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Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 25. 6. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 

Jednání se účastnilo 9 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 
Starosta zahájil 32. 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 15. 6. 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 Bc. 
Tomášem Pýchou a Ing. Jiřím 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 
jednání přítomno 9 z 15 zastupitelů, omluvil paní Rodovskou, paní Charvátovou, pana Koudelu, pan 
Suchého, pana Hudíka a pana Holuba. 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 Mgr. Pavlínu Linkovou. 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 Jiřího Pavliše a pana Karla Turka. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro 
návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl 
Ph.D., p. Jaromír Dvořák 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 339/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovatele a skrutátory 32. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
p. Karel Turek, Ing. Jiří Pavliš. 
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
p. Jaromír Dvořák, Ing. Jan Fiala, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. 
 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta obce přednesl program 32. zasedání, nebylo připomínek. Starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 340/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 32. zasedání: 

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

 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Hospodaření s majetkem obce 
 
Starosta předložil návrh na uzavření darovací smlouvy s Ústeckým krajem, jejímž předmětem jsou 
pozemky pod cyklostezkou č. 44/4, 657, 960/1, 962/1, 962/6, 963, 964/4  k. ú. Velké Březno. Rada obce 
doporučuje darovací smlouvu uzavřít. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 341/2018 
Uzavření darovací smlouvy - pozemky pod cyklostezkou 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření darovací smlouvy, kterou se převádí pozemky pod cyklostezkou, ve znění  
      předloženého návrhu.  
      Obdarovaný:  
      Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 708912156, 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                          T: 30. 9. 2018 
Výsledek hlasování:     hlasů pro      9       hlasů proti        0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání 3 žádosti o snížení ceny za prodej pozemku.  
Jedná se o pozemky č. 357 a 392/1 v k. ú. Valtířov nad Labem. Znalecký posudek ohodnotil tržní cenu 
těchto pozemků na 203,85 Kč za 1 m2. Žadatelé žádají o snížení v rozmezí 100 – 150 Kč/m2. Majetková 
komise ani rada obce nesouhlasí. Navrhuje ale nezahrnout do kupní ceny znalecký posudek, protože 
iniciativa byla na straně obce.  Třetí žádost se týká pozemkové parcely č. 727 v k. ú. Velké Březno. 
V tomto případě žádá SVJ o snížení kupní ceny za pozemek č. 727 k. ú. Velké Březno, kde byla 
stanovena cena obvyklá znalecký posudkem na 103,25 Kč – záplavové území. Akceptovatelný návrh 
SVJ je 20 Kč/1m2. Majetková komise a rada obce ani v tomto případě nedoporučuje snížení kupní ceny 
schválit. Současně evidujeme zájem jednoho ze stávajících nájemníků, který o koupi části tohoto 
pozemku projevil zájem, ale i on žádá o snížení kupní ceny na 70,- Kč. Nebylo připomínek, starosta 
nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 342/2018 
Snížení prodejní ceny za pozemek č. 357 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
      snížení prodejní ceny pozemku č. 357, v k. ú. Valtířov nad Labem. 
  
II.  Schvaluje, 
      že náklady na zpracování znaleckého posudku ponese prodávající. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      o usnesení informovat zájemce.                                                           T: 10. 7. 2018 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení nebylo přijato.  
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 342/2018 
Snížení prodejní ceny za pozemek č. 392/1 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
      snížení prodejní ceny pozemku č. 392/1, v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II.  Schvaluje, 
      že náklady na zpracování znaleckého posudku ponese prodávající. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      o usnesení informovat zájemce.                      T: 10. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 343/2018 
Snížení prodejní ceny za pozemek č. 727 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
      snížení prodejní ceny pozemku č. 727, v k. ú. Velké Březno.   
II.  Schvaluje, 
      že náklady na zpracování znaleckého posudku ponese prodávající. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      o usnesení informovat zájemce.                                                           T: 10. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel       1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil k projednání opakovaný záměr prodeje p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno za prodejní 
cenu 103,- Kč/m2. Společenství vlastníků Děčínská 140/141 Velké Březno nemá zájem koupit pozemek 
č. 727 k. ú. Velké Březno o výměře 1715 m2 – zahrada za cenu 103,- Kč/m2. Do dnešní doby jsme 
obdrželi pouze jednu žádost o koupi od vlastníků jednoho z bytů na adrese Děčínská 140. Jedná se cca 
o 550 m2. Současně žádají o snížení ceny na 70 Kč/m2. Komise a rada doporučuje nejdříve opakovaně 
zveřejnit záměr prodeje pozemku č. 727 k. ú. Velké Březno za cenu 103,- za m2. Pokud nepožádá o 
koupi pozemku žádný zájemce, komise souhlasí se snížením ceny na 70 Kč/m2. Nebylo připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 347/2018 
Záměr prodeje p.p.č. 727 v k. ú. Velké Březno za prodejní cenu 103,- Kč/m2 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje pozemku č. 727, zahrada, o výměře 1715 m2 v k. ú. Velké Březno za  
     cenu 103,- Kč/m2 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                        T:  10. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro     9  hlasů proti: 0 hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil k projednání dva Záměry uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. V prvním případě se jedná o 
zřízení elektro přípojky kabelu NN ve Valtířově k budoucímu RD na obecním pozemku č. 156 k. ú. 
Valtířov nad Labem. V druhém případě se jedná o zřízení elektro přípojky pro objekt č. 196 ve Valtířově 
bývalé loděnice na obecních pozemcích 13, 113/2 a 112 k. ú. Valtířov nad Labem. Rada obce doporučuje 
oba záměry schválit. Nebylo připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 344/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002- UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene –  
     služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov,              
     p.p.č. 152/3-kNN na pozemku č. 156 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
     Budoucí oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
     Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností Husák Ladislav,              
     IČO: 13471724, se sídlem Anežky České 628/1, 400 07 Ústí nad Labem. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                        T:  10. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro      9  hlasů proti 0 hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo schváleno  



4 
 

 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 345/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 13, 113/2 a 112, vše v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene   
    – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 13, p. č. 113/2 a p. č. 112,  
     všechny v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                        T:  10. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro        9         hlasů proti      0 hlasů zdržel             0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta přednesl k projednání Záměr prodeje p. p. č. 318/2 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
O prodej žádá vlastník přilehlého pozemku a RD. Komise i rada obce souhlasí bez výhrad. Nebylo 
připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 346/2018 
Záměr prodeje p. p. č. 318/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje pozemku č. 318/2, zahrada, o výměře 120 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                        T:  10. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti      0  hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Různé 
 
Starosta předložil první bodem různého - návrh na schválení nejvhodnější nabídky VZMR - Velké 
Březno ul. Krátká, Školní, Pod Strání - výměna vodovodu a uzavření smlouvy s vítězným 
uchazečem, kterým je Stavební a strojní zemní práce Alexandr Straka. Cena: 1 592 249,12 Kč. Bez 
připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 348/2018 
VZMR - Velké Březno ul. Krátká, Školní, Pod Strání - výměna vodovodu 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Stavební a strojní zemní práce  
Alexandr Straka, IČ: 020 38 871 

     2.   Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Velké Březno ul. Krátká,  
           Školní, Pod Strání - výměna vodovodu“ za cenu 1 592 249,12,- Kč bez DPH, se  

společností Stavební a strojní zemní práce Alexandr Straka, se sídlem Janská 95, 405 02 Děčín., 
IČ020 38 871 

II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                       T:  16. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro       9    hlasů proti      0 hlasů zdržel:    0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil návrh na schválení nejvhodnější nabídky další VZMR - Oprava části místní 
komunikace Zadní 49c a Nová 56c“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, kterým je Zemní a 
dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o. Cena: 1 051 429,07 Kč – dotace 50% z MMR. Bez připomínek. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.:349/2018 
VZMR - Oprava části místní komunikace Zadní 49c a Nová 56c“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I. Schvaluje 
   1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Zemní a dopravní stavby Hrdý 
       Milan s.r.o., IČ: 25475819 
   2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Oprava části místní  
       komunikace Zadní 49c a Nová 56c“ za cenu 1 051 429,07 Kč bez DPH, se  
       společností Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o., se sídlem: 407 41 Dobrná 48 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.               T: 16. 7. 2018 

Výsledek hlasování:  hlasů pro    9   hlasů proti      0  hlasů zdržel        0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil návrh na uzavření dodatku č. 2 k Dohodě pro přípravu a realizaci akce „Výstavba 
rodinných domů Velké Březno -  Vítov II. etapa“. Na základě diskuze na posledním jednání OZ 
proběhlo jednání se zástupci společnosti ELTE. Výsledkem je kompromisní návrh znění dodatku č. 2. 
Společnost ELTE souhlasí s vypuštěním textu …se souhlasem obce… v čl. IV., odst. 1 za předpokladu, 
že v předmětu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude napsáno, že se jedná o pozemek, jehož součástí 
je základová betonová deska, která je ve vlastnictví společnosti ELTE. Právník nemá s touto podmínkou 
problém a doporučuje ji akceptovat. Bez připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 350/2018 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k Dohodě pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných 
domů Velké Březno -  Vítov II. etapa“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 2 Dohody pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných    
     domů Velké Březno -  Vítov II. etapa“ ve znění předloženého návrhu. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 2.                                                                     T: 31. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro     9    hlasů proti     0      hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil k projednání a schválení zprávu o stavu požární ochrany obce Velké Březno v roce 
2017. Zprávu zpracoval metodik – preventista a je sumářem aktivit SDH obce. V závěru zprávy je 
informace o proběhlé tematické kontrole, která byla provedena pracovníky HZS Ústeckého kraje 
v loňském roce a o postupu odstraňování nedostatků, které kontrola zjistila. 
Ing. Pavliš postrádá ekonomické a finanční ukazatele k této zprávě, např. vyčíslení nákladů na pohonné 
hmoty, školení apod., dále mu chybí stav personálního stavu jednotky. 
Starosta - jedná se o zprávu za rok 2017, letos je personální stav lepší, s personálním problémem se ale 
potýkáme dlouhodobě. Do zásahu je v současnosti připraveno cca 7-8 členů jednotky. Zákon, podle 
kterého se zpráva zpracovává, neukládá povinnost informovat o finanční stránce, nicméně na to budeme 
pamatovat v příštích letech. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 351/2018 
Zpráva o stavu požární ochrany obce Velké Březno v roce 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro:  9 hlasů proti: 0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo schváleno 
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Předseda KV předkládá k projednání zprávu o provedených kontrolách plnění usnesení rady a 
zastupitelstva obce a vyřizování stížností a petic za rok 2017. Bez připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 352/2018 
Zpráva Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zápis Kontrolního výboru z provedené kontroly plnění 
usnesení v roce 2017 a kontroly vyřizování petic a stížností veřejnosti v roce 2017 a tento: 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro      9  hlasů proti     0       hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Koncepce hospodaření s obecními byty 
Starosta: „V přílohách jsem zasílal analýzu a návrh možného postupu při privatizaci obecních bytů a 
také návrh obecních bytů k prodeji. Předpokládal jsem, že by o tomto návrhu rozhodovalo zastupitelstvo 
na příštím jednání, ale pro tvorbu konkrétnějších pravidel je potřeba mít zastupitelstvem dané mantinely. 
Proto předkládáme dvě alternativy usnesení, které vidíte na projekci. První varianta předpokládá prodej 
pouze v případě, že s koupí budou souhlasit všichni oprávnění nájemci v daném objektu (pokud jeden 
nebude souhlasit, prodej se neuskuteční). Druhá varianta předpokládá prodej v případě zájmu 
oprávněných nájemců o všechny byty v domě. V obou alternativách je pak popsáno, jak se stanoví cena 
- znaleckým posudkem, jak bude provedena úhrada kupní ceny a návrh „rozdělení“ výnosu z prodeje. 
Zde navrhujeme 10 % z ceny darovat vzniklému SVJ do fondu obnovy, 4% - daň z převodu nemovitosti 
buď zaplatí obec, nebo je daruje vzniklému SVJ. Dále navrhujeme 6% z kupní ceny převézt na rozvoj 
obecní infrastruktury, ale vzhledem ke schválené koncepci hospodaření s byty by bylo nutné tuto 
koncepci změnit, protože ta předpokládá celou kupní cenu vložit na speciální fond obnovy domovního 
fondu, který bude za tímto účelem vytvořen. Zbývajících 80% by bylo převedeno do fondu obnovy DF. 
Třetí variantu, která by případně umožňovala prodej třetím osobám, nenavrhujeme. Vede nás k tomu 
zejména situace v okolních ORP Ústí nad Labem a Děčín, kde bylo schváleno opatření obecné povahy, 
kterým byly zrušeny doplatky na bydlení u nově vzniklých nájemních vztahů. Ty doplatky, které 
inkasovali vlastníci bytů – právnické osoby, byly i deset tisíc korun a více za jednu místnost a tyto 
objekty byly pronajímány zejména nepřizpůsobivým osobám. Byli bychom velmi neradi, kdyby se tento 
problém přesunul z velkým měst do naší obce. A právě prodej třetím osobám by toto mohlo znamenat. 
Jedná se o celorepublikový problém. Osobně jsem byl na dvou konferencích, které se touto 
problematikou zabývaly. Jasně jsme deklarovali, že chceme prodej bytů realizovat stávajícím 
nájemníkům, proto také předkládáme několik podpůrných návrhů v podobě těch 10% daru do fondu 
obnovy vzniklému SVJ a 4 % daru pro úhradu daně z nabití nemovitosti. Obec tedy těmito kroky 
významně podporuje prodej domu stávajícím nájemníkům a zohledňuje v mnoha případech dlouholeté 
nájemní vztahy a sociální dopad na nájemníky.“ 
p. Dvořák – hlasoval proti prodeji, je tedy i proti těmto věcem. Chybí mu ale omezení dalšího 
„přeprodeje“ bytu. 
Starosta – toto je návrh. Pro tvorbu konkrétních pravidel se s tím samozřejmě počítá. 
Ing. Pavliš – proč zrovna 6% bude převedeno na rozvoj infrastruktury obce (komunikace, VO, vodovod, 
kanalizace)?  
Tajemník – je to prostý dopočet do 100%. 
Ing. Pavliš je spíše pro druhou variantu, ale nespecifikoval by jednoznačně, že jeden nájemce může 
koupit dva podíly. 
Starosta - nepředpokládáme, že by vzniklo družstvo, rádi bychom byli nápomocni nově vznikajícím SVJ 
minimálně právní pomocí. 
Ing. Pavliš  - bude tam ošetřeno, že když jeden nájemník nebude chtít koupit – že by tam zůstal obecní 
podíl? 
Starosta – tomu bychom se chtěli na základě negativních zkušeností z minula vyhnout.  
Tajemník – když bude v alternativě 1 byť jeden nesouhlasit, tak končí prodej, a když se bude prodávat 
dle varianty 2, tak budeme v 2. kole nabízet ten byt, o který není zájem ostatním nájemníkům v tomto 
domě. Když neprojeví zájem, končí prodej. Zdůrazňuje, že nemůžeme prodávat společenství, které ještě 
neexistuje, je nutné to prodat do podílového spoluvlastnictví třeba třech nájemníků. Podstata 
předkládaného bodu je dohodnout se, jakým způsobem prodávat a jakým způsobem rozdělit zisk. 
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Starosta se dotázal, zda je někdo pro variantu 3 – prodávat třetím osobám? Návrh, který předkládáme 
ve dvou variantách, může znamenat, že prodáme pouze jeden objekt. Obsahuje ale ony podpůrné body, 
které, věříme, budou pro nájemce natolik motivující, že o koupi zájem bude. Vedle toho totiž bude 
informace o schváleném zvýšení nájemného a plánu dalšího zvyšování v zákonné lhůtě a výši. Ovšem 
do toho přichází komunální volby, které celý proces mohou stočit někam úplně jinam. Jedeme ale podle 
schválené koncepce a snažíme se dodržovat napjaté termíny. 
Bc. Pýcha - pro mě je to monstr akce. Za sebe navrhoval v minulosti, že těch nájemníků, kterých se to 
dotýká, bychom se měli zeptat. Za současného stavu mu přijde nefér o těch lidech rozhodovat. 
Starosta – my s nimi samozřejmě budeme komunikovat, my se jich budeme ptát. Navrhneme jim tato 
jasná pravidla a bude následovat vzájemná komunikace, vyjednávání. Budou určitě chtít znát cenu. Bude 
tedy následovat znalecký posudek. Možná budou říkat, že je to moc peněz, chceme slevu. Naopak se 
domnívám, že jasně stanovit pravidla je vhodnější postup.  
Ing. Pavliš – souhlasí s tím, že nejdříve je nutné stanovit pravidla a ta po té předložit lidem. 
p. Dvořák – lidé by měli dopředu vědět, že určitou nemovitost bude záměr prodat.  
Starosta – v roce 2019 se má odstartovat první prodej. V návrhu byl přehled objektů vhodných k prodeji.  
My ty nájemníky nebudeme obcházet! Naopak. My je oslovíme, že jsou takové a takové podmínky a 
nikdo je nebude nutit a hlavně nikdo nebude nájemníkům brát střechu nad hlavou.  
Ing. Šidák – souhlasí s panem Pavlišem, pokud je nějaký konsensus mezi námi – budeme prodávat 
výhradně nájemcům. Buď na to nájemci přistoupí, nebo nepřistoupí. Zdůrazňuje, že je nikdo nebude 
k ničemu nutit. Jedná se ale o náš majetek a my o našem majetku rozhodujeme. Nicméně budeme 
s nájemníky určitě komunikovat.  
Ing. Fiala – posledně se zdržel, protože neznal a nezná náklady obce s tím spojené, a kdo to bude dělat. 
Nyní se přiklání k alternativě 1.  
Starosta – byla oslovena realitní kancelář p. Liškové, nebrání se případné spolupráci, spolupracuje 
s notáři i znalci. V minulosti všechny byty, které se prodávaly, zaměřovala. To zřejmě bude nutné i 
v těchto případech. Předpoklad je tedy spolupráce s externím dodavatelem, nikoliv, že bychom nabírali 
nové síly.  
p. Dvořák – pokud k prodeji dojde, přikláněl by se k variantě č. 1, souhlasí s Ing. Fialou. 
Výsledek hlasování o usnesení: 353/2018 
Koncepce hospodaření s obecními byty 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a   
I.  Konstatuje, že 
     obec Velké Březno těmito kroky významně podporuje prodej domu stávajícím nájemníkům 
    a zohledňuje v mnoha případech dlouholeté nájemní vztahy a sociální dopad na nájemníky. 
Alt.1 
II. Stanovuje, že 
      a)  Prodej bude realizován pouze v případě zájmu všech oprávněných nájemců v domě. 

b) Prodejní cena bude stanovena jako cena v místě obvyklá dle vyhlášky dle oceňování  
     majetku. 
 
c)  Úhrada kupní ceny bude realizována takto: 

      c.1)  Kauce  
- Každý zájemce uhradí obci kauci ve výši 5.000 Kč jako projev vážného zájmu o koupi. 

- V případě, že zájemce od svého zájmu z důvodu nezávislých na obci odstoupí, bude kauce 

započtena proti marně vynaloženým nákladům obce a zbytek vrácen. 

- V případě, že obec odstoupí od svého záměru prodat, budou v té době již zaplacené kauce 

vráceny zpět. 

- Uskuteční-li se prodej, budou zaplacené kauce započteny proti kupní ceně. 

      c.2) Doplatek kupní ceny: 
- Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy nabyvatelem, 

- V případě, že bude kupní cena hrazena úvěrem (stavební spoření, hypotéka apod.) a 

peněžní ústav, poskytne úvěr za podmínky zástavy předmětu prodeje, může zastupitelstvo 

při schválení prodeje současně rozhodnout i o tom, že kupní cena bude uhrazena až po 

vkladu práva kupujícího dané nemovitosti do KN. 

      d) Vyúčtování bude realizováno takto: 
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           po zaplacení celé ceny kupujícím budou od kupní ceny odečteny náklady prodávajícího  

           a zůstatek může být rozdělen takto: 

- 10% bude odvedeno do fondu obnovy a oprav nově vzniklých SVJ nebo BD, 

- 4% (daň z nabytí nemovitosti) zaplatí obec nebo převede formou daru vzniklému 

SVBJ/družstvu, 

- 6% bude převedeno na rozvoj infrastruktury obce (komunikace, VO, vodovod, kanalizace), 

- 80% bude převedeno do Fondu obnovy DF obce, který bude za tímto účelem vytvořen. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel     6 
Usnesení nebylo přijato  

Alt. 2 
II. Stanovuje, že  
a)  Prodej bude realizován pouze v případě zájmu oprávněných nájemců o všechny byty 
v domě. 
b) Prodejní cena bude stanovena jako cena v místě obvyklá dle vyhlášky dle oceňování  
     majetku. 
c)  Úhrada kupní ceny bude realizována takto: 

      c.1)  Kauce  
- Každý zájemce uhradí obci kauci ve výši 5.000 Kč jako projev vážného zájmu o koupi. 

- V případě, že zájemce od svého zájmu z důvodu nezávislých na obci odstoupí, bude kauce 

započtena proti marně vynaloženým nákladům obce a zbytek vrácen. 

- V případě, že obec odstoupí od svého záměru prodat, budou v té době již zaplacené kauce 

vráceny zpět. 

- Uskuteční-li se prodej, budou zaplacené kauce započteny proti kupní ceně. 

      c.2) Doplatek kupní ceny: 
- Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy nabyvatelem, 

- V případě, že bude kupní cena hrazena úvěrem (stavební spoření, hypotéka apod.) a 

peněžní ústav, poskytne úvěr za podmínky zástavy předmětu prodeje, může zastupitelstvo 

při schválení prodeje současně rozhodnout i o tom, že kupní cena bude uhrazena až po 

vkladu práva kupujícího dané nemovitosti do KN. 

 

      d) Vyúčtování bude realizováno takto: 
           po zaplacení celé ceny kupujícím budou od kupní ceny odečteny náklady prodávajícího  

           a zůstatek může být rozdělen takto: 

- 10% bude odvedeno do fondu obnovy a oprav nově vzniklých SVJ nebo BD, 

- 4% (daň z nabytí nemovitosti) zaplatí obec nebo převede formou daru vzniklému 

SVBJ/družstvu, 

- 6% bude převedeno na rozvoj infrastruktury obce (komunikace, VO, vodovod, kanalizace), 

- 80% bude převedeno do Fondu obnovy DF obce, který bude za tímto účelem vytvořen. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro       4      hlasů proti       3       hlasů zdržel       2 
Usnesení nebylo přijato  
 
Starosta předložil k projednání Souhlas s převzetím nově budovaného veřejného osvětlení u 
pivovaru. 
Tajemník – pivovar si nechává stavět staronovou bránu a při té příležitosti je nutná přeložka veřejného 
osvětlení. Správce VO trvá, abychom vyjádřili nejprve souhlas s tím, že toto nové VO převezmeme do 
vlastnictví. 
Výsledek hlasování o usnesení:  353/2018 
Souhlas s převzetím nově budovaného veřejného osvětlení - Heineken 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a   
I.   Souhlasí  
      s bezúplatným převodem nově budovaného veřejného osvětlení v majetku Heineken  
      Česká republika, a.s. do majetku a správy obce Velké Březno. 
 
 
 



9 
 

 II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      ve spolupráci s právníkem obce zpracovat návrh smlouvy o bezúplatném převodu  
      nově vybudovaného veřejného osvětlení ve vlastnictví Heineken Česká republika, a.s.,   
      IČ: 45148066 a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení          T:  31. 12. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro    9    hlasů proti       0      hlasů zdržel       0   
Usnesení bylo schváleno 
 
Finanční záležitosti 
 
Rozpočtové opatření 3/2018 
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtového opatření č. 3/2018. Obsahuje dvě výdajové 
položky. První je 400 000 na vybudování oplocení mezi obecní komunikací a železnicí v ulici Zadní. 
Dnes bylo provedeno geometrické zaměření pozemků. Druhá je 330 000 na výměnu autobusových 
zastávek ve Velkém Březně. Nebylo připomínek. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 354/2018 
Rozpočtové opatření č. 3/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 3/2018 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro     9  hlasů proti     0      hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo schváleno  
 
Zprávy starosty 

 
Cestovní mapy – projektové karty strategického dokumentu. 
Starosta okomentoval hlavní změny nejdůležitějších projektových karet. 
Stavba nové školní jídelny - nyní se zpracovává zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. 
V červenci bude probíhat demolice včelína a trafostanice. 
Prodej části bytového fondu – dnes jsme sice nepřijali usnesení, ale tématu se budeme dál věnovat 
s přípravou „kuchařky“. 
Dodatek č. 2 k výstavbě RD Na Výsluní – dnes jsme přijali dodatek. Měli bychom během tohoto týdne 
dodatek podepsat. 
Zkvalitnění a rozšíření nabídky lékařské péče - proběhlo jednání s MUDr. Vondrákovou, která 
oznámila, že k 31. 12. 2018 končí provoz dětské ordinace ve Velkém Březně a bude fungovat pouze na 
středisku na Střekově. Po návratu MUDr. Rabiňáka z lázní bude v červenci probíhat jednání o 
budoucnosti dospělého lékaře.  
Přesun služebny policie – tento projekt bude pozastaven, protože stávající prostory ve Valtířově 
využívá policie i jako archiv dokumentů a přesun do menších prostor ve Velkém Březně jim v tuto chvíli 
nevyhovuje. 
V 18.23 odešel zastupitel Bc. Tomáš Pýcha  
Zpracování plánu o zeleň v obci – novinkou je provedená náhradní výsadba 8 stromů v pískovně. 
Zefektivnění třídění komunálního odpadu – proběhla schůzka se zpracovatelem dvou žádostí o dotaci 
z OPŽP (kompostéry a nádoby na separovaný odpad). Zpracovává se žádost. 
Změna povrchu v pískovně – skryta svrchní část a čeká se na zahájení realizace nového chodníku pod 
zámkem, odkud bude navážena ornice a poté proběhne výsadba trávy. 
Oprava barokního sloupu ve Valtířově – čekáme na proplacení dotace. Komunikuji s restaurátorem 
o možném postupném doplnění a vymodelování replik původních soch v příštích několika letech. 
Vybudování tělocvičny a rekonstrukce ubytovny v areálu FK JISKRA Velké Březno – obojí bylo 
předmětem diskuze sportovní pracovní skupiny.  
Instalace výstražných a hlásných systémů – podaná žádost na ČTÚ o přidělení frekvence. Vzhledem 
k hranicím s Německem se k tomu bude vyjadřovat i německá strana a fyzická instalace se proto 
protáhne.  
Obnova vodovodů – čerpací stanice ve Valtířově byla předána, nyní začne realizace opravy části 
odbočky z LTM ulici ve slepé ulici u kaštanu. 
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Instalace bezpečnostních zpomalovacích prvků – ČEZ nesouhlasí s odběrem proudu pro napájení 
radarů, probíhají jednání s vlastníky ve Vítově 4, kteří zde mají individuální čov a proud bychom mohli 
odebírat od nich 
Revitalizace centra obce - zpracovatel  architektonické studie předložil cenovou nabídku na zpracování 
DÚR a DSP včetně realizační dokumentace. Nabídnutá cena je cca 1 150 000,- Kč bez DPH. Je to cena 
velmi vysoká, proto bude zorganizováno výběrové řízení, které by mohlo cenu snížit, a poté se podle 
ceny rozhodneme, zda budeme realizovat vše, jak je navrženo ve studii, či něco z toho realizovat 
nebudeme.  
Nový chodník pod zámkem – podepsána smlouva o dílo, ale vzhledem k dovoleným se zahájení 
posouvá.  
Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení – byla vybrána společnost Osvětlení a energetické 
systémy a.s., která bude zpracovávat PD. Zde se realizace předpokládá až 10 měsíců, bude náročná 
komunikaci v rámci vydání územního rozhodnutí. 
 
Obnova Alej Sportovců - Na webu a facebooku obce byla umístěna anketa k budoucímu vzhledu ulice 
Aleje sportovců. Více respondentů se přiklání k variantě zachovat chodník a obnovit stromovou alej. 
 
p. Dvořák – u realizace školní jídelny by bylo dobré aktualizovat finance, známe již předpokládanou 
cenu od projektanta. 
 
p. Dvořák vznesl poznámku k náměstí. Skončila činnost firma, která podnikala v bývalém Selektu. 
Máme nějaké informace, co se s tím bude dít dále? Je nápad objekt odkoupit a přemístit do tohoto 
objektu veškeré služby.  
Starosta – zjistíme, prověříme. Poslední nabídková cena před cca 15 lety byla 30 000 000 Kč.  
Ing. Pavliš – podobný názor má více občanů a též doporučuje kontaktovat majitele objektu a zjistit 
stávající situaci. 
 
Tivolí hudební léto 
Starosta poděkoval p. Šteflovi za organizaci celé akce a pozval zastupitele na zahajovací akci, která 
začíná již tuto sobotu. Upozornil dále, že ještě v červenci 2018 nebude možné, z důvodu oprav, využívat 
sál.  
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. konstatoval, že vše je připraveno a pro propagaci se udělalo maximum. 
V případě nepříznivého počasí se bude improvizovat. 
 
VZMR:  „Připojení plynových kotlů v domě Litoměřická 248, Velké Březno“ 
Starosta informoval o výběru nejnižší nabídkové ceny - 363 231,86,- Kč bez DPH. 
 
Dále starosta předložil informaci o pořízení moderního elektronického komunikačního nástroje – 
MOBILÍ ROZHLAS. Doplnil, že tato aplikace neslouží jen uživatelům chytrých telefonů, je určena i 
seniorům, kteří vlastní tlačítkový telefon. Ti mohou být informování prostřednictvím SMS. Registrováno 
je zatím 120 osob. Osobně je možné se registrovat na: https://velke-brezno.mobilnirozhlas.cz/ nebo 
prostřednictvím formuláře v příloze aktuálního zpravodaje. Motivoval zastupitele, aby tuto informaci dále 
rozšiřovali. 
 
Dále informoval o pořízení a provozování nového nákladního komunálního vozidla Piaggio. 
 
Dotazy: 
Ing. Šidák vznesl dotaz na PhDr. Štefla, zda již mají zpěvačku?  
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. – nemáme, budeme zpívat sami. 
 
Ing. Fiala – Dopravní Policie zamítla v rámci projektu rekonstrukce železniční tratě návrh dopravního 
řešení křižovatky u Adonisu, ale nedoložila to intenzitou dopravy za 24 hodin. Žádá, aby se obec 
odvolala. Kdyby to neprošlo, navrhuje posunout DZ Dej přednost v jízdě blíže k železnici a udělat 
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vodorovné značení i na komunikaci, tím by se zamezilo kolizím. Navrhuje informovat se na Policii, jaký 
měli důvod toto řešení zamítnout? 
 
p. Panocha je nespokojen, že se původně navrhovala protihluková stěna podél trati, a od té se ustoupilo 
a stěna žádná nebude. Když jede vlak, tak je tam obrovský hluk, neslyšíme vlastního slova. 
p. Dvořák – protihlukové stěny velmi zredukovali, Jen v místech, kde jsou domy pod tratí. Informovali, 
že toto budou řešit v rámci zákona – novými okny. Když to nevyjde, budou navrhovat jiná řešení, nyní 
s tím ale nepočítají. Musí to změřit hygiena. 
Starosta se domníval, že komise s tímto návrhem nesouhlasila. 
p. Dvořák – my jsme nemohli nesouhlasit. Bylo nám řečeno, že v rámci zákona budou realizována 
taková pravidla, abyste hluk neměli.  
 
Diskuze: 
p. Dvořák kdy bude zrealizována oprava schodů OÚ? 
Starosta – oprava bude realizována během léta. 
 
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18.52 hod., starosta popřál všem krásné prázdniny a hezké léto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Pavliš        Karel Turek 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek          Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce                                místostarosta obce 
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