
1 
 

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 21. 5. 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 31. 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 14. 5. 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 Šotkou a panem Holubem. 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 jednání zatím přítomno 11 z 15 zastupitelů, omluvil pana 
Šotku, Ing. Holuba a pana Hudíka. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto 
je zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou zasedání 
zastupitelstva obce určil paní Hanu Fuchsovou. Dále informoval, že pro účely pořízení zápisu bude 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. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání 
zastupitelstva pana Bc. Tomáše Pýchu, Ing. Jiřího Pavliše. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
p. Karel Turek, p. Ivana Charvátová, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl PhD 
 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 333/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovatele a skrutátory 31. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Bc. Tomáš Pýcha, Ing. Jiří Pavliš 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
   Karel Turek, Ivana Charvátová, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl PhD 

 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
V 17.02 se dostavil p. Jan Koudela 
 
Starosta obce přednesl program 31. zasedání, nebylo připomínek. Starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 334/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 31. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Informace o GDPR 
3. Vystoupení zástupce spol. MEDICONET s.r.o. 
4. Hospodaření s majetkem obce  
5. Finanční záležitosti 
6. Různé 
7. Zprávy starosty 
8. Dotazy členů zastupitelstva 
9. Diskuze 

 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Informace o GDPR 
Starosta předal slovo právníku obce p. Petru Hradeckému, který přednesl informaci o GDPR ve vazbě 
na organizaci a chod úřadu. 



2 
 

 
Ing. Pavliš se dotázal na výsledky analýzy provedené společností SCENARIO, zda je možné se 
s analýzou seznámit, kolik stála tato služba, a zda a jak tuto problematiku řeší ZŠ a MŠ. 
 
Starosta odpověděl, že analýzu zašle, cena služby byla cca 70 tis. ZŠ a MŠ musí také tuto normu 
dodržovat, bude zajišťováno firmou p. Mareše a pověřencem bude pan Hradecký. 
 
Ing. Pavliš využil přítomnost právníka a dotázal se na problematiku dodatku č. 2 k Dohodě pro přípravu 
a realizaci akce „Výstavba rodinných domů Velké Březno -  Vítov II. etapa“. 
p. Hradecký - společnost ELTE upravila znění dodatku č. 2 vložením ustanovení, že desky byly 
budovány se souhlasem obce. Podle jeho názoru je nevhodné uvádět souhlas obce. Spatřuje v tomto 
kroku určité nebezpečí, pokud by došlo k odkoupení základové desky a později vyplynuly závady. 
p. Dvořák – mohl by se domluvit kompromis, že nebudou uplatňovat případné závady. 
Starosta – vyzveme ELTE, zda disponují písemným souhlasem obce. Pokud ne a současně nedojde ke 
kompromisu, může to zastavit zájem a výstavbu. 
Ing. Mgr. Šidák – ještě před 10 - ti lety nabízela spol. ELTE základnovou desku za 87 tis, od té doby 
zdražili na současných 200 000. Dle jeho názoru je to částka značně přemrštěná. Dále v této lokalitě 
ELTE neinvestovala a přesto podíl ze zisku při prodeji pozemků mají značný. Kvalitativně základové 
desky nejsou v dobrém stavu. 
Starosta – v r. 2003 byla podepsána dohoda, ale nebyly uvedeny ceny, za jaké se pozemky včetně 
infrastruktury budou prodávat. 
Ing. Mgr. Šidák – dohoda byla uzavřena dle starého občanského zákoníku a neobsahuje výpovědní 
podmínky. 
p. Hradecký – jediná možnost je ukončit dohodu dohodou, i proto hledáme vhodné formulace dodatku. 
Ing. Mgr. Šidák – jedná se o 8 dvoudesek. 
p. Dvořák -  je možné soudní cestou vymoct řešení? 
p. Hradecký -  stará dohoda umožňuje několik výkladů, takže je to velmi problematické. 
 
Hospodaření s majetkem obce 
Starosta přednesl záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 44/4, 657, 960/1, 962/1, 962/6, 963, 964/4, 
vše v k. ú. Velké Březno - pozemky pod cyklostezkou. Žádost předložil Ústecký kraj. Majetková komise 
i rada obce souhlasí. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 335/2018 
Záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 44/4, 657, 960/1, 962/1, 962/6, 963, 964/4, vše v k. ú. 
Velké Březno - pozemky pod cyklostezkou 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr bezúplatného převodu níže uvedených pozemků v k. ú. Velké Březno: 
     pozemku p. č. 44/4 o výměře 654 m2, ostatní plocha, 
     pozemku p. č. 657 o výměře 953 m2, ostatní plocha, 
     pozemku p. č. 960/1 o výměře 2614 m2, ostatní plocha, 
     pozemku p. č. 962/1 o výměře 435 m2, ostatní plocha, 
     pozemku p. č. 962/6 o výměře 96 m2, ostatní plocha 
     pozemku p.č.963 o výměře 937 m2, ostatní plocha, 
     pozemku p. č. 964/4 o výměře 619 m2, ostatní plocha. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T: 15. 6. 2018 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti 0    hlasů zdržel   0 
Usnesení bylo schváleno.  
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Vystoupení zástupce spol. MEDICONET s.r.o. 
Starosta - v rámci dotazníkového šetření při tvorbě strategického dokumentu se mnohokrát objevovalo 
téma lékař, kvalitní lékař, pořádný lékař, či dostupnost k lékaři pro starší lidi. Podařilo se nám spojit se 
společností MEDICONET, která poskytuje lékařské služby a přichází prezentovat své možnosti a 
nabídku možné spolupráce. Přivítal zástupce společnosti MEDICONET s.r.o. – zájemce o provozování 
ordinace praktického lékaře ve Velkém Březně. Od 1. 9. zahajují provoz v Ústí nad Labem s mladou 
lékařkou a o Velkém Březně uvažují jako o druhém pracovišti. 
 
Petr Střihavka přednesl prezentaci firmy, která se zaměřuje na služby v oblasti lékařství, domácí péče a 
péče o seniory, dále přednesl vizi fungování lékařské služby v obci Velké Březno. Jako vhodný objekt 
pro provoz moderní ordinace praktického lékaře, která by měla bezbariérový vstup, byla v centru obce 
a s dostatkem parkovacích míst se dle jejich názoru nabízí stávající objekt ovoce a zeleniny pod 
železničním přejezdem u ZŠ. 
p. Charvátová – jednalo by se o praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře a zubní? 
p. Střihavka – umíme zajistit praktického lékaře pro dospělé, pediatrů je obecně velmi málo, a stejně tak 
zubních lékařů. Jsme schopni vytipovaný objekt upravit na vlastní náklady, včetně technického zázemí, 
s tím, že by v dalším smluvně daném období bylo toto refundováno např. formou sníženého nájemného. 
Starosta – před prázdninami bychom se na dalším zasedání mohli rozhodnout definitivně. 
p. Dvořák – jako perspektivní se mu více jeví současné zdravotní středisko, než přízemí čp. 64. Stávající 
objekt střediska má parkování a koncentruje všechny zdravotní služby. Budeme se muset zamyslet, zda 
přesunout do přízemí jiného objektu a investovat. 
Bc. Pýcha – máte zjištěno, kolik pacientů má současný praktický lékař? 
p. Střihavka – to je naše riziko. Naše hlavní činnost se odvíjí v Ústí nad Labem, Velké Březno by bylo 
doplňkové. 
p. Dvořák – máte smlouvy na zdravotní péči se všemi pojišťovnami? 
p. Střihavka – ano. 
Ing. Pavliš – budete čekat na naše rozhodnutí?  
p. Střihavka – naše hlavní činnost je v Ústí n. L., dále se snažíme rozvíjet zdravotní službu i v okolních 
menších regionech, a protože odsud pocházíme a bydlíme, zaměřili jsme se na Velké Březno. Pokud 
bude zájem, řekneme si další kroky a postupy.  
 
Finanční záležitosti 
Starosta přednesl návrh rozpočtových opatření č. 2/2018, okomentoval některé položky návrhu. 
Nebylo dotazů, starosta přistoupil k hlasování. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 336/2018 
Rozpočtové opatření 2/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 2/2018 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta přednesl návrh Závěrečného účtu Obce Velké Březno za rok 2017, citoval závěr zápisu 
auditorské společnosti k hospodaření uplynulého roku. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:337/2018 
Vyhodnocení hospodaření  - závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 

1. Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2017. 
2. Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2017 ve výši 8.617.685,41 Kč. 
3. Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 8.617.685,41 Kč jako nerozdělený zisk. 
4. Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2017. 

II.   Souhlasí 
s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2017 bez výhrad. 
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III. Ukládá 
Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
zabezpečit zaúčtování hospodářského výsledku roku 2017.                           T:  30. 6. 2018 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  11    hlasů proti 0    hlasů zdržel      1 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Ing. Šidák odešel ze zasedání v 18.05 hod 
Karel Turek odešel ze zasedání v 18,05 hod. 
Bc. Pýcha požádal o přednostní vystoupení občanů s dotazy. 
p. Novotná – kdo dal p. Chourovi souhlas k rozebrání chodníku ve Vítově. Již delší dobu jsou tam 
zábrany, které brání chodcům a nic se neděje. 
Starosta – stav prověříme. Předpokládám, že je to součástí stavebního povolení na budování komunikace 
v této lokalitě. Jinak v tuto chvíli neumím odpovědět. Donutíme p. Chouru, aby tento stav napravil.  
p. Novotná – p. Choura při práci zanechal hromady zeminy na pozemku, který máme pronajatý od obce. 
Starosta -  prověříme stav a upozorníme p. Chouru, aby odstranil z obecních pozemků deponii 
odtěženého materiálu. 
 
Zprávy starosty 
Starosta poskytl tyto bližší informace:  
 
Cestovní mapy 
Dodatečně byly zasílány aktualizované informace k jednotlivým projektům – cílům strategického 
dokumentu.  
 
Na minulém jednání jsme diskutovali o variantě Obřadní místnosti a o celkové rekonstrukci 
prostředního patra Obecního úřadu. Projektant předložil návrh rozpočtu na rekonstrukci 2. podlaží a 
jeho výše činí 1.176.000,-- Kč bez DPH. Nejvyšší náklady cca 600.000,- Kč činí rekonstrukce elektro 
včetně rozvodů sítí. Radní se shodli na tom, že v letošním roce zajistíme stavební povolení a vybereme 
dodavatele. Vlastní realizaci bychom přesunuli do začátku roku 2019, čímž se nenaruší konání 
svatebních obřadů. 

Ve středu bude jednat stavení komise s projektantem školní jídelny, budou společně hledat úsporu 
nákladů na výstavbu jídelny. Současně informuji, že byla vybrána společnost QCM s.r.o., která 
zorganizuje VŘ na zhotovitele stavby. Proběhlo také VŘ na demolici bývalého včelína a trafostanice na 
školní zahradě. Tyto práce provede společnost Auto Zajpt, zemní a výkopové práce, autodoprava.  

Dnes v 15:00 byl termín pro podání nabídek na Projektové a inženýrské práce celkové obnovy VO. 
Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele, byly podány 2 nabídky. Předmětem této veřejné zakázky 
je PD s výkazem výměr pro celkovou obnovu veřejného osvětlení. Samotná realizace se předpokládá na 
3 etapy, v průběhu tří let.  

Pozvánka na Noc Kostelů v pátek 25. 5. od 18:00 v kostele sv. Václava a přilehlé Chotkově hrobce. 
 
Starosta informoval, že obec a všichni zastupitelé obdrželi žádost o pomoc při financování rekonstrukce 
fotbalového hřiště a předal slovo předsedovi FK Jiskra Velké Březno. 
p. Řezáč požádal zastupitele o pomoc při rekonstrukci hřiště, protože situace je dle jeho slov vážná a 
klub ji nedokáže zvládnout.  Poslední odborná rekonstrukce byla po povodni v roce 2013 a od té doby 
to řešíme svépomocí. Byť to hřiště z dálky vypadá dobře, tak pro sportovní účely je to již skoro 
nevyhovující a odborný zásah je nutný.  
Ing. Pavliš – jak se navrhovaná rekonstrukce dotkne zavlažovacího zařízení? 
Řezáč – nikterak, rekonstrukce by probíhala povrchově. Firma, která by toto realizovala, instalovala i 
závlahový systém a umí s tímto pracovat. Došlo by k odbornému zásahu – propískování, hloubkovému 
dosetí travního semene, srovnání aj. Během letní přestávky by se to hřiště tímto zásahem vzpamatovalo 
a dá se do pořádku.  
Ing. Pavliš -  na tyto akce by mohly existovat dotace. 
Řezáč – ano, o dotace žádáme, ale dostaneme pouze neinvestiční, toto by byla investice.  



5 
 

Ing. Pavliš – možná by se v příštím roce naskytla obci možnost získat dotaci na takovou akci. Byl by 
šance, aby to vydrželo rok? V současnosti se připravuje koncepce sportu. 
p. Řezáč – o dotaci opakovaně žádáme, šance na přidělení je ale minimální. Konstatuje, že stav se 
zhoršuje a každý další rok se projeví ve vyšší částce na obnovu. Do propískování, hnojení a dosévání je 
potřeba investovat každý rok, to je cca 50 000. My ani touto částkou nedisponujeme. Takže to pouze 
hnojíme, sekáme a díky automatické závlaze pravidelně kropíme.  
Ing. Pavliš – toto by se mělo tedy dělat každé 3 - 4 roky. 
p. Řezáč – v menší míře každý rok. 
Ing. Pavliš – je pro podporu, ale aby byla koncepce. 
Starosta – koncepce je správná, ale v minulosti nebyla vůle obce investovat každoročně do hřiště 
80.000,- Kč do větší rekonstrukce.  
p. Dvořák – je to důsledek nadměrného zatěžování trávníku, pouze jedno hřiště a spousty týmů. Je také 
pro podporu. Výsledky ty mládežnické týmy mají a reprezentují obec. Chybí dohoda s jednotou Valtířov 
a řešení do budoucna. 
Starosta – minulý týden se sešli zástupci těchto sportovních organizací a domlouvali se na myšlence 
spojeného mládežnického mužstva i na myšlence spojit oba kluby. V nejbližší době se zjistí právní 
podmínky, které má fotbalová asociace pro vytvoření sdruženého mužstva.  
p. Dvořák – domnívá se, že by bylo ideální kluby sloučit. Valtířov má kvalitní zázemí, v pískovně 
bychom v nejbližší době chtěli vybudovat další „tréninkové“ hřiště. 
Ing. Fiala – Jiskra má všechny věkové kategorie, Spartak pouze jednu. Sdružené mužstvo vyžaduje dvě 
věkové kategorie, a to bohužel Jiskra neumí nabídnout. Směřuje to tedy spíše ke sloučení obou klubů v 
budoucnu. 
p. Řezáč – je třeba se ale rozhodnout v otázce rekonstrukce toho hřiště. Přestávka začne za pár týdnů a 
je to jediná časová prodleva, kdy se dá rekonstrukce trávníku provést. Když to budeme řešit za rok, tak 
to bude vyšší částka. 
p. Dvořák – je pro podporu. 
Ing. Pavliš – podobnou údržbu vyžaduje i valtířovské hřiště? 
p. Řezáč – ta zátěž na valtířovském hřišti je mnohem nižší a takový zásah nevyžaduje. 
p. Dvořák – nevyžaduje, v podstatě to je louka, která ale má svá specifika. Je na pískovém loži a veškeré 
dešťové srážky se rychle vsakují. Vyžaduje tedy časté kropení. 
p. Řezáč – takovou louku jsme si představovali jako tréninkové hřiště místo škváry. 
Tajemník upozornil na možnou vyšší finanční zátěž klubu po sloučení, s ohledem na další objekt ve 
Valtířově. Tedy, aby se v koncepci zvážilo, co s majetkem. 
Nebylo dalších diskutujících, starosta přednesl návrh usnesení a nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 338/2018 
Poskytnutí účelové dotace na regeneraci hřiště 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Schvaluje 
     poskytnutí mimořádné finanční dotace na regeneraci travnaté plochy fotbalového hřiště  
     ve výši 108.000,- Kč (slovy: stoosmtisíckorunčeských) 
     Příjemce dotace: 
     FK JISKRA Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej sportovců 256, 403 23  
     Velké Březno 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace uvedeným ve schvalovací  
    části tohoto usnesení.                                                                                         T:  30. 6. 2018  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 8 hlasů proti 1 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Dotazy 
p. Charvátová - kam bude docházet veterinář po demolici objektu, ve kterém dosud sloužil? 
Tajemník – stále v areálu školy, v objektu správce hřiště. 
Ing. Pavliš – u KD Tivoli na travní ploše parkují vozidla. 
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Starosta – všechny pozemky okolo Tivoli jsou pronajaty provozovateli restaurace. Ten si nijak 
nestěžuje. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz, zda se budou kontrolovat vpusti dešťových kanalizací? 
vedoucí ÚSOM p. Šesták – dešťové kanalizace a vpusti, které jsou na krajské komunikaci, jsou 
pravidelně kontrolovány a čištěny SÚS ÚK, ty které jsou v místních komunikacích, pročistí firma RUS. 
Ing. Pavliš – dotaz na zprovoznění veřejných hodin. 
Starosta – během letních prázdnin se zprovozní. 
Ing. Pavliš – zda máme informaci o údajném plánovaném ukončení činnosti stávající firmy v objektu 
bývalého Selectu na náměstí? 
Starosta – takovou informaci nemáme. 
PhDr. Mgr. Štefl -  informoval, že se propadl kanál ve vozovce a dotazuje se, zda se to opraví. 
Starosta – budeme řešit. 
p. Suchý – dotaz na to, zda je dokončena rekonstrukce ČSOV Valtířov. 
Starosta – probíhají zkoušky, již se provozuje, ale předáno ještě není. 
p. Charvátová přednesla dotaz na snížení kupní ceny za prodej pozemku, o který žádal nejmenovaný 
občan obce. 
Starosta – bude předmětem jednání příští rady. 
 
Diskuze 
Ing. Pavliš – je třeba oslovit vlastníka pozemku vedle pošty a Selectu, aby provedli posečení trávy. Dále 
poděkoval za řešení parkujících vozů v ulici k Domovu pro seniory. Dotázal se, zda došlo k rozhovoru 
s provozovatelem Tivoli? Usuzuje, že ano, protože je Tivoli otevřená. 
Starosta – k tomu nedošlo, ale provozovatel otevřel v průběhu května.  
Ing. Pavliš by byl rád, kdyby se o rekonstrukci chodníku v Aleji Sportovců více diskutovalo. Má několik 
připomínek. Je pro obnovení aleje. Žádá, aby byl informován, až se to bude připravovat. 
Starosta souhlasí s obnovou aleje, ale bude předměte spíše příštího roku. 
Ing. Pavliš provedl porovnání cen za elektrickou energii, konstatuje, že soutěž na burze znamenala nižší 
cenu za dodávku. 
Ing. Pavliš upozornil na nevzhlednost autobusových zastávek a plotů okolo nich. Navrhuje, aby se 
opravily. 
Starosta – máme zpracované nabídky na dvě zastávky v centru obce a zastávku u vlakového nádraží, 
kterou řešíme jako pojistnou událost. Cenové nabídky jsou poměrně vysoké – od 80 000,- do 150 000,- 
za 1 zastávku. Nemáme v rozpočtu položku pro obnovu zastávek, proto jsme prozatím poslali 
likvidátorovi k vyjádření pouze nabídku za zastávku, která je součástí pojistné události. Budeme se tím 
dál zabývat. 
Ing. Pavliš – vznesl připomínku na odměny vyplacené zaměstnancům OÚ za rok 2017. „Účelem mého 
dotazu nebylo hodnotit jaká částka a komu byla odměna vyplacena, ale zjistit, jakým způsobem je 
problematika odměn řešena, popř. jestli máme nastavena nějaká pravidla. Další důvod je fakt, že se 
jedná o obecní a tudíž veřejné peníze, a aby byla možná veřejná kontrola. 
Každý, kdo pracuje dobře, iniciativně nebo dokonce nad rámec svých běžných povinností, si určitě 
zasloužení ocenění. Proto nemám výhrady k vyplácení odměn. Naopak, jsem pro to, aby pracovníci byli 
patřičně motivováni a dobří pracovníci ohodnoceni. Musí to ale být zasloužené a odůvodnitelné. 
 
Nyní poznámky k poskytnutým informacím p. tajemníkem: 
- nevím, jaká jsou v současné době platná pravidla pro určení mimořádnosti a pro stanovení výše odměn 
a protože nemám k dispozici popisy pracovních náplní, některé moje komentáře mohou být subjektivní. 
Při posuzování kvality zdůvodnění jednotlivých odměn jsem vycházel pouze z popisu činnosti 
jednotlivých úseků OÚ dle Organizačním řádu OU. 
- pravděpodobně není používán institut cílové odměny, neznám motivační prvek ve stávajícím systému 
odměn, nevím, zda mají pracovníci OÚ v pracovní  smlouvě zaručeny mimořádné odměny a jak se 
určují či nastavují, popř. zda existují Dodatky ke smlouvě, které určují výši odměn na příslušný 
kalendářní rok) 
- v odměnách za r. 2017 nevidím odměny pro starostu obce. Jak je to s odměnami pro starostu - jsou? 
Jaká jsou kritéria pro přiznání odměny starostovi? Jakým způsobem je starosta motivován k iniciativě a 
aktivitě? 
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- nevím, kdo a jakým způsobem stanovil celkovou částku na odměny v rozpočtu 2017 či v minulých 
letech 
- nevím, zda v minulosti někdy někdo ze samosprávy kontroloval účelnost vyplácených odměn (Rada, 
ZO). Předpokládám, že tomu tak nebylo 
- všechny vyplacené odměny jsou vedeny jako mimořádné a bohužel celková vyhrazená částka není 
specificky uvedena v tabulce rozpočtu (excel tabulka pro ZO) jako samostatný bod, položka 
- tím, že mně neznámá částka na mimořádné odměny byla zahrnuta do celkové částku mezd (přesněji 
do položky vnitřní správa), mi to v tuto chvíli připadá jako vystavení bianco šeku 
- z poskytnutých dokumentů mi některá odůvodnění odměn zní vágně 
- u některých zdůvodnění lze pochybovat o mimořádnosti a evidentně se nabízí souvislost s pracovní 
náplní 
- podle mého skromného odhadu (aniž bych znal přesný popis náplně práce jednotlivých zaměstnanců) 
mi vychází následující statistika: 
celková částka mimořádných odměn za r. 2017 – 347 tisíc Kč 
počet odměn celkem – 48, (odměny pro VPP sloučeny dohromady do 1 položky) z toho počet odměn 
bez výhrad – 30 (62%)počet odměn s pochybnostmi (formulace zdůvodnění) – 11 (23%)počet odměn s 
výhradou – 7 (pravděpodobný konflikt s pracovní náplní) (15%) 
 
 Proto: 
 
z důvodu lepší transparentnosti poskytování odměn z obecního rozpočtu pracovníkům OÚ navrhuji, aby 
ZO uložilo tajemníkovi či starostovi obce úkol vytvořit nová pravidla pro poskytování a stanovení výše 
odměn, která přinesou prvky objektivity, měřitelnosti a motivace do systému poskytování odměn. Měly 
by se též oddělit částky na mimořádné a roční odměny. 
Tato pravidla by byla schválena zastupitelstvem před schválením rozpočtu na rok 2019. Tato pravidla 
by měla být použita již pro stanovení odměn v r. 2019. 
 
Doporučuji: 
- na některém z příštích jednání ZO informovat zastupitelstvo, jaká jsou dnešní pravidla pro přiznání 
odměny  
- na základě těchto informací vypracovat jednoduchá pravidla, která, kromě jiného, zavedou 
definovatelnost, objektivitu, měřitelnost a budou obsahovat i motivační prvky 
- zavést institut ročních, cílových a mimořádných odměn  
- aby se preferovaly cílové odměny s jasně definovanými úkoly a měřitelnými kritérii na začátku 
- aby celkovou roční částku všech odměn pro OÚ navrhovala Rada obce na základě určených pravidel 
a poté schvalovalo zastupitelstvo  
- aby starostovi a tajemníkovi obce byly vypsány/přiznány roční cílové odměny s tím, že nárok na 
vyplacení bude podmíněn splněním na začátku roku nastavenými úkoly a odsouhlasenými kritérii (např. 
jedna typická cílová odměny r. 2017 mohla být zajištění a organizace oslav obce, kterou ba měli všichni 
zaměstnanci OÚ, dalším  včasné splnění a realizace strategických cílů v definovaném čase a rozpočtu)  
- aby úkoly, kritéria a výplatu odměn tajemníkovi a starostovi obce navrhovala Rada obce a schvalovalo 
zastupitelstvo obce 
- aby tajemník či starosta obce navrhovali úkoly, kritéria a výplatu odměn pracovníkům OÚ a 
schvalovala Rada obce 
- použít roční, cílové i mimořádné odměny mj. k podpoře zastupitelnosti pracovníků úřadu, ohodnocení 
práce v komisích a výborech, zvyšování kvalifikace pracovníků OU, pro  činnosti nesouvisející 
s pracovní náplní, k podpoře aktivit směrující k vyšší angažovanosti veřejnosti a dobrovolníků při 
zajišťování chodu obce, podpoře aktivit na zvelebení vzhledu obce (úklid, výzdoba, výsadba stromů a 
zeleně, apod. – např. škola organizuje každý rok sběr odpadků a úklid v intravilánu obce žáky školy a 
obec nikoli), k podpoře společenských, kulturních a sportovních aktivit v obci, atd. 
- aby byl použit váhový a procentní systém pro nastavení a vyhodnocení jednotlivých kritérií tak, aby 
se dalo vyjádřit úspěšnost splnění v %. Od toho by se odvíjelo stanovení částky odměny k vyplacení 
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Shrnutí: 
 
Mám pozitivní osobní zkušenost s používáním takto nastavených pravidel. Jsem si jistý, že i někteří 
další zastupitelé jsou na tom podobně a mohou pomoci při jejich tvorbě. 
Dosavadní způsob vyplácení odměn se mi jeví velmi vágní a nemotivující. Naopak chci, aby se nastavil 
lepší a objektivní systém, který bude motivovat pracovníky, bude objektivní, kde zaměstnanec bude na 
začátku vědět kolik a za co může činit jeho odměna (neplatí to pro mimořádné odměny).“ 
Domnívá se, že je potřeba vytvořit nějaká pravidla. 
Tajemník – některá odůvodnění z hlediska neznalosti věci vám mohou připadat vágní, ale zákonná 
norma neumožňuje poskytovat cílové odměny. Historicky se tu používají mimořádné odměny, tento 
princip jsem zdědil. Domnívá se, že nejsme schopni pro úředníky veřejné správy stanovit objektivní 
pravidla tak, jak to řekl Ing. Pavliš. I vzhledem k tomu, že činnost úředníků se prolíná. Dělají nejen 
státní správu, ale i samosprávu. U státní správy nelze motivovat úředníka, aby dělal rychleji nebo více, 
protože musí mít objektivní svobodu na rozhodování. U samosprávy by to možné bylo, ale vzhledem 
k tomu, že dochází k prolínání těch činností, tak by to bylo velmi komplikované. Jsou také úředníci, 
kteří vykonávají jen státní správu např. matrika a ti by na tom byli biti. „Mám letité zkušenosti s touto 
prací, starosta o mně ví, že jsem trochu „držgrešle“, a že peníze neuděluji jen tak, pro hezké oči. Prosím, 
nechte to to na nás, abychom vzhledem k personální praxi a snaze udržet činnost úřadu a motivaci lidí, 
to vypláceli tak, jak to vyplácíme.“ Domnívá se dále, že pro činnost a motivování úředníků nejsou 
pravidla vhodná. Je přesvědčen, že lidé jsou natolik vytížení, že motivační prvky, které Ing. Pavliš 
naznačil (úklid v obci, kultura, sport), nejsou schopni v pracovní době stihnout. To je na jejich volný 
čas. Domnívá se, že důležité je to odůvodnění. „Přesvědčil jsem p. starostu, že zpracovat zprávu o 
činnosti úřadu je vhodné, aby právě zastupitelé měli objektivní informace, jak to na tom úřadu vypadá. 
Jak jsou ti zaměstnanci vytížení, jaká jsou nebezpečí v personální rovině. Že není podchycen majetek, 
že chybí odborníci, viz vodní a bytové hospodářství. Nemáme odborníky na rozvojové programy, 
začínají se objevovat nedostatky na úseku sociální práce. To bylo důvodem té zprávy, a na to se bohužel 
nikdo z vás nezeptal. Dostal jsem formální výtky a výtky k vyplácení neodůvodněných odměn, ale že 
ten úřad není v dobré kondici, o tom nezaznělo nic. A to je pro mě to prioritní.“ Je přesvědčen, že 
odměňování je využíváno opatrně, rozumně a smysluplně. Obává se, že cílové odměny nebudou mít ten 
efekt. 
Jak Koudela odešel 19,05 hod. 
Ing. Pavliš – nerozporuje, zda odměňovat, či ne. Bylo mu řečeno, že je to něco jako „13 plat“. 
Starosta – to ovšem není pravda.  
Ing. Pavliš – jen otvírám diskuzi a téma, které není potřeba dnes vyřešit. Je potřeba se nad tím zastavit. 
Na prvním jednání OZ jsme schvalovali odměnu starostovi. V té době jsem to neřešil. Nevím, jak to má 
starosta s odměnami, ale domnívám se, že by je měl mít také. Nevím, zda ze zákona dostane starosta na 
konci volebního období odměnu, nebo ne.  
Tajemník - až od roku 2018 lze na návrh člena zastupitelstva schválit mimořádnou odměnu starostovi a 
při ukončení výkonu funkce se vyplácí tzv. odstupné. 
Starosta doplnil, že starosta dle zákona pobírá zákonem stanovenou měsíční odměnu. Žádnou odměnu 
starostovi jsme tedy neschvalovali. 
Ing. Pavliš – něco jsme ale schvalovali. 
Starosta – rozhodně se ale nejednalo o odměnu starostovi. Schvalovali se měsíční odměny 
místostarostovi, radním, zastupitelům, předsedům výborů. Je třeba to rozlišovat. 
Tajemník – od letošního roku lze starostovi udělit mimořádnou odměnu. Rozhoduje o tom 
zastupitelstvo, na návrh kteréhokoli člena zastupitelstva. To, co vy jste myslel je odstupné, které se 
vyplácí při ukončení výkonu funkce starosty a je stanoveno zákonem.  
Ing. Pavliš – mě šlo o možnost udělit mimořádnou odměnu.   
p. Rodovská: „Domnívám se, že nějaký pořádek do toho musí být vnesen, aby bylo vidět, kdo co dostal 
a schválilo mu to zastupitelstvo. Ne takhle nějak, že to děláte vy.“ 
Starosta: „Vy tedy chcete říct, že v tom je nepořádek?“  
p. Rodovská – nějaký řád, to co navrhuje Jirka.  
Tajemník – využívám pouze toho, co mi umožňuje zákon. Jsem personální zástupce obce a jako 
personalista se tak chovám. Toto jsou personální záležitosti, odměňování zaměstnanců není předmětem 
schvalování zastupitelstva nebo rady, je to pravomoc personálního vedoucího. Vždy o všech odměnách 
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je starosta informován a rozhodujeme společně. Požádám vedoucí, aby napsali návrhy na své podřízené, 
já napíši návrhy na odměny vedoucím, pan starosta odsouhlasí, nebo neodsouhlasí. Nemůže se tedy říci, 
že bych samosprávu obcházel. 
Ing. Fiala žádá o zodpovězení dotazu na roční náklady na vnitřní správu za volební období, požaduje 
počet zaměstnanců na počátku volebního období a v současnosti. Požaduje dále projednat financování 
a realizaci oplocení dráhy, a to ještě v letošním roce. 
Starosta – počítáme s tím, bude ale potřeba zajistit souhlasy dráhy s umístěním oplocení, které bude 
zřejmě částečně na jejich pozemku. 
PhDr. Mgr. Štefl – k otázce odměn se domnívá, že nadřízený nejlépe zná zaměstnance a provoz a 
jakákoliv norma, by byla velkou byrokratickou mašinerií. 
Starosta: „Neumím si představit, jak aplikovat cílené odměny např. na stavební úřad. Představa, že by 
byl úředník motivován vyřízením 30 případů namísto 20, by dle mého byla jednoznačně na úkor 
kvality.“ 
p. Dvořák pochopil problematiku tak, že odměňování má legislativní rámec, a tím je třeba se držet.  
Ing. Pavliš – byl by rád, kdyby mohla být udělena odměna starostovi. Umí si představit, že bude za 
splnění konkrétního cíle (např. postaví se jídelna během dvou let), odměněn nějakou částkou.  
PhDr. Mgr. Štefl – to je dosti zavádějící. To se bude do dvou let věnovat pouze této činnosti. 
Starosta: „S odměnou pro starostu bych byl velmi opatrný. To opravdu nahrává tomu, že by starosta 
neděla nic jiného, než akci, za kterou mu zastupitelstvo slíbilo cílovou odměnu. Starosta se musí starat 
přeci i bez mimořádné odměny.“ 
Ing. Fiala odešel v 19,16 hod. 
Bc. Pýcha – dotaz na důvod rekonstrukce trávníku, měli byste se dohodnout s Valtířovem. 
p. Řezáč – je potřeba provádět pravidelnou údržbu trávníků, ten byl poškozen při povodních, dále je 
nadměrně zatěžován, pokud by se obnova prováděla pravidelně a obec by to zahrnula do svého provozu, 
nebylo by to tak finančně náročné.  
Zuzana Mendlová – přednesla několik případů špatného stavu obecních objektů i s fotodokumentací. 
Neudržovaná prostranství před obecními objekty (plevel na chodníku, nezametené chodníky, apod.). 
Požaduje lepší provádění údržby objektů. 
Starosta ukončil jednání v 19,40 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Pavliš        Bc. Tomáš Pýcha 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek          Ing. Mgr. Michal Šidák 
             starosta                        místostarosta 
 


