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Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 28. 3. 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 29. 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. 3. 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 panem Koudelou a Ing. Pavlišem. 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, paní Charvátovou, Mgr. Šidáka, a Ing. Fialu z pracovních důvodů a pana Šotku, ze zdravotních 
důvodů. 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 Hanu Fuchsovou. Konstatoval, že vzhledem k nepřítomnosti místostarosty bude 
usnesení a zápis z jednání podepisovat radní obce pan Dvořák. Dále informoval, že vzhledem k brzké 
účinnosti nařízení evropské komise známé jako GDPR bude pro účely pořízení zápisu celé jednání 
nahráváno na diktafon a po pořízení zápisu a podepsání ověřovateli bude zvukový záznam smazán, a to 
z toho důvodu, že obecní úřad není schopen uchovat zvukový záznam jako dokument zastupitelstva 
v anonymizované podobě. Stejně budou smazány i již pořízené zvukové záznamy z předchozích 
jednání.  Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva pana Karla Turka a 
Jiřího Suchého. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ve složení: Jitka Rodovská, Jan Koudela, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 313/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 29. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Karel Turek, Jiří Suchý 
B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jitka 

Rodovská, Jan Koudela, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta konstatoval, že všichni obdrželi podkladový materiál a podle něj přistoupil ke schválení 
programu zasedání.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 314/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 29. zasedání: 

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel           0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Hospodaření s majetkem obce  
Starosta informoval, že v pondělí 19. 3. v 16:00 uplynul termín pro odevzdání obálek s nabídkami na 
odkup pozemku č. p. 46 se stavbou bývalé hasičské zbrojnice v k. ú. Vítov u Velkého Březno. Do 
podatelny obecního úřadu byly podány 3 uzavřené obálky. Připomněl, že ZO schválilo usnesením č.: 
296/2018 z ledna 2018 způsob prodeje předmětné nemovitosti „obálkovou metodou“ za cenu nejméně 
65.000,- Kč. Informoval, že se obálky s nabídkami otevřou v pořadí, v jakém byly doručeny do 
podatelny obecního úřadu. Oznámí se identifikační údaje osoby, která podala nabídku a výši nabízené 



2 
 

ceny. V případě, že nebude možné stanovit prvního v pořadí, neboť shodnou nejvyšší nabídku podá více 
zájemců, dojde k licitaci. Navrhl, aby v tomto případě došlo k zvýšení kupní ceny „kolově“ vždy o 500 
Kč.  
Starosta otevřel obálky zájemců: 

1. ………….. 131. 000,- Kč 
2. …………… 77. 700,- Kč 
3. …………... 105. 000,- Kč 

Výsledek hlasování o usnesení č.: 315/2018 
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.   Konstatuje, že 
      a)   do výběrového řízení podali nabídku celkem 3 zájemci, 
      b)   výběr kupujícího byl proveden “obálkovou metodou“, 
      c)   starosta seznámil přítomné zájemce s postupem, kterým bude proveden výběr    
            kupujícího. Přítomní zájemci postupu porozuměli a souhlasí s ním. 
      d)   pořadí zájemců dle nabídnuté ceny je následující: 
            1. v pořadí nabídka č. 1 ………. s cenou  131.000,-- Kč 
            2. v pořadí nabídka č. 3 ……….. s cenou 105.000,-- Kč 
            3. v pořadí nabídka č. 2 ……….. s cenou 77.700,-- Kč  
II.  Schvaluje  
      prodej nemovitosti - pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2, včetně stavby bývalé hasičské  
      zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března, za cenu: 131.000,- Kč 
      Kupující: 
      ……….., trvale bytem ………………………………. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
      zabezpečit uzavření smlouvy o prodeji nemovitostí.                                      T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta přednesl návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci – veřejné osvětlení v lokalitě Pod Lesem, Valtířov nad Labem. 
Nebylo dotazů, starosta tedy zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 316/2018 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné osvětlení Pod 
Lesem, Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh smlouvy a 
I.  Schvaluje 
    uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné  
    osvětlení vč. stožárů v ulici Pod Lesem ve Valtířově nad Labem. 
    Převodce – manželé……………………….. 
    Převodce - manželé………………………. 
    Převodce - manželé………………………. 
    Převodce………………………… 
    Převodce………………………. 
    Převodci – manželé……………………….. 
   II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
      zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu VO.                            T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro      10  hlasů proti 0   hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo schváleno.  
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Starosta přednesl zastupitelstvu návrh Smlouvy o provedení stavby na pozemku č. 307 a č. 39 v k. ú. 
Vítov u Velkého Března. Informoval, že záměr uzavření smlouvy o právu provedení stavby již 
zastupitelstvo schválilo. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:317/2018 
Smlouva o provedení stavby na pozemku č. 307 a č. 39 v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku č. 307 a 39 v k. ú. Vítov u Velkého  
     Března ve znění předloženém v příloze důvodové zprávy.     
     Oprávnění:          
     …………, bytem …………………. 
     …………, bytem …………………. 
     …………, bytem……………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o provedení stavby.                                           T:  30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Finanční záležitosti 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2018 a informoval, že návrh 
rozpočtového opatření projednal FV, a doporučuje jej schválit. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 318/2018 
Rozpočtové opatření 1/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
 
I.  Schvaluje  
 rozpočtové opatření č. 1/2018 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  

Různé 
Starosta předložil zastupitelstvu informaci obsahující porovnání všech položek výpočtu ceny vodného 
a stočného za rok 2017, tak jak to ukládají obecně závazné právní předpisy. Detailněji to bylo popsáno 
v důvodové zprávě a jejích přílohách. Obec Velké Březno od roku 2015 uplatňuje dvě různé ceny 
stočného (jinou pro obyvatele ve výši 24,61 Kč a jinou pro pivovar ve výši 37,72 Kč) a jednu cenu 
vodného ve výši 34,25 Kč (ceny jsou bez DPH 15 % za 1 m3). Součtové porovnání stočného za rok 
2017, jak jej vyžaduje metodiky MZe, vychází 30,50 Kč/m3. 
p. Rodovská vznesla dotaz na nesoulad informace o ceně za vodné a stočné ve zpravodaji a tabulce od 
starosty obce, kterou dostala jako podklad pro jednání ZO. Dotazuje se, zda je podíl administrativy 
v ceně. Dále vznesla dotaz na odpisy – tvorbu investičního fondu, zda se zobrazí v nákladech, tj ceně. 
Předala dotaz v písemné podobě a postačí ji odpověď v zákonné lhůtě.  
Starosta převzal písemný dotaz a odpověděl, že bude p. Rodovské odpověď zaslána. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na položku nákladů, konkrétně je v jedné z tabulek částka cca 300 000,- uvedena 
jako spoření a není mu jasné, proč je to vedeno jako náklad. 
Ing. Lípová – je to tvorba rezervy na budoucí obnovu majetku, pro větší srozumitelnost lze změnit 
formulaci spoření v nákladové tabulce za fond obnovy. 
Nebylo dalších dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 319/2018 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o porovnání cen vodného a stočného oproti 
kalkulaci k projednání a tuto 
I. Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno.  
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Starosta přednesl informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2017, 
která je předkládána na základě ustanovení čl. 15 Směrnice č. 1/2017 nazvané „ O zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání 
obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 320/2018  
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí 
Velké Březno v roce 2017 a způsobu jejich zadání a tuto 
I. Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
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Bytová koncepce 
Starosta  zahájil projednání vybraných variant A a D koncepce hospodaření s obecními byty. Obě 
varianty vychází z celkové analýzy (pracovního dokumentu, na který se v Koncepcích odvoláváme a 
který byl také zaslán v přílohách).  Dokumenty obsahují připomínky zastupitelů, kteří se zapojili do 
připomínkového řízení. Nastínil návrh postupu projednání – navrhl uskutečnit pracovní jednání 
zaměřené pouze na tento bod. Na pracovním jednání bychom detailněji prodiskutovali obě dopracované 
varianty A a D. Toto pracovní jednání se uskuteční dne 16. 4. od 17:00 a následně bychom s největší 
pravděpodobností 25. 4. od 17:00 na mimořádném a již veřejném jednání ZO hlasovali o jednotlivých 
variantách – vybrali bychom a usnesením schválili variantu A, nebo D anebo je také možnost, že nebude 
přijata žádná varianta. Starosta dále informoval, že absolvoval s tajemníkem OÚ seminář pořádaný Ing. 
Tesařem, který obci zpracoval střednědobý výhled rozpočtu a pomáhal s výběrem bankovního ústavu 
na poskytnutí investičního úvěrového rámce. Seminář měl téma Systém financování obnovy majetku 
samospráv a mimo jiné byly diskutovány i otázky hospodaření s obecním majetkem, konkrétně i 
bytovým fondem. V diskuzi jsme se získali od kolegů zajímavé zkušenosti s privatizací obecních bytů. 
Konkrétně jsme hovořili se starostkou města Hodkovice nad Mohelkou, které lze početně srovnávat 
s naší obcí. Hodkovice v loni privatizovaly panelový dům s třemi vchody a 51 byty. Pozvaly si všechny 
nájemníky a vysvětlily jim hlavní kroky, které je k tomu vedou, pomohly jim se založením družstev a 
během jednoho roku objekt prodaly. Paní starostka mi přislíbila zaslat jejich postup a např. návrh 
usnesení, kterým schvalovali záměr prodeje bytovému družstvu. Je to jedna z možných inspirací, jak 
postupovat s našimi objekty v případě, že bude schválena varianta částečné privatizace obecních bytů. 
Starosta dále požádal Ing. Holuba o vysvětlení jedné jeho připomínky, která hovořila o 
„diskontovaných“ finančních prostředcích. 
Ing. Holub vysvětlil, že je tím myšlena jiná hodnota 1 Kč v roce 2018 a jiná hodnota, kterou bude mít 1 
Kč v roce 2025. 
Ing. Pavliš se také dotázal Ing. Holuba – zdůvodnění variant (pesimistická, optimistická.) 
Ing. Holub odpověděl, že je to jeho pohled na přístup k dokumentu a že by bylo vhodně s takovými 
variantami počítat. 
p. Dvořák – v tabulce jsou předpokládané odhady na opravu objektů. Jeví se mu jako velmi hrubě 
odhadnuté. 
p. Šesták vedoucí SOM vycházel z projektových rozpočtů na zateplení, výměny technické infrastruktury 
objektů. 
p. Dvořák – před 15-10ti lety se již některé byty privatizovaly, takže už jsou určité zkušenosti.  
Starosta – prodeje se realizovaly po bytech a pomáhalo se nájemníkům s administrativou při zakládání 
společenství vlastníků. Byty byly prodávány prostřednictvím realitní kanceláře a ceny samozřejmě 
vycházely ze znaleckých posudků.  
p. Dvořák – je třeba také zkalkulovat výtěžnost z nájmů a zaměřit se na výši nájemného. 
Starosta – s tím se počítá v obou variantách. Podle znalce se pohybuje tržní nájemné v naší obci okolo 
70,-Kč/m2. 
p. Dvořák – v odhadech budoucích nákladů na opravy objektů chybí konkrétnější popis. 
p. Šesták vedoucí SOM – je to v komentářích heslovitě popsáno, ale domnívá se, že je to nereálné.  
Ing. Holub vznesl dotaz, zda v obci, která již prodávala objekty, byla použita cena dle znaleckého 
posudku, nebo cena určená realitní kanceláří. 
Starosta odpověděl, že schválili záměr prodeje objektu bytovému družstvu a po tomto schválení se 
nechal zpracovat znalecký posudek. 
 
Starosta se, na základě požadavku vlastníků p.p.č. 324/25 k.ú. Valtířov nad Labem, vrátil k návrhu 
směny  části  obecního pozemku (cca 220 m2) č. 370 k.ú. Velké Březno za část p. p. č 324/25 k. ú. 
Valtířov v majetku ………………., který byl projednán na minulém zastupitelstvu, ale nebyl schválen. 
Starosta po tomto rozhodnutí ZO informoval vlastníka o výsledku jednání a navrhl mu (dle diskuze na 
jednání OZ) další jednání o možném odkupu. Vlastník, dle emailové korespondence konstatuje toto: 
“Z výstupu jednání orgánů obce, které jsem ti popsal v předchozím mailu, vyplývá, že jsi je 
neinformoval o faktech, které jsme spolu projednali. (věcné břemeno, atd…..).“ A dále: „Navrhuji proto, 
aby ses našim návrhem na směnu 220 m2 ještě zabýval a hlavně vysvětlil činovníkům řádně a 
srozumitelně, proč majetkové vyrovnání, jak jej doporučuje Magistrát i Krajský úřad, realizovat.“ Konec 



6 
 

citace. Starosta konstatoval, že tímto naplnil „prosbu“ vlastníků opakovaně se návrhem směny zabývat 
a dotázal se zastupitelů, zda nepřehodnotili své stanovisko se a vrátíme se ke směně, nebo má starosta 
znovu jednat s vlastníky o odkupu.  
Ing. Pavliš se dotázal, zda vůči poslednímu hlasování nastaly nějaké změny. 
Starosta odpověděl, že součástí podkladů dnešního jednání bylo také právní stanovisko, zda dle zákona 
musí být stejný vlastník pozemku i vodárenské infrastruktury, která se na pozemku nachází. Podle 
názoru právníka a Ing. Lípové jsou vedle sebe stavební zákon a vodní zákon. A podle tohoto vodního 
zákona není nutné, aby byl stejný vlastník pozemku i vodárenské infrastruktury, která se tam nachází.  
Není to tedy nezbytně nutné vlastnit i pozemek, bylo by to ale zřejmě vhodné. Proto jsem …………….. 
oslovil s návrhem jednání o možném odkupu. Reagoval tak, jak jste si přečetli z emailové 
korespondence. 
Bc. Pýchovi nebyl jasný konec. Cituje právní stanovisko: „V dané věci se jedná o provádění udržovacích 
prací na vodním zařízení. Toto zařízení, které je součástí nemovité věci – kanalizačního řadu, a nemůže 
být předmětem převodu jako stavba na cizím pozemku. Dotazuje se, zda termín převod znamená směnu. 
Tajemník – právník tímto myslel něco jiného. Uložil jsem mu, aby vám sdělil podstatnou věc, která tady 
zazněla. Vlastník pozemku podle NOZ se současně stává vlastníkem stavby na něm. A to se v tomto 
případě nestane, protože podle vodního zákona to nelze. Nemůže tedy ………….. automaticky 
namítnout, že jako vlastník pozemku je i vlastníkem stavby. Ten vodní zákon to neumožňuje.   
p. Šesták, vedoucí SOM OÚ – v tu chvíli jsou v rozporu dva zákony, a který dostane přednost? 
Tajemník – vodní zákon je zákon speciális a ten má větší váhu, než zákon obecný. 
Starosta připomněl, že zastupitelé se dohodli, že chceme pozemek odkoupit, že se chceme vypořádat. 
…………… bohužel reagoval tak, že k tomu nemá mandát. 
Bc. Pýcha – ta směna tedy nepřipadá v úvahu? 
Starosta – na minulém jednání nebyla schválena. 
Bc. Pýcha – na jednání komise jsme řekli, že se to ošetří věcným břemenem. 
Starosta – to všechno zde minule zaznělo, včetně věcného břemene.  
p. Rodovská – nebylo by lepší se dohodnout na směně? 
Starosta – argumenty tu minule zazněly. Jde o cestu, která je možná využívána jen rodinou 
…………….., ale za touto cestou jsou pozemky i soukromých vlastníků.  
p. Rodovská – tak to řešte věcným břemenem. 
Starosta – o věcném břemeni se na minulém jednání diskutovalo, ale usnesení se neschválilo. Proto se 
ptám, zda to nepřehodnotit. 
p. Rodovská konstatovala, že na minulém jednání chyběla. 
Ing. Lípová vedoucí úseku VaK OÚ se přimlouvá, aby se to vyřešilo. 
Starosta – my to chceme vyřešit, zastupitelstvo ale jasně řeklo, že ne formou směny pozemků. Proto 
jsem tedy jednal s ……………… o odkupu. Po všech diskuzích a zvážení pro a proti jsem pro odkup 
nezbytně nutného pozemku, ale ……….. dle emailové komunikace v současnosti nechce. Jeho názor se 
možná změní.  
Bc. Pýcha připomněl také jiný email …………, který byl adresován zastupitelům, magistrátu, či 
krajskému úřadu a že je to zbytečná kauza. 
Starosta – to je další věc, kterou chci prodiskutovat, protože ve svém emailu velmi nevybíravým 
způsobem obvinil vedoucí provozu VaK Ing. Janu Lípovou. To jakým způsobem ji v emailu pošpiňuje 
je skoro na podání trestního oznámení na pomluvu. 
Starosta navrhuje zabývat se odkupem pozemku 324/25 v k.ú. Valtířov n. L. a přednesl návrh usnesení.  
Bc. Pýcha – tedy ne směny? 
Starosta – odkup. Směnu jsme neschválili minule. Pokud chceš vznést protinávrh, který bude navrhovat 
směnu, budeme přednostně hlasovat o tvém protinávrhu. 
Bc. Pýcha se domnívá, že směna je elegantnější. 
Starosta se naopak domnívá, že vhodnější je odkup. 
Bc. Pýcha bude pro obě varianty, aby se již tento bod vyřešil. Nikdo nevznesl protinávrh, starosta proto 
nechal hlasovat.  
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 321/2018 
Pověření starosty obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I. Pověřuje 
    Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
    jednáním s vlastníky pozemku p. č. 324/25 v k. ú. Valtířov nad Labem o odkoupení cca  
    100 m2 předmětného pozemku. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na „Protipovodňová opatření obce Velké Březno 
– varovný informační systém“. Předmětem zakázky je dodávka bezdrátových přijímačů a vysílačů - 
rozhlasů. Akce je dotována z OPŽP. Vítěznou nabídku podala společnost COLSYS s.r.o., Buštěhradská 
109,272 03 Kladno, za cenu 3 369 356,- bez DPH. Cena obsahuje i servis po dobu pěti let. Současně je 
vypsáno VŘ na zpracovatele digitálního povodňového plánu. 
 
Dále informoval o uzavřených dohodách s Úřadem práce o poskytnutí dotace na VPP. Od ÚP 
budeme mít 6 VPP a 1 předáka. Současně máme schválenou dohodu o vyhrazení společensky 
účelného místa (SPÚM) a poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na 
jednu osobu. Obec obdrží od úřadu práce příspěvek na toto SPÚM po dobu 6 měsíců ve výši 8.000,- Kč 
 
Starosta informoval o aktualizacích projektových karet ve strategickém dokumentu k jednotlivým 
projektům – cílům strategického dokumentu. Na základě diskuze o koncepci sportu v obci, kterou jsme 
vedli na minulém jednání, navrhujeme rozhodnutí o zahájení projektu nové školní tělocvičny posunout 
z roku 2020 na II. Q roku 2018. Informoval dále, že pracovní skupinu svolal na polovinu dubna. 
 
Starosta přednesl dále pozvání kastelána Státního zámku Velké Březno Ing. Miloše Musila, který zve 
všechny zastupitele na „soukromou“ prohlídku a poté posezení v prostorách zámku. Toto posezení se 
uskuteční v pátek 20. 4. 2018 od 17:00. Poprosil zastupitele, aby si tento termín poznamenali a posezení 
se zúčastnili. 
 
Starosta informoval o výběrovém řízení na obsazení pozice referenta stavebního úřadu. 
K 30. 4. 2018 končí dohodou referentka stavebního úřadu, proto je vyhlášeno výběrové řízení na 
obsazení této pozice. Termín pro odevzdání přihlášek je 16. 4. 2018 
 
Dále na obsazení pozice strojník vodohospodářských zařízení – ČOV. 
Vzhledem k odchodu jednoho z pracovníků obsluhy ČOV Velké Březno do důchodu, vyhlásil tajemník 
OÚ VŘ na obsazení této pozice. Termín pro odevzdání přihlášek je 4. 4. 2018. V současnosti je podána 
jedna přihláška. 
 
A také na obsazení pozice referenta správy majetku.  
Dne 21. 3. ukončila pracovní poměr ve zkušební lhůtě paní Martina Zajícová, proto bylo zveřejněno 
toto výběrové řízení. Termín pro odevzdání přihlášek je 9. 4. 2018. 

Starosta informoval o VŘ na poskytovatele služby letní údržby vybraných obecních pozemků (ve 
stejném rozsahu, jako v loni). Z šesti oslovených podal nabídku jeden uchazeč. Menší plochy budeme 
obhospodařovat s VPP a kmenovými zaměstnanci. Vybrané plochy v obci budou osázeny okrasnými 
keři a květinami. První proběhne na pozemku vedle prodejny Coop.  Jelikož se jedná o soukromý 
pozemek, obec se s Jednotou Rakovník dohodla, že vlastník pozemku uhradí výsadbu a obec zajistí práci 
s touto akcí spojenou. Pozemek bude nově olemován růžemi a uprostřed budou vysazeny kvetoucí keře. 
Stávající okrasný strom (střemcha) byl z výše uvedeného důvodu pokácen. Druhá výsadba bude 
provedena pod železničním přejezdem ve Velkém Březně u čp. 64. Zde bude pozemek osazen novými 
keři. Návrhy na obě výsadby vytvořil ve spolupráci s komisí ŽP pan Kolev.  
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Informační ukazatele rychlosti 
Zhotovitel předal dokumentaci na vybudování 4 informačních ukazatelů rychlosti, podobných jako ve 
Svádově. Ty budou instalovány na místech, kde je na základě žádostí občanů vhodné nějakým opatřením 
snížit rychlost vozidel. Bude to v Kolonce a ve Vítově. Jsou to rovinaté úseky krajské komunikace, kde 
často není respektována rychlost 50 km/h. Bude to preventivní opatření, které bude mít psychologický 
charakter. PD připouští instalovat i takové zařízení, kde data bude možné použít pro jednání s Policí ČR. 
Starosta dále informoval, že je odevzdaná realizační projektová dokumentace na školní jídelnu, ta 
bude sloužit k výběru zhotovitele. Souběžně by do poloviny května mělo být vydáno stavební povolení. 
Připravujeme se tedy na zahájení výběrové řízení, které bude dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Předpokládáme proto využití odborné firmy, která zadávací dokumentaci zpracuje.  
p. Dvořák – stavební komise prohlídla a projednala PD ke školní jídelně, naše připomínky jsou v zápise 
stavební komise. Schůzka byla přínosná. Snažili jsme se vyloučit možné pochybnosti při realizaci. Bude 
třeba vybrat pracovníka BOZP a TDI, protože ta stavba bude náročná. 
 
Ing. Pavliš vznesl dotaz k aktualizovaným projektovým kartám, konkrétně k novým informacím o 
případném obchodu ve Valtířově. 
Bc. Pýcha – dosud nedošlo k jednání s p. Stáňovou, co nejdříve se pokusím novinky zjistit. 
Starosta – karta zpracování a schválení funkčního systému podpory spolkové činnosti bude vypuštěna, 
protože ji nahrazuje metodika poskytování dotací. 
 
Starosta informoval dále o schválení zadání VZMR s názvem „Výstavba chodníku na parcele č. 22/4, 
k. ú. Velké Březno“. Zadání bude uveřejněno na profilu zadavatele, předpokládané náklady jsou 
3 000 000 bez DPH. Již jsme podali žádost o dotaci MAS Labské skály, dotace je maximálně 2 500 000,- 
Realizovat bychom chtěli od května a termín je 5 měsíců. 
 
Dotazy 
 
p. Dvořák informoval o vládním záměru dotovat veřejné osvětlení. Není si jist, zda to bude na svítidla i 
stožáry. 
Starosta – v současnosti je program EFEKT, který dotuje max. do 2 mil Kč a pouze na úsporná svítidla. 
V našem případě je potřeba VO řešit kompletně.  
Ing. Pavliš vládní záměr také zaregistroval a domnívá se, že to bude obsahovat kompletní obnovu 
veřejného osvětlení. 
Starosta – my nyní zpracováváme detaily pro tvorbu zadávací dokumentace na projektanta. 
 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, zda instalace radarů je hotová věc. 
Starosta – je hotova PD včetně povolení. Bylo to projednáno a připomínkováno stavební komisí. 
V rozpočtu máme připraveny finance i na realizaci. 
 
p. Suchý vznesl dotaz, kudy povede cesta pod zámkem. 
Starosta – bude navazovat na stávající cestu pod zámkem, bude kopírovat železnici a u přejezdu bude 
navazovat na stávající chodník z Valtířova. 
 
Ing. Holub vznesl dotaz na stav úvěrového rámce. 
Starosta – je podepsaná smlouva, až bude potřeba čerpat, je to možné. 
 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, co vedlo radu k tomu, že návrh bytové komise na jejího nového člena nebyl 
schválen.  
Starosta – odstoupila z této komise zastupitelka, rada chtěla doplnit komisi opět členem z řad 
zastupitelů. 
 
Bc. Pých se dotázal, zda se řeší poničené dopravní značení ve Valtířově. 
Starosta odpověděl, že informaci předal odpovědnému referentovi a věc se řeší. 
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Bc. Pýcha vznesl dotaz na tajemníka OÚ, zda jako nadřízený Ing. Lípové zná situaci na ČOV a zda je 
nutné mít dva pracovníky na ČOV. 
Tajemník odpověděl, že ano. 
 
p. Rodovská vznesla dotaz, zda se uvažuje o opravách autobusových čekáren. 
Starosta – ano, necháváme si zpracovávat nabídky.   
 
Ing. Pavliš žádal o předložení plánu údržby zeleně, nejen sekání, ale i péče o zeleň. Škoda, že nic není.  
Starosta -  Je to to, co jsem předložil, více pro letošní rok není v plánu. V příštím roce komise navrhuje 
zabývat se parkem ve Valtířově u kostela. 
Ing. Pavliš – ČEZ nabízí dotaci až 150 tis. na výsadbu alejí. Je dle něho více lokalit, kde by se daly 
vysazovat nové stromy. Dále se dotázal, zda uvažujeme s nějakou květinovou výsadbou alespoň 
v centru obce. 
Starosta odpověděl, že před chvílí prezentoval, které plochy budou osázeny okrasnými květinami a keři. 
 
Ing. Pavliš doporučuje informovat na webových stránkách VaK o akcích, které se na tomto úseku dějí. 
Líbil se mu článek ve zpravodaji a v tomto duchu by doporučoval informovat na webu. Dále doporučuje 
uklidit cyklostezku směrem na Malé Březno. Není si ale jist, zda je to obecní povinnost a má se o to 
starat obce. 
Starosta – naše povinnost to není. Malé Březno to dělá z vlastní iniciativy. Možná mají méně ploch a 
zbývá jim čas na cyklostezku. Existuje dohoda s Ústeckým krajem, která říká, co zajišťuje obec 
(vysypávání košů, údržbu laviček a kontrolu propustků) a co je povinností ÚK (úklid a údržba samotné 
stezky prostřednictvím SÚS). 
Ing. Pavliš – chtělo by je tedy vyzvat, ať tak učiní. 
Starosta – v loňském roce jsme také několikrát stezku uklízeli, SÚS to sice má v úkolech, ale není to 
optimální.  
Tajemník – krajský úřad si po nás vyžádal podklady pro bezúplatný převod pozemků pod stezkou. 
Zřejmě tedy budou chtít celou stezku spravovat.   
Starosta – ještě vloni to vypadalo, že nám kraj bude chtít stavbu předat a nyní nás naopak žádají o 
projednání návrhu bezúplatného převodu obecních pozemků pod cyklostezkou.  
 
Ing. Pavliš vznesl dotaz, kdy budou k dispozici kompostéry. 
Starosta – dotazník, který vyzývá občany o sdělení zájmu je součástí zpravodaje, uzávěrka odevzdávání 
dotazníků je 16. 4. 18. V tuto chvíli již máme schválenu smlouvu s firmou ASHPA, která zpracuje 
žádost o dotaci. Pokud budeme s žádostí úspěšní, budou k dispozici v roce 2019. 
 
Ing. Pavliš požaduje na dubnovém jednání OZ předložit zprávu o odpadech, dále zprávu o stavu dluhů 
na místních poplatcích, nájmech, vodném a stočném. Dotazuje se dále na termín fakturace elektřiny 
obecních odběrných míst. Požaduje zaslat srovnání po přechodu k jinému dodavateli. 
Starosta – všechna odběrná místa jsou vysoutěžena jedním dodavatelem s účinností od 1. 1. 2018. 
Ing. Pavliš se zajímá o rozdílnosti cen energií – minulý a dosavadní dodavatel. Abychom měli jistotu, 
že jsme na tom neprodělali. 
Starosta – jistotu máme pouze v tom, že výběr byl v souladu se zákonem. V době, kdy jsme vysoutěžili 
cenu pro rok 2018, to bylo, dle slov burzovního dohadce, velmi slušná cena. Dnes jsem měl telefonát, 
zda budeme provádět aukci i na příští rok. Odpověděl jsem, že nejspíš ano a požádal jsem je, aby 
„hlídali“ vhodný okamžik, protože ceny energií prostě v průběhu roku kolísají.  
 
Ing. Pavliš by chtěl na příštím zasedání slyšet od p. Hradeckého, jak je obec připravena na GDPR. Má 
pocit, že se z GDPR dělají zbytečné problémy. 
Starosta – Jsou k tomu dva názory. Někdo tvrdí, že se to přehání, jiný, že by se toto opatření nemělo 
brát na lehkou váhu. Mluvil jsem o tom minule. Vše by bylo v pořádku, kdybychom systém práce měli 
založený na respektování stávajícího zákona na ochranu osobních údajů. To se v plné míře neděje, takže 
nás určitá opatření k naplnění zákonných povinností čekají.  
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Ing. Pavliš dále požaduje předložit zprávu o stavu požární ochrany za uplynulý rok. 
Starosta – určitě ji dostanete, protože je to povinnost. 
 
Ing. Pavliš dále poukázal na to, že v ulici k Domovu pro seniory parkují vozidla z autoservisu a tím 
omezují průjezdnost. Večer je sice uklidí, ale přes den je vyvezou. Stojí tam už delší dobu tranzit. Chtělo 
by to ohlídat. 
Starosta vznesl dotaz jak to má obec ohlídat. Možností obce je instalovat dopravní značení. 
Bc. Pýcha je toho názoru, že dočasně auto bez RZ smí stát na veřejném prostoru a současně se obává, 
zda by policie jezdila řešit odstavená auta u dílny.  
  
Ing. Pavliš vznesl dále dotaz na případnou realizaci dolního náměstí dle hotové studie. 
Starosta – je zpracována architektonická studie, ale bude potřeba zpracovat projektovou dokumentaci 
ve všech stupních. Počítám, že se o tomto projektu budeme více bavit na příštím, či přespříštím jednání. 
Akce nebude laciná, ale je velmi zdařilá. 
 
Ing. Pavliš – na webu obce v podnětech a připomínkách je dotaz na veřejné hodiny, nelíbila se mu 
odpověď na tento dotaz. 
Starosta – byla oslovena firma Röttig, která bohužel dosud nabídku nepředložila, ačkoli slibovala, že 
bude co nejdříve. Připustil, že to trvá dlouho. 
Ing. Pavliš se domnívá, že informace, která byla na webu poskytnuta, nebyla vyčerpávající. 
Starosta – to je přeci velmi subjektivní. Někomu informace o hledání nového zdroje napájení postačí, 
někomu ne.  
Ing. Pavliš by si představoval, aby se např. 1 x za měsíc poskytla informace o stavu. A ptá se, zda někdo 
zjišťuje spokojenost tazatelů s odpovědí. 
Starosta se dotázal, jak to má OÚ provádět. 
Ing. Pavliš odpověděl: „Zeptat se jich.“ 
Starosta: „Takto to nezjišťujeme.“   
 
p. Suchý se dotázal, zda se vede jednání s majitelem loděnice Valtířov o změně využití prostoru bývalé 
loděnice. 
Starosta – vlastník podal podnět do nového územního plánu, kterým chce stávající využití změnit na 
možnost budovat ubytovací kapacity, zázemí pro cyklisty, rybáře apod. Územní plán pro obec 
zpracovává Mag. Mě. Ústí nad Labem, resp. tu část pro veřejné projednání. Jejich personální kapacita 
je nízká a stejnou činnost dělají i pro jiné obce, proto nám dosud zadání pro veřejné projednání nebylo 
předloženo. 
 
p. Rodovská vznesla dotaz na obnovu vstupních schodů do obecního úřadu.  
p. Šesták, vedoucí SOM OÚ – schody jsou objednány, realizace se předpokládá v květnu. 
 
p. Dvořák vznesl dotaz na nutnost stálého provozu reverzní osmózy v úpravně pitné vody ve Valtířově. 
Starosta – provádí se pravidelné rozbory pitné vody, které zřejmě stále neodpovídají tomu, aby bylo 
možné zařízení vypnout. Zjistíme u Ing. Lípové. 
p. Šesták, vedoucí SOM OÚ -  toto opatření bylo instalováno sice po povodni k odstranění dusičnanů, 
ale dusičnany se zde objevovaly stále.  
 
p. Dvořák se vrátil k dotazu Bc. Pýchy na nutnost obsazenosti ČOV dvěma pracovníky. Sám se na toto 
dotazoval Ing. Plichty, který zastupitelům prezentoval stav projektu intenzifikace a modernizace ČOV 
Velké Březno. Bylo odpovězeno, že dva pracovníci v takovémto provozu být musí. Zmínil také 
bezpečnostní hledisko. 
 
Bc. Pýcha se dotázal, zda byla po plese další akce. 
Starosta – ano, dětský maškarní bál. 
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Diskuze 
p. ………….. se dotázala, v jaké fázi je komunikace se SŽDC ohledně zřízení oplocení železniční tratě.  
Starosta – proběhlo jednání s náměstkem ředitele SŽDC o možné spolupráci při vybudování plotu, slíbili 
předložit cenovou kalkulaci na tuto akci, zatím jsme toto neobdrželi. Současně jsme připomínkovali 
projekt „Optimalizace tratě Střekov – Děčín“, který je plánován pro roky 2022 a dále a který se také 
částečně dotýká bezpečnosti. Vyzveme SŽDC k předložení návrhu. 
p. …………. upozorňuje na velkou rychlost projíždějících vozidel v centru Velkého Března před 
prodejnou COOP, i na zúžený prostor mezi ostrůvkem a parkovištěm u COOP. Dotazuje se, zda by bylo 
možné instalovat zpomalovací prvky (informativní radary) nejen v Kolonii, ale i zde. 
Starosta - vyhodnotíme, jak budou fungovat zpomalovací prvky v Kolonii a ve Vítově a zvážíme 
možnost instalovat tyto prvky i sem. Je to ovšem krajská komunikace a zpomalovací prvky, dle 
Dopravní policie, tu již jsou (ostrůvky). Je tedy otázka, jak by se v tomto prostoru, kde je „velká“ 
křižovatka k dalším opatřením stavěla. 
 
Nebylo dalších dotazů, starosta poděkoval všem přítomným, popřál příjemné Velikonoce a v 19,05 hod 
ukončil jednání zastupitelstva. 
 
 

 
 

 

 

Jiří Suchý        Karel Turek 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 

 

 
  
Mgr. Michal Kulhánek      Jaromír Dvořák 
starosta obce        člen zastupitelstva obce 
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