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Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 28. 2. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 

Jednání se účastnilo 10 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 
Starosta zahájil 28. 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 16. 2. 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 paní Charvátovou a panem Koudelou. Byl 
k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá za 
schválený. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno dnešního jednání 10 z 15 zastupitelů, 
omluvil pana Hudíka z pracovních důvodů, paní Rodovskou a pana Pýchu, kteří jsou na dovolené, dále 
pana Koudelu, pana Suchého, kteří jsou nemocní. Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina 
zastupitelů, je zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Pro dnešní 
jednání určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Mgr. Pavlínu Linkovou. Navrhl zvolit za 
skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva: ověřovateli a skrutátory 28. zasedání 
zastupitelstva obce ve složení: Karel Turek, Ing. Jiří Pavliš. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro 
návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jaromír Dvořák, Ivana Charvátová, Ing. Jan 
Fiala 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 303/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 28. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Karel Turek, Ing. Jiří Pavliš 
B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jaromír 

Dvořák, paní Ivana Charvátová, Ing. Jan Fiala 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 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.: 304/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 28. zasedání: 

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  

 
Hospodaření s majetkem obce  

 
Záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích obce p.č. 326/4 a p.č. 326/17, oba 
v k.ú. Valtířov nad Labem 
Dne 05. 2. 2018 obdržela obec Velké Březno žádost od ……………….., který jedná jménem stavebníků 
(……………………) o uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích 326/4 a 326/17 k. ú. 
Valtířov nad Labem. Rada doporučuje záměr schválit. Jedná se stavbu: „Valtířov – kolonie, přístupová 
komunikace k RD“.  
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Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 305/2018 
Záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích obce p. č. 326/4 a p. č. 326/17, oba 
v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a   
I. Schvaluje  
     záměr uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č.  326/4 a pozemku p. č.  
     326/17, oba v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.                                   T:  15. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Záměr prodeje části p.p.č. 70/2 v k.ú. Velké Březno 
Dne 07.12.2017 obdržela obec Velké Březno ……………………… na odprodej části pozemku č. 70/2 
k.ú. Velké Březno za účelem – drobného podnikání. Komise žádost projednala a souhlasí za 
předpokladu, že zůstane volný pruh v šíři 6m od hranice obecních pozemků č. 74/1 a 74/2, které jsou 
v současné době pronajaty jiným osobám za účelem zahrady. Jedná se o cca 236 m2. Kauce ve výši 
5.000 Kč byla složena. Žadatelé byli seznámeni s případnými náklady (GP, znalecký posudek). Rada 
obce nepřijala k záměru žádné usnesení, protože k přijetí usnesení rady je potřeba minimálně 3 hlasů, a 
v tomto případě byly 2 hlasy proti a 1 pro. Konečné rozhodnutí je na zastupitelstvu, které by o záměru 
mělo hlasovat. Starosta dále informoval o existenci obecních sítí vodohospodářské infrastruktury na 
předmětné části pozemku a v případě prodeje by bylo potřeba zachovat minimálně 1 – 2m ochranného 
pásma.  
p. Dvořák navrhl neschvalovat záměr prodeje, protože obec vlastní dvě pozemkové parcely z tímto 
předmětným pozemkem, které by v budoucnu mohly sloužit pro výstavbu RD a bylo by komplikované 
napojovat tyto pozemky na dopravní infrastrukturu.  
Ing. Pavliš osobně mluvil s žadatelem, který ho informoval, že potřebuje někde uskladnit nádrže a 
materiál. Domnívá se, že by byl ochoten odkoupit i menší pozemek.   
Tajemník vznesl dotaz, zda je vhodné, aby byly u cyklostezky uskladňovány nějaké nádrže. 
Ing. Pavliš tvrdil, že žadatel má vjezd z „boku“ z parcely 70/16. 
Starosta připomněl, že v době, kdy obec žadateli prodávala pozemek 70/16, byl v žádosti uveden účel 
budoucího využití jiný. Konkrétně k postavení zahradní chatky a uskladnění nářadí. A dnes se to jeví 
spíš jako podnikatelská činnost, která zřejmě podléhá nějakému stanovisku životního prostředí.  
p. Dvořák – jde o rozhodnutí, zda v této variantě ano, nebo ne. 
Tajemník se domnívá, že by se nejprve měly řešit ty dva pozemky – jejich případný prodej a až poté 
prodej části pozemku, o který má žadatel zájem. 
Ing. Fiala připomíná, že cca před dvěma lety se to řešilo ve stavební komisi a jednalo se o zahradní 
chatku. Vzhledem k existenci cyklostezky se mu to nezamlouvá.  
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 306/2018 
Záměr prodeje části p.p.č. 70/2 v k.ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     záměr prodeje části pozemku p.č. 70/2 v k.ú. Velké Březno o výměře cca 236 m2.  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.                                   T:  15. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 0 hlasů proti 9 hlasů zdržel 1 
Usnesení nebylo přijato 
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Záměr směny pozemků  
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh směny části obecního pozemku (cca 220 m2) č. 370 k.ú. 
Velké Březno viz příloha za část p. p. č 324/25 k. ú. Valtířov v majetku …………... Směna se jevila 
v době přípravy podkladů jako potřebná, protože p. Burian nechtěl vydat písemný souhlas ke zřízení 
provizorního sjezdu přes jeho pozemek u ČSOV Valtířov – Kolonie (sjezd byl nutný pro osazení panelů, 
na kterých měl jeřáb usazovat novou nádrž), dokud nebude mít souhlas obce se směnou. Písemný 
souhlas požadoval po zhotoviteli Mag. Úl odbor dopravy pro povolení onoho dočasného sjezdu. Komise 
majetková a bytová projednávala tento návrh v pondělí 19. 2. a nedoporučila záměr směny schválit i 
proto, že na pozemku, který chce ………….. od obce je nějaký přístřešek. Rada obce záměr 
projednávala dne 21. 2. a také jej nakonec nedoporučuje schválit. Zhotovitel totiž, nebude muset 
provizorní sjezd zřizovat. Osazování nádrže jeřábem bude provedeno z pozemku SÚS.  
Ing. Pavliš opravil názor komise, která to schválila a doporučila. V zápise byl překlep.  
p. Dvořák – rada nedoporučuje také proto, že cesta, o kterou má ……… zájem je jedinou přístupovou 
cestou k pozemkům obecním, ale i k pozemkům dvou jiných vlastníků, kterým bychom omezili vstup. 
Jsem pro odkup za cenu dle posudku. 
Ing. Pavliš – souhlas komise byl podmíněn zachování vjezdu. 
p. Hovorka (člen komise) doplnil Ing. Pavliše – zápis měl znít tak, že komise doporučuje za podmínky, 
že cesta zůstane účelová a veřejně přístupná. 
Ing. Pavliš – chtěli jsme také, aby stavební úřad prověřil, zda přístřešek byl povolen. 
p. Hovorka – referent správy bytového hospodářství nás informoval, že úřad povolil v roce 2001 
demontovatelnou stavbu. 
Starostovi se dle vnímání názorů zastupitelů jeví jako řešení komunikovat s ……….. o koupi potřebné 
části pozemku pod rekonstruovanou ČSOV ve Valtířově.  
p. Dvořák – rádi bychom ty majetkové vztahy řešili, ale dle únosné míry. 
Ing. Fiala si ujasnil, čeho se navrhovaná směna týká. Dotazuje se, zda proběhne kolaudace a zda nebude 
problém, protože nejsme vlastník pozemku. 
Starosta odpověděl, že se jedná o rekonstrukci a kolaudace nebude. 
p. Šesták se opírá o vyjádření geodeta, který říká, že bude část stavby nad terénem a ten se musí 
zavkladovat do katastru. Tedy se domnívá, že bude potřeba odkoupit, nebo mít souhlas s věcným 
břemenem.  
Starosta – podle tohoto tedy jsou dvě varianty – jednat o odkupu nebo schválit záměr směny. 
Ing. Fiala navrhuje v případě směny uvézt v usnesení již požadavek s věcným břemenem. 
Starosta – to by se ošetřilo ve smlouvě o směně. 
p. Dvořák pochybuje o „vymahatelnosti“ případného břemene. Připomíná, že ………… o odkup 
usiloval již před mnoha lety a bylo mu to zamítnuto. 
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 307/2018 
Záměr směny pozemků  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Neschvaluje  
     záměr směny části pozemku č. 370, ostatní komunikace, o výměře cca 222 m2 v k. ú.      
     Velké Březno ve vlastnictví obce, za část p. p. č 324/5 , travnatý porost, o výměře            
     cca 220 m2 v  k.ú. Valtířov nad Labem ve vlastnictví fyzických osob. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.                                                T:  15. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Na zasedání zastupitelstvo obce Velké Březno se dostavil provozovatel restaurace Tivoli a zhodnotil 
loňskou sezónu v restauraci Tivoli. Uvedl, že na některé zábavy, zejména Mikulášská a Svatomartinská 
zábava nebyly příliš úspěšné. Domnívá se, že úspěšné provozování restaurace Tivoli souvisí významně 
s letní sezónou. Dále byla diskutována otázka některých nutných oprav sálu a plánů zahájení letošní 
sezóny a některých plánovaných akcí. 
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p. Dvořák navrhuje úpravu kuchyňky dle dohody stavební komise, dále opravu podlahy v baru a parket. 
Rovněž je vhodné řešit výměnu oken, která bude muset být realizována na etapy. Dále doporučuje 
zprovoznit dveře ze sálu na pozemek. Upozornil také na havarijní stav v kotelně.  
 
Vedoucí ÚSOM zdůrazňuje důležitost opravy parketu, dále buď baru, nebo oken. 
Starosta – není v havarijním stavu i samotné podium, kde je orchestr? 
 
p. ………… navrhuje akci na čarodějnice, jednalo by se o oficiální zahájení další sezóny. 
Ing. Pavliš uvádí, že nejsou dobré reference na poskytované služby v Tivoli, navrhuje personálně posílit 
obsluhu. Vznesl dotaz, co provozovatel plánuje na letošní sezónu? 
 
p. ………… – vize byla jiná, měl se o to starat člověk, který tu se mnou byl na osobním jednání. Toto 
ale nedopadlo a byla sem tedy umístěna provozní. Ani to ale příliš nefungovalo. Letošní sezónu se o to 
bude starat přímo on.  
Ing. Pavliš doporučuje zkulturnit pozemek kolem objektu, je tam vysoká tráva a plazící se keře.  
 
p. Dvořák doporučuje zveřejnit akce v Tivoli v rámci obecního zpravodaje. 
Starosta – loňské podzimní akce se prezentovaly formou facebooku, nicméně ve zpravodaji je možné a 
vhodné plánované akce uveřejnit. Uzávěrka prvního letošního vydání je do 10. 3. Navrhuje panu 
………….., aby poslal do tohoto termínu svůj příspěvek. 
p. Charvátová poděkovala za organizaci plesu, pochválila kvalitní obsluha, jídlo a pití. 
Starosta také pochválil připravenost personálu restaurace na ples, současně se omluvil za svou chybu 
při objednávání hudby, která hrála do 01:00. 
Ing. Fiala zdůraznil, že energetická náročnost Tivoli se nezmenší. Doporučuje, aby fungovala zimní 
pivnice a výrazně se poté využila letní sezóna. 
p. …………. má určitý záměr zbudování ubytovacích kapacit v podobě např. chatek za objektem. Je 
možné žádat o dotaci, zatím je to záměr, o který by musela požádat obec jako vlastník. Dále vytipovávají 
místa na reklamní poutače. Má záměr umístit reklamu o možnosti pořádání svatebních hostin na zámek. 
Chce tedy komunikovat se zámkem, případně s muzeální železnicí, která realizuje i výpravy německých 
turistů.  
Starosta informoval, že na parkovišti pod Tivolí vznikne poutač Destinační agentury České středohoří, 
která osazuje tyto reklamní cedule podél cyklostezky. Součástí cedule bude i Wi-Fi připojení. 
Ing. Pavliš doporučuje opravit fasádu čerpací stanice odpadních vod, která je v současnosti počmáraná.    
Tajemník uvedl příklad Brné, kde je bývalý kemp a pořádá akce pro cyklisty. Výhoda je, že má doširoka 
otevřenou bránu. Doporučuje upravit vjezd do Tivoli tak, aby bylo již z cyklostezky jednoznačné, že 
Tivoli je otevřená.  
p. ………….vznesl dotaz, na koho se má obrátit s nutnou opravou střechy přístřešku, která má 
poškozené plechy. 
Vedoucí ÚSOM zjistí podrobnosti. 
Starosta poděkoval panu ………….. za účast a pokračoval v jednání. 
 
 
Projednání žádostí o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v oblasti sportu a kultury 
Předkládáme Zastupitelstvu obce návrh na poskytnutí dotací v rámci předmětného dotačního programu. 
Celkem jsme v rámci tohoto programu obdrželi 7 žádostí: 
Vzhledem k podobné charakteristice žádosti Muzea ČSLO Valtířov, jako Státního zámku, navrhujeme 
tuto žádost přesunout do druhého dotačního programu – na pořádání akcí a současně přesunout do tohoto 
programu 51 000,- z programu na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti kultury a 
sportu. Toto navrhujeme rozpočtovým opatřením č.1/2018, které bude předkládáno ZO v březnu. Dle 
schváleného rozpočtu je v tomto programu 670 000 Kč. Po přesunu 51 000 do druhého programu a 
přidělení bodového hodnocení, které odpovídá požadované výši dotace v % a již radou schválené dotace 
FK Jiskra (49 000 Kč), vychází dotace takto: Kasuga z. s. 76 500 Kč, FK Jiskra Velké Březno 400 000 
Kč, TJ Jiskra Velké Březno 45 000 Kč, TJ SPARTAK Valtířov 66 000 Kč. Ze sníženého rozpočtu 619 
000 pro tento program zbývá 32 500 Kč.  



5 
 

Kulturní komise a rada obce doporučuje tyto prostředky rozdělit stejným dílem (10 833 Kč) všem (bez 
FK JISKRA, která je na maximu). Po přerozdělení těchto prostředků vychází návrh takto: Kasuga z. s. 
87 833 Kč, FK Jiskra Velké Březno 400 000 Kč, TJ Jiskra Velké Březno 55 833 Kč, TJ SPARTAK 
Valtířov 76 833 Kč. Dále připomněl, že v návrhu není schválení dotace na rekonstrukci hřiště, a to proto, 
že je již FK JISKRA na maximální možné podpoře. Nicméně pokud zastupitelé usoudí, že je třeba 
podpořit i tuto aktivitu, nebude proti. 
Ing. Fiala se ujistil, zda pochopil správně fakt, že FK JISKRA je na maximální možné částce podpory. 
Starosta odpověděl, že ano. 
Ing. Pavliš se dotázal na přerozdělení dotací v druhém dotačním programu – pořádání akcí. 
Starosta informoval, že svým finančním rozsahem jsou žádosti o dotace na akce v kompetenci rady a ta 
o dotacích rozhodla minulou středu. Přečetl dále výsledek tohoto jednání a slíbil zaslat zastupitelům 
tabulku se schválenou výší dotací.  
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 308/2018 
Projednání žádostí o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v oblasti sportu a kultury 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo obdržené žádosti o poskytnutí dotace a  
I. Schvaluje 
   poskytnutí dotace ve výši: 
   1) 76. 833,- Kč (slovy: sedmdesátšesttisícosmsettřicetřikorunčeských) na činnost 
        Příjemce dotace: 
        TJ Spartak Valtířov, z.s., IČ: 445 56 161, se sídlem Valtířov 43, 400 02 Velké Březno 
   2) 55.833,- Kč (slovy: padasátpěttisícosmsettřicettřikorunčeských) na činnost. 
        Příjemce dotace: 
        TJ JISKRA Velké Březno, z.s., IČ: 442 24 770, se sídlem Alej sportovců 256, 403 23  
        Velké Březno 
   3)  351.000,- Kč ( slovy: třistapadesátjedentisíckorunčeských) na činnost 
        Příjemce dotace: 
        FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23  
        Velké Březno. 
   4)  87.333,- Kč (slovy: osmdesátsedmtisíctřistatřicettřikorunčeských) na činnost         
        Příjemce dotace: 
        KASUGA z.s., IČ: 040 22 262, se sídlem Nad Nádražím 323, 403 23 Velké Březno  
II. Neschvaluje 

 1) 80.000,- Kč ( slovy: osmdesáttisíckorunčeských) na údržbu trávníku fotbalového hřiště         
        Příjemce dotace: 
        FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23  
        Velké Březno. 
III. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace uvedenými ve schvalovací  
      části tohoto usnesení.                                                                                 T:  do 30. 6. 2018  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Žádost u uzavření dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách 
Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost ………… na uzavření dohody o uznání dluhu a jeho úhrady 
ve splátkách na této adrese:  ………………... Dlužná částka za nájemné a služby činila 19.170,- Kč ke 
dni 31. 12. 2017 a 3.138,- Kč za leden 2018. Celková výše dluhu tedy činí 22.308,- Kč, kterou se manželé 
zavázali na základě osobního jednání dne 8. 2. 2018 splatit formou splátkového kalendáře po 1.000,- Kč 
od března 2018. Délka splácení tedy bude činit 23 měsíců, proto je nutné, aby tuto dohodu schválilo 
zastupitelstvo obce. 
Ing. Pavliš upozornil, že dle výše jemu známého nájemného za předmětný byt to vypadá na více než 2 
leté neřešení situace. Dotázal se, zda užívají možnosti příspěvku na bydlení. 
Vedoucí SČOÚ – vzhledem k výši jejich společných příjmů na příspěvek nedosahují. 
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Starosta – na první část otázky v tuto chvíli neumí odpovědět. Prověříme tuto skutečnost, jak se 
postupovalo. 
Ing. Pavliš toto nepožaduje, domnívá se, že v současnosti je situace již jiná. 
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 309/2018 
Žádost u uzavření dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Dohody o uznání dluhu v celkové výši 22.308,- Kč a o jeho úhradě v měsíčních   
     splátkách ve výši 1.000,- Kč, a to s účinností od 1. 3. 2018 do úplného uhrazení dluhu. 
     Dlužník:  
     …………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dohody dle schvalovací části tohoto usnesení.               T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Velké Březno 
Starosta přednesl, že nová OZV se předkládá z důvodu dalšího rozšíření míst na separovaný odpad 
(nádoby budou zapůjčeny od firmy EKO-KOM a budou přistaveny na místa: Valtířov – NTD – papír, 
pet, sklo, a Velké Březno – Zahradní ul. – sklo, o které žádala zastupitelka obce paní Rodovská). Jelikož 
dochází k častému navýšení těchto nádob, cca 1x rok, bylo nám po konzultaci s MVČR p. Pechem 
doporučeno, vydat vyhlášku, kde nebude příloha s uvedenými stanovišti. Dnes hovořil s p. Mendlovou, 
která se obává umístění kontejneru na sklo v ulici Zahradní. Obává se proto, že je zde dětské hřiště a 
děti si i kolem těch stávajících kontejnerů hrají a mohou se pořezat o rozbité kusy skla.  
Ing. Pavliš také vyjádřil tuto obavu a doporučil zvážit přemístit tento kontejner na jiné místo – navrhuje 
např. pozemek pod Tivolí, nad vjezdem do mateřské školky, na parkovací ploše u DPS. 
Starosta – budeme se tím zabývat a hledat jiné možnosti. 
p. Dvořák  - u nás ve Vítově je rovněž kontejner na sklo, ale žádné střepy tam nejsou. 
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 310/2018  
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,     
     přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se  
     stavebním odpadem na území obce Velké Březno, ve znění předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 

zabezpečit zveřejnění OZV 1/2018.                                                                 T: 15. 3. 2018  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 2017 
V souladu s ustanovení Čl. 5, odst. 5.5 Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností, Předkládáme 
zastupitelstvu obce k projednání tuto informaci.  
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 311/2018 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto 
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2017 
Předkládáme orgánům obce zprávu o kontrolní činnosti v roce 2017. Kontrolní orgán postupuje dle z.č. 
255/2012 Sb., Kontrolní řád, nebo dle z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tato zpráva neobsahuje 
informace z kontrol prováděných dle jiného právního předpisů (např. Daňový řád).  
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 312/2018 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto 
I.  Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Zprávy starosty 

 
Starosta informoval, že dne 20. 11. 2017 schválilo zastupitelstvo obce usnesení č. 275/2017 Smlouva 
o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem – Valtířov 
 
Vlastnící infrastruktury ale nesouhlasí s bezúplatným převodem, stále požadují buď úplatně, nebo formou 
daru. Ani s jednou podobou, kterou vlastníci navrhují, nesouhlasí právní zástupce obce. Chtěli bychom 
znát názor zastupitelů, zda úředníci mají trvat pouze na schváleném usnesení. Na jednání zastupitelstva 
20. 11. zastupitelé dali na doporučení rady a schválili alternativu A ve stanovisku právníka obce. Tedy 
ponechat stávající smlouvu o bezúplatném převodu s vypuštěním návrhu o 10% ceně a vyhovět 
převodcům vypuštěním reklamačních a sankčních ujednání o ochraně obce. Stane-li se tedy nějaká 
porucha ne předané infrastruktuře, hradí veškeré možné opravy obec. 
Stanovisko zastupitelů je, že navrhují počkat po jednání s právním zástupcem vlastníků infrastruktury. 
Zastupitelé zatím nejsou pro měnit usnesení.  
 
Starosta dále informoval o koncepci sportu v obci, kterou zpracoval předseda FK JISKRA Velké 
Březno. 
Ing. Fiala se domnívá, že je lepší zaměřit se na majetek, který už stojí. Finanční prostředky, které by se 
měly investovat do nového majetku ponechat a investovat do majetku stávajícího. 
Starosta navrhuje zadat studii na rekonstrukci ubytovny. 
Ing. Pavlišovi se vize líbí. Navrhuje vytvořit „business case“ - vypracovat dokument, kde by se objevily 
další skutečnosti související s vizí fotbalového klubu. Cílem by měl být sběr co největšího množství 
informací a doporučuje realizovat tento dokument v rámci pracovní skupiny (zástupci obce, zástupci FK 
Jiskra i tenisti). Výsledkem by měla být jasná vize o způsobu, formě a ceně projektu (ceny, služby, 
detaily). Souběžně s tím může být zpracovávána studie ubytovny. 
p. Dvořák – na ubytovnu už v minulosti určitá studie byla realizována, ale zavrhli jsme ji, protože to 
bylo velmi finančně náročné. 
Ing. Mgr. Šidák – není to koncepce sportu, ale koncepce fotbalu. Děvčata v podstatě nemají ve Velkém 
Březně možnost sportovního vyžití. Veškeré sportovní aktivity jsou koncipovány pro hochy, měli 
bychom se tedy snažit vybudovat důstojnou sportovní halu. Zejména ping pong, florbal, judo apod. 
Vize, jak je představená, je dle jeho názoru drahá. Vyjadřuje obavu, že toto zařízení si na sebe nevydělá  
- obec to bude muset významně dotovat. 
Starosta souhlasí s vybudováním pracovního týmu.  
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Dále starosta informoval, že byla vyhlášena podlimitní VZ – „Protipovodňová opatření obce Velké 
Březno – varovný informační systém“ 
Předmětem zakázky je dodávka bezdrátových rozhlasů. Akce je dotována cca 3 000 000 Kč z OPŽP. 
Ve středu 14. 3. v 15:10 je otevírání obálek a následně hodnocení – starosta žádá zastupitele Ing. Mgr. 
Michala Šidáka, p. Jaromíra Dvořáka, Ing. Jana Fialu, Bc. Tomáše Pýchu a vedoucího ÚSOM p. 
Miroslava Šestáka o účast v hodnotící komisi. 
 
Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – Valtířov – posílení vodovodu“ 
Rada obce Velké Březno schválila jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti PRO-
SYSTÉM, vodohospodářské služby s.r.o., IČ: 26166542. Cena zakázky je 484 000, -bez DPH. 
 
Výzva obce investorovi plánované Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov 
(včetně) - Děčín východ dolní nádraží (mimo)“¨. 
Na základě posledního jednání zastupitelstva proběhla schůzku s náměstkem ředitele SŽDC ve věci 
zabezpečení kolejí proti přecházení. Domluvili jsme se, že SŽDC zpracuje návrh – finanční rozpočet 
zbudování oplocení. Současně jsem byl informován, že v rámci „optimalizace“ - projektu, který se má 
realizovat cca v roce 2022 je plánováno zbudování protihlukové stěny. Po jednání rady jsem byl dále 
pověřen vyzvat investora (SŽDC) této akce k prodloužení plánované protihlukové stěny ve směru Děčín 
na úroveň plánované protihlukové stěny ve směru na Ústí nad Labem. Dále k obnovení železničního 
přejezdu, který byl v 90. letech zrušen v ulici Hraničářská a zbudování chodníků na všech železničních 
přejezdech. 
Náměstek ředitel SŽDC je současně předseda spolku Zubrnická museální železnice a současně jsme se 
bavili o možné užší spolupráci. Budova stávajícího nádraží nebude v budoucnu využívána (není z nějaké 
části již nyní) a napadlo mě zbudovat v těchto prostorách muzeum, kde by se prezentovala obec, 
muzeální železnice, pivovar – Viktor Cibich byl přednosta stanice a ZŠ – v této budově se narodil 
předválečný ministr školství, který nechal postavit horní budovu školy. 
Ing. Pavliš – v té budově jsou 2-3 byty, byly by to stále byty? 
Starosta odpověděl, že se dle informací pana náměstka letos uvažuje o rekonstrukci pláště nádraží a byty 
by měly zůstat. 
Ing. Fiala – mělo by se to připomínkovat. Nebyl respektován územní plán budoucího území – nejsou 
dostatečné protihlukové stěny. Navrhuje prodloužit protihlukové stěny až k bývalému přejezdu v ulici 
Hraničářská. 
p. Dvořák – protihlukové stěny až k přejezdu nemají smysl, domy jsou nad nimi, nad terénem a 
protihluková stěna je cca 2,5 m vysoká. Ptá se, zda je uvažováno o protihlukových stěnách i ve Valtířově. 
 
Dále starosta informoval o aktualizovaném návrhu bytové koncepce.  
Komise pro hospodaření s majetkem předkládá k připomínkování dopracovanou verzi bytové koncepce. 
Jedná se o dopracované varianty A a D, které jsme schválili na jednání OZ v loňském roce. Starosta 
žádá zastupitele o připomínky do 16. 3. 2018. 
Ing. Pavliš doplňuje, že v poslední verzi jsou změny barevně označené. Popisuje jednotlivé návrhy u 
každé varianty (A a D) a jejich vypracované návrhy cílů – kroků, které by se měly udělat i 
s odpovědnými osobami a termíny. 
p. Dvořák se dotázal, zda se k tomu vyjádřil pan Šesták, vedoucí ÚSOM, na němž bude zajištění většiny 
úkolů, zda byl u tvorby koncepce. 
p. Šesták to odhaduje na další tři pracovníky ÚSOM. 
p. Dvořák – my sice můžeme něco direktivně schválit, ale plnění úkolů bude na tobě, je tedy potřeba, 
aby ses k tomu konstruktivně vyjádřit také. 
p. Šesták – o mně je všeobecně známo, že jsem proti prodeji. To dělá jenom hlupák. Domnívá se, že 
z bytové koncepce vyplývá tolik úkolů, že není možné je zvládnout ve stávajícím počtu zaměstnanců 
tohoto úseku OÚ.  
Ing. Pavliš – je tam mnoho úkolů, ale některé jsou otázkou několika hodin. Chceme udělat lepší systém, 
tady je návrh.  
p. Šesták – kolikrát jsem slyšel, že se doplácí na bytový fond.  Není to pravda, obec mi dává jen to, co 
se vybere na nájemném. Nechápe, proč bychom se měli zbavovat majetku. 
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p. Dvořák – jsou dvě varianty, s prodejem a bez projede. Jedná se o to, že je tam dost úkolů a hlavní 
zpracování je právě na vedoucím ÚSOM panu Šestákovi. Měl by se k tomu tedy vyjádřit. My zastupitelé 
nemůžeme mít připomínky k termínům, to neumíme. To může pan Šesták. 
p. Šesták – vznesl dotaz, jak je možné, že pan Pavliš stanoví cenu za odkup? Je to velmi zavádějící, 
určití lidé už mají namířeno na určité domy.  
Ing. Pavliš – bude to zodpovědnost vašeho úseku, ty jsi hlavní osoba, která se k tomu musí vyjádřit. Jsou 
zde návrhy a netvrdím, že jsou správné nebo špatné, je to prostor pro diskusi. A chceme zpětnou vazbu. 
Třeba budou reakce takové, že se polovina smaže. 
p. Šesták – měli jste to s námi diskutovat dříve. 
Ing. Pavliš – mohl jsi kdykoliv přijít, kdokoliv ze zastupitelů mi může poslat e-mail nebo se mnou 
komunikovat jinak. Předpokládá se i komunikační kampaň s nájemníky ohledně nájemného.   
Ing. Fiala se domnívá, že je podstatné vybrat variantu, vždy se to dá zredukovat. 
Starosta – nyní se to může jevit přehnaně, informace je ale možné selektovat, proto potřebujeme zaslat 
Vaše připomínky. 
 
Dotazy 
 
Ing. Holub vznesl dotaz ohledně návštěvy obce Česká Kamenice za účelem zjištění informací o možném 
novém softwaru?  
Starosta – návštěva proběhla. Vesměs nejsou příliš pozitivní zkušenosti s praktičností, či pomocí s help-
deskem v agendách matriky, či v ekonomických agendách. Druhá schůzka byla s dodavatelem většiny 
stávajících systémů, spol. gordic. Čekáme tedy na doplnění a poskytnutí demo verzí od obchodního 
zástupce. 
Tajemník – dostali jsme výsledky GDPR analýzy, která nedopadla dobře. Zejména se to týká personální 
práce, chybí systém (vyhledat, prokázat smazání atp.). 
p. Dvořák – europoslankyně sdělila, že z toho děláme hysterii. 
Starosta – byli jsme na několika konferencích, kde říkali totéž. My ale nemáme podchycen řádně ani 
stávající zákon o ochraně osobních údajů, a to je problém. 
Ing. Fiala – kolik strojníků se přihlásilo na ČOV? 
Starosta – zatím nikdo. 
Ing. Fiala – viděl půdorys návrhu přestavby OÚ. Dotazuje se, jak je to míněno?  
Starosta – smyslem je z místnosti stávající obřadní síně udělat kanceláře. Popsal záměr vytvoření nového 
sociálního zařízení, rozšíření kanceláře, kde sedí nyní stavební úřad a vybudování dalších tří kanceláří. 
Stávající zasedací místnost by se dispozičně otočila a sloužila by pro jednání i operativně pro pořádání 
obřadů. Představa je zrealizovat tuto přestavbu v období letních prázdnin, ale zatím nemáme pro to 
v rozpočtu vytvořenou položku.  
p. Dvořák – máme v rozpočtu peníze na most u Kratochvíla, který se nebude realizovat. Finance se tedy 
mohou použít na toto. 
Starosta – ano, máme nevyčerpané cca 250 000 Kč, které by se daly použít na rekonstrukci. 
Ing. Pavliš – neuvažovalo se v rámci přestavby o výtahu? 
Starosta – nabízí se např. schodolez.  Je to ale problematické, bezbariérový přístup by měl být i u 
vstupního schodiště. 
p. Dvořák – jak je daleko pan Novák s realizační dokumentací na jídelnu?   
Starosta – měl by ji odevzdat příští týden, do 14 dnů po té položkový rozpočet. 
 
 
Diskuze 
 
Vedoucí FÚ OÚ se vrátila k připomínce Ing. Pavliše o možné nečinnosti při řešení rostoucího dluhu. 
V důvodové zprávě se jasně píše, že za 1/2018 vznikl dluh 3 138,-Kč, nájem je tedy včetně služeb 3138,- 
Kč. Ta „námitka“ nečinnosti bytového hospodářství tedy není opodstatněná. 
 
Ing. Pavliš – to mě právě zarazilo. V koncepci totiž máme uvedené jiné nájmy.  
 
Ing. Fiala tlumočil poděkování obyvatel lokality Pastviny za úklid komunikace. 
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p. Charvátová se vrátila k plesu. Informuje, že organizace plesu je velká starost a je jí líto, že bylo 
nedorozumění mezi ní a Ing. Fialou. Došlo k osočování ohledně hudby, tomboly a lístků. Vyjádřila, že 
jí to bylo líto jako ženě, že jí všichni vyčítali nekvalitní organizaci. 
 
Ing. Fiala namítl nevhodné ukončení plesu, které dle něho nebylo správně podáno. Ohledně tomboly a 
lístků si není vědom nějakého vytýkání organizace. Domnívá se, že to bylo podáno normálně. Ples byl 
fajn. Nebyl tam nikdo jiný z organizátorů. 
 
p. Charvátová – to vyplynulo z onoho nedorozumění, za které se p. starosta omluvil. 
 
Ing. Mgr. Šidák vyjádřil pochvalu kulturní komisi. Je to neskutečně velká práce, obětují tolik volného 
času a energie jednomu plesu, jako jiná komise obětuje své činnosti celý rok. 
 
Ing. Fiala – řešili jsme nešťastné ukončení plesu, nikoliv kulturní komisi.  
 
 
 
 
 
Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva v 19.55 hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Pavliš        Karel Turek 
Ověřovatel        ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce           místostarosta obce 
 


