěrový rámec obce 
Velké Březno“. Osloveny byly 4 společnosti, do výběrového řízení se přihlásili celkem 2 zájemci, a to 
Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s. Vzhledem k výši nabídkové ceny (% odchylka od3 M 
PRIBOR), doporučuje hodnotící komise i rada obce jako nejvýhodnější, nabídku Komerční banky, a.s. 
Ing. Fiala – zodpověděli všechny dotazy ohledně smlouvy? 
Starosta – ano, zodpověděli všechny dotazy. Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 300/2018 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Investiční úvěrový rámec obce Velké 
Březno“  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a   
I.  Schvaluje 
     1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku Komerční banky, a.s., IČ: 453 17 054. 
     2. Uzavření smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 55.000.000,- Kč  
         s Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, IČ: 453 17 054 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.                                    T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0  hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Plán kontrol pro KV v roce 2018  
Předseda kontrolního výboru předkládá plán kontrol a doplňuje, že s  ohledem na konec volebního 
období plánuje, aby všechny kontroly proběhly do konce září 2018. Případné nedostatky a jejich řešení 
bude již v kompetenci nového zastupitelstva. 
Starosta – kontrola pravidel GDPR je neuchopitelná, zatím není hotová analýza procesů od 
společnosti, která analýzu prováděla. 
Starosta zdůraznil, že plnění pravidel GDPR nebude možné se stávajícím softwarem. Proběhlo jednání 
se společnosti, která vytváří a obchoduje se systémy zabezpečující agendy obecních úřadů. Jedná se o 
společnost VERA a jejich program Radnice. Hlavním nedostatkem stávajících systémů v rámci obce 
je neschopnost spolu vzájemně komunikovat. Ptali jsme se na reference v našem okolí a stejný systém 
používají např. v Krupce, či České Kamenici. Máme v plánu se zajet podívat do České Kamenice, 
která je velikostně srovnatelná s naší obcí a optat se na jejich zkušenosti. Nabízí se 2 varianty – 
odprodej licence za cca 1,2 MIO Kč + roční servisní poplatek 20 % z kupní částky, nebo pronájem 
softwaru za cca 220 tis. ročně, v kterém jsou aktualizace a servisní služby. Zřejmě by ke změně 
systémů došlo od 1. 1. 2019.  
p. Dvořák připomněl, že při jeho prováděných inventurách v minulosti, zjistil, že někde chybí 
inventární čísla. Bylo argumentováno, že to je proto, že jsou ve styku s vodou. Má dojem, že kontroly 
probíhají formálně a navrhuje kontrolu nápravných opatření z inventur.  
Starosta tedy navrhuje uvést bod 9) – kontrola nápravných opatření z inventur. 
p. Rodovská doplňuje, že za toto zodpovídá předseda inventarizační komise.  
Ing. Fiala kontrolu u hasičů prováděl také několikrát, seznamy u hasičů odpovídají, časově je to velmi 
náročné. 
Tajemník – zastupitelstvo nikdy neschválilo žádné opatření, kontrolní výbor tedy nemá co kontrolovat. 
Starosta vyzval p. Dvořáka, aby zformuloval návrh kontroly. 
Tajemník – jde o to, zda je evidence podle zákona o účetnictví dobře vedená či nikoliv. 
p. Dvořák – technicky neznalý člověk se nebude orientovat. 
Ing. Pavliš – už by měly být známy kontroly z loňského roku. 
Starosta navrhuje nyní nedoplňovat další kontrolu, zpracujeme návrh do příštího jednání. Starosta 
nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 301/2018 
Plán kontrol pro KV v roce 2018  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno v roce 2018: 

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce v r. 2017. 
2. Kontrola vyřizování petic a stížností doručených obci v r. 2017. 
3. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti.  
4. Kontrola stavu pohledávek a dluhů za 1. pololetí r. 2018 - bytové hospodářství, odpady, 

poplatky, vodné a stočné. 
5. Kontrola dodržování pravidel GDPR o ochraně osobních údajů. 
6. Kontrola postupu při poskytování příspěvků, dotací z rozpočtu obce. 
7. Kontrola zadávacích (výběrových) řízení na veřejné zakázky. 
8. Kontrolu postupu při uzavírání smluv o nájmu bytů nebo nebytových prostor.  

Výsledek hlasování:                 hlasů pro     14                hlasů proti      0              hlasů zdržel        0 
Usnesení bylo schváleno    
 
 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 – Ravek, s.r.o 
Starosta sdělil, že na posledním jednání OZ byla schválena smlouvu se spol. Ravek, jejímž předmětem 
je celková obnova ČSOV Kolonie Valtířov. Ve smlouvě je uveden termín ukončení a předání díla 2 
měsíce od předání staveniště. K předání staveniště by mělo dojít tento týden - 1. 2. Dne 25. 1. 2018 
obdržel obecní úřad od jednatele společnosti Ravek, s.r.o. žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o 
dílo, jehož předmětem je prodloužení doby realizace na 3 měsíce. Důvodem žádosti je stanovisko SÚS 
Ústeckého kraje, které nedovolí započít výkop přes krajskou komunikaci (nezbytná součást stavby) 
dříve než 1. dubna 2018. Proto je nutno v tomto smyslu upravit i termíny pro realizaci a dokončení 
stavby.  
Ing Fiala – SÚS nesdělila důvod? 
Starosta – do 31. 3. 2018 probíhá zimní údržba a do této doby je nepustí provádět překop silnice. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 302/2018 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 – Ravek, s.r.o 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy. 
II. Ukládá  
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OU, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 se společností Ravek, s.r.o.                       T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 14  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Problematika výše nájmů v obecních bytech 
Starosta připomenul, že v přílohách byly zaslány 3 Varianty možného nastavení nájemného v obecních 
bytech, které po zaslání mých odkazů na články informující o možnostech zvyšování nájemného, 
zpracoval Ing. Pavliš.  
Varianta1 … dojde ke zvýšení nájmu 1. a poté každý čtvrtý rok o 20% (z důvodu požadavku zákona). 
Tzn., že vždy po 3 roky je nájem beze změny. 
Varianta2 … zvýšení o 20% v 1. roce a od 4. roku se zvyšuje nájem každý rok o stanovené  % K2 - 
zde je konkrétně u Stand./DPS/Markéty = 5% (nutno dodržet limit 20% za 3 roky) 
Varianta3 … zvýšení o 20% v 1. roce a ve 4. roce dojde k částečnému srovnání výše nájmů za cenu 
1m² v daném typu bytu (pokud výše nájmu po srovnání ve 4. roce vychází menší než ve 3. roce, 
zůstává nájem ve 4. roce stejný jako ve 3. roce. Jde o případy, kdy je cena za 1m² znatelně vyšší než je 
průměr). V tomto příkladu je nastavena cena za 1m² v koeficientu K3 (S30/D35/M65 Kč) 
Ing. Pavliš doplnil 3. variantu, že dnešní průměrná cena za 1 m2 je 24,-Kč/m, DPS 30,-Kč/1m. 
Markéty 60,-Kč/1m – místo toho, aby cena na Markétách byla nižší než u standardního bytu, tak je to 
opačně. Tato Varianta částečně srovnává výši nájmů. 
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Starosta konstatoval, že toto je přehled pro zastupitelstvo, konečné stanovisko schválí rada obce, ale 
bude chtít všeobecný souhlas zastupitelstva ke zvolenému postupu. Dále informoval, že rada 
projednávala úkol ze zastupitelstva – dopracovat varianty A, D bytové koncepce a schválila a pověřila 
dopracování těchto variant komisí majetkovou a bytovou. Rada se domnívá, že právě komise má 
nejvíce informací, a proto bude varianty dopracovávat ona. 
Ing. Pavliš konstatuje, že je to pro něho nová informace. 
Ing. Fiala – třetí varianta je pro něj logická a rozumná. Existuje aktualizace nájemného podle kategorie 
bytu?  
Starosta – kategorie ze zákona neexistují.  
Ing. Fiala – pokud to bude schvalovat rada, bude schválen pouze 1. krok.  
Starosta – spíš je potřeba si v rámci horizontu 5 let stanovit potřebnou hranici příjmů a podle toho 
plánovat investice. 
Ing. Fiala – kdy naposledy došlo ke zvýšení nájmu? 
p. Dvořák – není to zas tak dlouho, asi 10-15 let.  
Starosta – nepamatuji si, kdy by se zvyšovalo nájemné od roku 2006. 
p. Šesták – bylo to v době, kdy byl starostou Václav Burian. 
Ing. Pavliš – u většiny bytů se jedná o zvýšení v rámci stokorun, max. cca 500,-Kč.  
p. Dvořák měl minule v ruce materiály, kde bylo možné porovnání výše nájemného s ostatními 
obcemi a naše obec byla na výrazně nižší ceně. Může to být také impuls pro některé občany, kteří 
budou mít zájem o koupi bytů.  
Ing. Pavliš navrhuje, aby se v tomto roce připravily veškeré dokumenty s tímto související (se 
zvyšováním nájemného), občané by měli mít možnost se s materiály a dokumenty seznámit a vyjádřit 
se k nim. 
 
 
Zprávy starosty 

        
Starosta obce informoval o osobním pohovoru s ředitelem p. o. ZŠ Velké Březno.  
Dne 24. 1. proběhl osobní pohovor s ředitelem p. o. ZŠ Velké Březno. Pan ředitel při osobním jednání 
doplnil některé detaily ze své zprávy o hodnocení uplynulého funkčního období a odpovídal na řadu 
otázek členů rady obce, které reagovaly právě na skutečnosti zmíněné v hodnotící zprávě. Po 
projednání rada přijala usnesení, kterým potvrdila v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, PaedDr. Jana Darsu, ve funkci ředitele Základní školy Velké Březno, 
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 8.2018 na období šest let, do 31. 7. 2024. Současně uložila 
panu řediteli zpracovat Strategii rozvoje ZŠ Velké Březno na období 6 let a její předložení radě obce 
k projednání.   
 
Ing. Fiala se dotazuje, zda to bude zveřejněno? 
Starosta – panu řediteli bylo sděleno, že nejdříve bude s výsledkem seznámeno zastupitelstvo, a poté 
se mu rozhodnutí oznámí. Zápis z jednání a hodnocení ředitele zašlu všem zastupitelům. 
 
Starosta dále informoval o schválení veřejné zakázky: Projektové a inženýrské služby na akci 
„Velké Březno - Valtířov – posílení vodovodu“. Veřejná zakázka na zpracování PD byla zadána a 
zveřejněna na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz. 
 
Starosta podal rovněž informace o rekonstrukci části MK Zadní a Nová. Konstatoval, že dne 12. 1. 
byla na MMR podána žádost o dotaci na rekonstrukci zmíněných místních komunikací.  
 
Ing. Fiala – byly posuzovány pouze povrchové úpravy?  
Starosta – v části Zadní hovoří projekt o výměně povrchu, v části Nová je počítáno i s podkladními 
vrstvami a u školního hřiště je počítáni i s výměnou žlabů na odvodnění dešťové vody. 
 
Dále proběhla informace o podané žádosti o dotaci z OPŽP - Projekt RE-USE systému. V loňském 
roce jsme podali žádost o dotaci z OPŽP na vybudování RE-Use místa, jehož předmětem mělo být 
pořízení vozidla a Buňky k ukládání nepotřebného, ale znovu využitelného „odpadu“. Žádosti bohužel 
nebylo vyhověno. Projekt je zastaven. 
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Rovněž bylo informováno o Cestovních mapách – projektových kartách strategického 
dokumentu, které byly zaslány s ostatními podklady. Důležitá je fáze, v jaké je strategický cíl. Pokud 
se s nimi zastupitelé seznámili, možná u slidu 24 zaznamenali, že v prvním letošním kvartále je mimo 
jiné navrženo i rozhodnutí o začátku projektu Rekonstrukce prvního patra budovy FK Jiskra Velké 
Březno na ubytovací kapacity pro turisty. Starosta vznesl dotaz, zda jsou takto podávané informace o 
jednotlivých projektech pro zastupitele srozumitelné a zda stačí informace jednou za čtvrtletí? 
Ing. Pavliš – pro zastupitele by bylo vhodné, kdyby byl vpředu slid, který by řešil konkrétní úkoly v 
daném čtvrtletí. 
 
V neposlední řadě proběhla informace o Architektonické studii Náměstí  
Starosta konstatoval, že Ing. Arch. Kadrmanová - Chytilová seznámila radu s vizualizací koncepce 
řešení centra naší obce. Konstatovala, že obec historicky náměstí neměla, proto bude nutné řešit veřejný 
prostor v obci jako celek s tím, že se stavebně technicky vytvoří v rámci tohoto prostoru jakési náměstí, 
tedy místo, které by sloužilo občanům ke shromažďování u příležitosti nějakých společenských, 
kulturních nebo obdobných události a současně, jako klidová zóna, do které by vyúsťovaly jednotlivé 
pěší trasy (k zámku, k pivovaru, k Labi apod.). V nejbližších dnech bude na obecních stránkách a 
facebooku obce zveřejněna vizualizace zpracovaného návrhu. 
 
Obecního plesu 
Koná se dne 17. 2. od 20:00 v Tivoli, o hudbu se bude starat kapela Brass Bombers, která hrála při 
oslavách 850 let obce. Všichni jsou samozřejmě zváni. Vstupné 150,-Kč. 
 
 
Dotazy 
 
Ing. Fiala – komunikace Pastviny – není vyčištěná a je velmi zanešená?  
Starosta – je to spíš z důvodu lesního provozu nebo stavby? 
Ing. Fiala – obojí, ale spíše z důvodu lesního provozu. 
Ing. Pavliš chtěl by, aby v 3/2018 byl předložen plán údržby zeleně a bylo by dobré, aby to bylo pojato 
šířeji. Aby tento plán obsahoval nejen sekání, ale i novou výsadbu keřů a stromů. 
Starosta – s tímto počítáme a pracujeme na tom, komise ŽP již navrhla některé „okrašlovací“ úpravy.  
Ing. Pavliš doporučuje oslovit pana Koleva, který by to mohl zrealizovat.  
Starosta – pan Kolev byl přítomen na jednání komise ŽP a již právě navrhl některé úpravy.  Počítá se s 
tím, že zakázku bude realizovat on.  
p. Dvořák – jak vypadá likvidace polomů, které máme v lese za Vítovem? 
Starosta – je to zmapováno a vyfoceno, odhadem se jedná o cca 30-40 smrků a paní Kršková 
komunikuje s panem Vargou, správcem, který má obecní lesy na starosti.   
p. Dvořák – mělo by to být zlikvidováno do konce 3/2018 kvůli kůrovci.  
Starosta  - pro nás toto zabezpečují Lesy, případně to prodáme k samotěžbě občanům, nebo firmě 
k vytěžení. 
Ing. Fiala – územní plán je již zpracováván? Je možnost mít k němu ještě námitky, či podněty? 
Starosta – zpracovává se část pro veřejné projednání, jakmile budou zakomponovány všechny 
požadavky do návrhu, poté bude možné se k němu vyjádřit. 
Bc. Pýcha se dotazuje, zda jeden z žadatelů o odkup hasičárny ve Vítově je Jan Schuster? 
Starosta – to je historický zájemce, aktuálně se jedná o jiné osoby, bude vyvěšen záměr a i předchozí 
zájemci budou informováni.  
Ing. Fiala – máme informaci od SŽDC ohledně oplocení?  
Starosta informoval, že psal dopis řediteli SŽDC Ing. Kalivodovi, aby vybudovali plot zabraňující v 
chůzi do kolejiště. Argumentovali jsme tím, že u závor historické oplocení je a starší si pamatují, že tu 
oplocení bylo. Dopis je prosbou a žádostí, aby to SŽDC realizovala. Jen pro informaci je plánováno 
další zrychlení dráhy, v roce 2020 by mělo dojít k další modernizaci traťového svršku, proto SŽDC v 
dopise vyzýváme, aby byla i protihluková zeď. 
Ing. Fiala – bylo by možné se zapojit do projektu a vyčlenit na tuto realizaci i obecní peníze?  
Starosta – ano, je to možné, domnívá se, že reakce SŽDC nebude příliš pozitivní, je zde i varianta, že 
Obec Velké Březno bude v tomto konat nějaké kroky. 
Tajemník – z hlediska majetkoprávního je výkon státní správy v této záležitosti svěřen drážnímu 
úřadu, který se musí vyjadřovat v ochranném pásmu dráhy. Spolupráce SŽDC, drážního úřadu i obce 
je každopádně nutná. 
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p. Dvořák – ze strany rady obce bylo jednáno s ředitelem školy, aby byly děti v tomto opakovaně 
upozorňovány a bylo s nimi jednáno preventivně. 
 
Diskuze 
 
p. Schwarcová – stalo se železniční neštěstí, zajímají se o řešení a nabízejí spolupráci žen – spolek 
Velké Březno a Valtířov – chtěli by snížit riziko takovýchto událostí.  
 
p. Špačková – co se týká pozemků naproti nádraží, jsou muzeální železnice a pak českých drah, bylo 
by dobré iniciovat jednání s majiteli pozemků. Sami jako spolek jsou registrovaní a nabízí a chtějí být 
jednou ze stran a subjektem, který v tomto bude intervenovat. 
 
p. Schwarcová – pozemky ve vlastnictví muzeální železnice se nacházejí v tom nejrizikovějším úseku, 
navrhuje začít se stavbou oplocení v těchto nejrizikovějších místech – přímo v místech, kde jsou vidět 
i vyšlapané kroky. 
 
Starosta – s muzeální železnicí může zahájit jednání ihned, ta nová realizace od r. 2020 počítá i 
s posunem zastávek blíž k přejezdu a nepočítá s užíváním budovy současného nádraží, proto musí být 
oplocení v celé délce. 
 
p. Schwarcová dodává, že je nekritičtější období, když ztratíte děti z dohledu a začnou jezdit do školy 
do Ústí.  
 
Tajemník doplňuje, že pokud se udělá protihluková zeď, hluk se přenese do druhé části obce.  
Starosta doplnil, že protihlukové zdi mají zpravidla únikové východy. 
 
Ing. Fiala upozorňuje na odstavené vagóny ze Zubrnické muzeální železnice, které jsou přístupné a 
mohly by být rizikem úrazu, či neštěstí. 
 
p. Schwarcová – nyní to zasahuje mnohem více k přechodu, hned těsně vedle koleje, po které se jezdí 
a jsou až k vyšlapané cestičce, kde jsou snížené peróny. Navrhuje požádat muzeální železnici, aby 
vagóny odtáhli více k lesu. 
p. Špačková se dotazuje, jak to vypadá s opravou křižovatky u ulice Pastviny?  
Starosta – firmy již koncem loňského roku neměly dostatečné kapacity. S realizací počítáme letos. 
 
p. Maximovičová – vedle našeho domu je staveniště se štěrkem, co se s tím bude dělat? 
Starosta – to je zbroušený asfalt, ostatní materiál by měl být odvezen. 
p. Maximovičová – pokud bude stavba pokračovat – bude tam staveniště? 
Starosta – pro plánovanou rekonstrukci Zadní a Nové bude potřeba zázemí pro firmu. Toto místo se 
pro tyto účely použije dočasně po dobu stavby. Co se týká štěrku, ten je pro potřeby obce a není 
možné to uklidit během čtvrt roku. 
p. Maximovičová – nešlo by to složit někde mimo obec? Máme tam děti a hrají si tam. 
Starosta – v tuto chvíli jej nenapadá jiné místo, kde štěrk deponovat. Zamyslíme se nad jiným obecním 
pozemkem. 
p. Maximovičová – náš dům je zaprášen, je tam velké množství prachu, když nyní šterk odváželi, bylo 
to velmi nepříjemné a prašné prostředí. 
Ing. Fiala – navrhuje dát do rozpočtu i letní údržbu komunikací, zejména kropit. 
Starosta – loni jsme dělali kropení před oslavami, vychází to na cca 20 000,-Kč. Do budoucna 
můžeme ve smlouvě po zhotoviteli požadovat, aby např. 3 krát zkropil komunikaci. 
 
p. Řezáč – předseda FK Jiskra Velké Březno poděkoval za podporu v minulém roce a navrhl, že pokud 
má někdo dotaz na činnost FK a žádost na rok 2018, je k dispozici a rád zodpoví dotazy.  
Starosta – zastupitelé měli k dispozici žádosti v listopadu 2017 ještě podle starých formulářů, ale 
obsahem a částkou se aktuální žádosti nemění. 
Ing. Fiala – obdržíme ty podklady? 
Starosta – ano, ale uzávěrka podle nových pravidel je 15. února 2018. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na kabiny a jejich využití.  
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Starosta – ve strategických cílech se hovoří o kabinách a ubytovně. Je potřeba to řešit. Navrhuje, aby 
se do příštího jednání zastupitelé rozhodli, jak se bude pokračovat ohledně objektu kabin 1. patra, 
zatím k tomu není žádné usnesení zastupitelstva.  
Ing. Fiala – to souvisí s druhým hřištěm, s Tivolí aj. 
Starosta – takto široce se nikdy nerozhodneme. 
Ing. Pavliš – je potřeba to vést v patrnosti, uvítal by studii nebo návrh směrem od FK Jiskra.  
p. Řezáč – chtěli by co nejvíce snížit příspěvek od obce a vydělávat si na svojí činnost samostatně, 
jsou rádi za posun, aktuálně je členem více než 100 dětí, je zaznamenáván nárůst.  
Ing. Pavliš viděl žádost o dotaci FK, ta se ale týká provozu klubu. Chtěl by vidět záměry a představu, 
celkovou vizi FK do budoucna.   
p. Dvořák – je důležité si říct, jakou kapacitu lidí a jaký komfort, ve stávajícím stavu bez navýšení 
finančních prostředků se bude jednat o holou ubytovnu. Pokud se bude chtít stavět o patro výš, je 
potřeba posouzení statika. 
p. Řezáč – i se stávajícím patrem je možné tam dostat 25 lůžek a to stačí.  
p. Dvořák – obec má zájem, aby ubytovna sloužila i veřejnosti, v létě pro cyklisty apod.  
Ing. Fiala – měli jsme studii, která řešila 10-15 mil. rozpočet, podporuje myšlenku ubytovat i 
veřejnost. 
p. Řezáč žádá zastupitele, aby při rozhodování o udělení dotací přihlédli k faktu, že aktuálně nejsou 
schopni zabezpečit už jen základní údržbu hřiště. Poslední rekonstrukce se dělala z pojistné částky po 
povodních, ale v současnosti je již potřeba další „oživení. Stále více se projevuje zatížení hřiště a 
neexistence druhého - tréninkového, které by mohlo sloužit i veřejnosti.  
 
Jelikož nebylo dalších diskutujících, ukončil starosta v 18.52 hodin zasedání zastupitelstva a popřál 
všem hezký zbytek večera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Koudela        Ivana Charvátová 
Ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce           místostarosta obce 
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