
 

 

1 

 

 

OBEC VELKÉ BŘEZNO 

 

 

 
 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU 

VELKÉ BŘEZNO V ROCE 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: z podkladů vedoucích úseků OÚ Ladislav Boháč, tajemník OÚ Velké Březno  

Počet stran:  51 

Počet příloh:  0 

 

 



 

 

2 

Vážení zastupitelé obce, 

předkládám vám zprávu, která má za cíl informovat zastupitele o činnosti obecního úřadu 
v roce 2016 a současně jim posloužit jako jeden ze zdrojů informací potřebných pro činnost 
voleného zástupce občanů.   

Jedná se o první zprávu tohoto typu, a proto je spíše konstatační než srovnávací.  Naší 
snahou bylo popsat maximum činností, které úředníci v rámce své práce vykonávají, a to 
mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností.  

Z uvedených informací vyplývá, že organizační členění úřadu není zcela ideální, ale vychází 
z možného.  Je třeba zdůraznit a z rozsahu práce to vyplývá, že některé činnosti co do 
rozmanitosti obsahu a množství úkonů s tím spojených samy o sobě vydají na celý pracovní 
úvazek. Rád bych, aby si čtenáři této zprávy uvědomili, že náš obecní úřad je kvalifikačně i 
personálně dlouhodobě poddimenzován. Tvrzení, že to doposud šlo, nelze považovat za 
argument. Jediným argumentem, který by podpořil či vyvrátil názor předkladatele je 
personální audit.  

Jak z předložené zprávy vyplývá, rok 2016 byl pro obecní úřad rokem náročným ale také 

pracovně úspěšným. Zato patří poděkování všem jeho zaměstnancům. 

Ladislav Boháč 
tajemník OÚ 

 

Tato zpráva je zpracována v souladu s organizační strukturou obecního úřadu – po jednotlivých 
úsecích OÚ a v rámci toho pak rozčleněna dle funkčních míst a následně do jednotlivých činností. 
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Funkci asistenta vedení obce vykonává paní Jana Radlová v těchto oblastech: 
spisová služba, správa úřední desky, webové stránky obce, Czech Point, 
zabezpečení jednání volených orgánů, činnost sekretariátu starosty a tajemníka, 
evidence stížností, petic, žádostí o informace, ztráty a nálezy. 
 
Spisová služba 
Podatelna - Doručené pošta - je doručována prostřednictvím České pošty, Datovými schránkami, e-
mailem nebo na podatelnu osobně. Zapisuje se do Elektronické spisové služby, kde se uvádí označení 
referenta, stručný popis dokumentu, adresa odesilatele, spisový znak a podznak, veškeré přílohy, které 
písemnost obsahuje. 

 

 

Každý den je vygenerován Protokol o předávání dokumentů a doručená pošta oproti podpisům 
rozdělena a následně předána pomocí programu spisové služby jednotlivým úředníkům. 

Přehled množství přijaté pošty za jednotlivé roky 

 
 

3660 dokumentů

2589 dokumentů

2745 dokumentů

Doručená pošta

2016 2015 2014



 

 

4 

Výpravna - Odeslaná pošta – je odesílána prostřednictvím České pošty, Datovými zprávami, e-
mailem, prostřednictvím obecní doručovatelky nebo si ji adresát převezme osobně. Pokud se odesílá 
pošta pomocí České pošty, z Výpravny ve spisové službě, je nutno každý den vytisknout Podací arch a 
seřadit podle tohoto archu odchozí poštu, která je odesílána. Jestli-že je odchozí pošta odesílána 
pomocí datové schránky, vytiskne se Dodejka datové zprávy a následně se předá jednotlivým 
pracovníkům. 
 
Množství odeslané pošty za rok 2016 
 

 
 
Česká pošta – 1628 písemností 
Doručeno obecní doručovatelkou - 805 písemností 
Elektronickou poštou - 92 (e-mail) 
Osobní předání – 588 
Datová schránka - 1210 

Každý den je taktéž vygenerován Denní transakční protokol, ve kterém je zaevidováno co se 
s dokumenty děje. 

Na konci roku se provádí kontrola elektronického Podacího deníku, kde je zaevidována příchozí a 
odchozí pošta. Po zjištění nedostatků jsou vyzváni ostatní pracovníci ke sjednání nápravy. 

Od února roku 2016 byla Spisová služba nainstalována všem pracovníkům obecního úřadu, z čehož 
vyplynula povinnost jejich zaškolení a poradní činnost v této věci. 

Spisovna (archiv) – slouží k ukládání dokumentů v průběhu roku, pověřený zaměstnanec 
vyhledává dokumenty ve spisovně i ve „stavebním archivu“ pro občany a pro pracovníky obecního 
úřadu. 

 

 

 

 

 

Odeslaná pošta

1. Česká pošta 2. Email 3. Osobní předání 4. Datové zrpávy
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Úřední deska + elektronická úřední deska 

V roce 2016 bylo přijato 107 žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce + na elektronické úřední 
desce.  

 

 

Dokumenty se zveřejňují ve dvojím provedení: papírovou formou na úřední desce a elektronickou 
formou na elektronické úřední desce. 

Samotnému vyvěšení dokumentu předchází stanovení lhůty pro sejmutí dokumentu, v případě sejmutí 
veřejné vyhlášky se vyznačí datum sejmutí a odešle se potvrzení intervalu vyvěšení žadateli. 

Podoba vkládání na elektronickou úřední desku pomocí níže znázorněného programu: 
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CZECHPOINT – vydáno132 ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy  

 
- Zajišťování prodlužování certifikátu. 

Podklady do zasedání Rady obce 
Shromažďování a kompletování podkladů od jednotlivých pracovníků úřadu, v papírové formě i 
v elektronické. Připravené podklady se uloží na flashdisc nebo na webové stránky, kde si je jednotliví 
radní mohou stáhnout. Konečné usnesení a zápis z rady se po úpravě vkládají na webové stránky. 
V roce 2016 proběhlo 22 jednání RO. 

Podklady do zasedání Zastupitelstva obce 
Shromažďování a kompletování podkladů od jednotlivých pracovníků úřadu, v papírové formě i 
v elektronické. Je vytvořena pozvánka na zasedání zastupitelstva obce a je zveřejněna na úřední desce 
obecního úřadu a na jiných výlepových plochách. Před samotným zasedáním je upravena zasedací 
místnost a připraveno občerstvení. Konečné usnesení a zápis z jednání zastupitelstva obce je upraveno 
a vloženo na webové stránky, taktéž se upravené usnesení zveřejňuje v listinné formě i v elektronické 
na úřední desce úřadu. V roce 2016 proběhlo 8 jednání ZO. 

Kontrola plnění usnesení  
Po vytvoření usnesení z rady i zastupitelstva je vytvořena tabulka, která slouží pro kontrolu plnění 
usnesení. Každý komu byl uložen úkol vyplývající z jednání, doplní stav plnění usnesení. V průběhu 
roku je kontrola plnění usnesení předložena ke kontrole RO a ZO. 

Zápisy z komisí a výborů 
 Uchovávání zápisů z jednotlivých komisí a výborů. Vytváření výpisu z každého zápisu a vložení na     
 webové stránky. 

Ztráty a nálezy 
V roce 2016 byly předány 3 ks klíčů nepatrné hodnoty, mobilní telefon s rozbitým displejem a 
inzulinové pero. Z toho 1 svazek klíčů našel svého majitele.  

Evidence žádostí o poskytnutí informace (ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím) 
V loňském roce bylo evidováno 7  žádostí o poskytnutí informace. Při přijetí žádosti, se žádost 
v podatelně zaeviduje, zapíše se do knihy žádostí o informaci, vyplní se formulář a předá se 
odpovědnému vedoucímu k vypracování odpovědi. Po odeslání odpovědi žadateli, se celý spis uloží. 
Před samotným uložením se žádost i odpověď naskenují, identifikační údaje anonymizují a takto 
upravený dokument se vloží na webové stránky obce. 
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Evidence stížností a petic 
V roce 2016 evidujeme 1 stížnost. Při přijetí stížnosti se stížnost v podatelně zaeviduje, zapíše se do 
knihy stížností a předá se odpovědnému vedoucímu. Po odeslání odpověď se celý spis uloží. 

Volby 
Pomoc při přípravě a organizaci voleb – funkce zapisovatelka. 

Webové stránky obce 
V průběhu roku se ukládají a mění informace, které jsou potřebné upravit, vyjmout, či vložit jako nové 
na webové stránky. 
 

 
 
Informační systém obce 
V případě potřeby informovat veřejnost o vzniklých událostech, se informace rozesílají pomocí 
informačního systému obce. 

Evidence smluv 
Skenování a ukládání smluv do modulu na webové stránky. K uložení do modulu smluv předchází 
vyplnění informací k jednotlivým smlouvám. Jedná se o tzv. veřejné smlouvy – smlouvy, kde 
partnerem obce je podnikající fyzická či právnická osoba, polek apod. V případě potřeby, je nutné 
zamezit zveřejnění utajovaných informací. Po doplnění informací do programu se vše vloží na webové 
stránky. 

 
 
Další činnosti asistenta vedení obce 
Vedení evidence o členech ZO + RO – aktualizování doručovacích adres a telefonních čísel. Vedení 
evidence o personálním složení výborů zastupitelstva a komisí rady. 

Zabezpečování činnosti sekretariátu starosty obce a tajemníka obecního úřadu a další činnosti 
vyplývající z pokynů nadřízeného. 
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Funkci matrikářky vykonává paní Michaela Neumannová v těchto oblastech: 
výkon matričního úřadu, evidence obyvatel, vidimace a legalizace. 

Agenda matriky 
V roce 2016 bylo realizováno 113 svatebních obřadů z toho: 
13 - Obřadní místnost Obecního úřadu 
45 - Panství Velichov 
54 - Státní zámek Velké Březno 
  1 - Eko Farma Babiny II. 

 

 
 

5 sňatků z tohoto množství bylo uzavřeno mezi občanem ČR a cizincem 
3x česko-německá svatba 
1x česko-francouzská svatba 
1xčesko-ukrajinská svatba 
1 roce 2016 se uskutečnilo celkem 112 sňatků civilních a 1 sňatek církevní 
 
V roce 2016 došlo k 22 úmrtím občanů v matričním obvodu Obecního úřadu Velké Březno, z toho: 
18 ve Velkém Březně 
  1 v Homoli pod Pannou 
  2 v Zubrnicích 
  1 v Leštině (Malé Březno) 

V roce 2016 zemřelo celkem 27 občanů Velkého Března včetně části Valtířov (tento údaj zahrnuje i 
úmrtí mimo matriční obvod tzn. nemocnice, zařízení LDN atp.). 
 
V roce 2016 se narodilo do obce Velké Březno včetně části obce Valtířov celkem 22 dětí 
Dne  8.8.2016 se konalo Vítání občánků a zúčastnilo se 15 z celkem 22 narozených dětí. 

Dále bylo v roce 2016: 

- zaevidováno 43 rozsudky o rozvodu manželství, 
- byly sepsáno 4 určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k dosud nenarozenému dítěti, 
- na žádost vydáno 10 druhopisů matričních dokladů, 
- vystaveno 1 Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, 
- proveden 1 zápis do Zvláštní matriky Brno. 
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Agenda vidimace a legalizace 
Jedná se o ověřování pravosti podpisů a listin. V roce 2016 došlo k 520 záznamům  - úkonům -  
ověření  podpisu či shody listiny s originálem 

Agenda evidence osob 
K 1.1.2016 bylo v obci Velké Březno evidováno celkem 2.238 osob. K 31.12.2016 bylo v obci Velké 
Březno evidováno celkem 2.265 osob. 
Počet zrušení trvalého pobytu na žádost ve správním řízení –  11 
Počet přihlášených osob k trvalému pobytu Velké Březno, Valtířov – 74 
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu Velké Březno, Valtířov - 52 
 

 

Ze statistik vyplývá, že průměrný věk obyvatel věkové kategorie 18 – 60 let činí 41,32 let, z toho u 
mužů činí 39,53 let a u žen činí 43,11 let. Průměrný věk osob starších 60 let v obci činí 71,06 let, 
 
 

 
Zastoupení mužů a žen trvale bydlících v obci je 50 - 50 

 
 
Referentka matriky zastupuje v době  dlouhodobé nepřítomnosti podatelnu, případně pokladnu. 
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Funkci referenta pro ŽP vykonávala do 31. 8. 2016 Ing. Blanka Stará a od 1. 9. 
2016 zabezpečuje výkon této funkce paní Libuše Kršková v těchto oblastech: 
Ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství obce, péče o vzhled obce a 
správa obecních lesů. 

Ochrana životního prostředí 
Na základě žádostí a následného místního šetření, o pokácení stromů rostoucích mimo les, bylo  
vydáno celkem 10 rozhodnutí, k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Tyto žádosti se týkaly 
stromů, které mají ve výšce 130 cm obvod kmene větší než 80 cm. 
Na základě místních šetřeních, které probíhají průběžně v celém roce, bylo zjištěno a následně zasláno 
13 výzev k vyžnutí zeleně na soukromém pozemku. (12 x respektováno a posekáno – 1 
nerespektováno) 
 
Úsek ŽP také řeší výskyt a následnou likvidaci černých skládek, které se v obci objevují (např. na 
p.p.č. 327 v k.ú. Valtířov, p.p.č. 30/6 v k.ú. Velké Březno, p.p.č. 933 v k.ú. Velké Březno aj.), ale také 
řeší spory na úseku životního prostředí (např. autovraky na soukromých pozemcích apod.). V tomto 
roce bylo odesláno celkem 9 výzev (8 skládka 1x autovrak) – odstraněno. 
 

Odpadové hospodářství 
V roce 2016 bylo podáno a následně vyřízeno 17 žádostí o přistavení nové nádoby nebo změnu 
(objemu) odpadové nádoby na SKO. V tomto roce byl také nově přistaven jeden kontejner na textil, a 
to do ulice Litoměřická. 

V roce 2016 byly zajištěny dva svozy nebezpečného odpadu, a to v termínu 26.3.2016 a 8. 10. 2016. 
Celkové výdaje za tyto svozy činily 43.918,- Kč, a odvezeno celkem 10,13 t nebezpečného odpadu. Po 
svozu byla vždy obec zkontrolována pracovníkem ŽP a pracovníkem svozové firmy AVE. 

Svoz velkoobjemového odpadu se v tomto roce již nekonal, neboť bylo vybudováno sběrné místo, 
kam mohou občané tento odpad odvážet. 

Na tomto úseku zpracovává referent ŽP tyto roční výkazy:  
Roční výkaz o odpadech – pro ČSÚ,  
Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí – pro ČSÚ,  
Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr – pro EKO-KOM, 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady vypracovává firma AVE Ústí nad Labem.   
Dále referent ŽP také zpracovává čtvrtletní výkazy pro EKO-KOM o celkovém množství a druzích 
komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.  

Odměna za třídění odpadu byla v roce 2016 vyplacena obci v celkové výši 387.869,- Kč. 

V obci Velké Březno je jedna z možností, jak likvidovat bioodpad, a to prostřednictvím žoků. Tyto 
žoky jsou pracovníkem ŽP objednány u oprávněné firmy, kde se také zajistí termíny svozů. Poté jsou 
žoky vydány občanům. Před termínem svozu je vytvořena mapa, ve které jsou označena místa s žoky, 
doplněná tabulkou s adresami a počtem žoků, které mají být v nastávajícím termínu odvezeny.  
V roce 2016 bylo vydáno celkem 177 žoků a to: – na jaře       –  56 ks 

– na podzim – 121 ks 
Sběrné místo 
V roce 2016 bylo v obci Velké Březno zřízeno rozhodnutím zastupitelstva obce sběrné místo. S tímto 
krokem byla spojena potřeba zajištění smluv s firmami pro odběr odpadů z tohoto místa. Obec proto 
uzavřela smlouvy s těmito firmami - Ekolamp, Asekol, Elektrowin, Kuka a AVE.  
Sběrné místo není jen výdajovou položkou pro obec, ale i příjmovou. Protože zde současně dochází ke 
zpětnému odběru odpadů – elektroodpadů, které zajišťují firmy Asekol, Elektrowin a Ekolamp, byly 
obci v roce 2016 vyplaceny odměny výši: 

o Kov – za 3,98 tun zisk  6.612,- Kč 
o Elektrowin – odměna  11.741,- Kč   
o Asekol – odměna          1.293,- Kč 
Celkem se jedná o částku  19.646,- Kč 
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       Výdajová část sběrného místa byla v této výši: 
o AVE  – velkoobjemový odpad – za 17,14 tun – výdaj – 48.915,- Kč  

– pneumatiky – za 1,14 tun – výdej – 6.434,- Kč 
o Kuka    – svoz zeleně (vany) – za 65,5 tun – výdaj – 81.917,- Kč. 
Celkem výdaje na likvidaci odpadu činily 137.266,- Kč 

Referent ŽP řídí zaměstnance , který spravuje chod sběrného místa, tj. kontroluje jeho činnost, vede 
docházku a připravuje podklady pro jeho výplatu, dle potřeby zařizuje odvoz odpadu ze sběrného 
místa apod. 
 

 
        řada 2 = 2015,  řada 3 = 2016 
Z grafu vyplývá, že se oproti roku 2015 výrazně snížilo množství komunálního odpadu a to o 67,6 
tuny a současně se oproti roku 2015 zvýšilo množství separovaného odpadu, a to 13,6 tuny. Tento 
trend lze charakterizovat jako velmi pozitivní 
 

 
 řada 3 = rok 2016, řada 2 = rok 2015 
 
Z grafu vyplývá, že náklady na sběr a likvidaci jednotlivých druhů odpadu mají klesající tendenci 
vyjma nákladů na likvidaci pneumatik, kterou jsme v roce 2015 neprováděli a nákladů na likvidaci 
odpadu ze zeleně, kde se naplnil předpoklad s ohledem na sběr bioodpadu od obyvatel. 
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1 = rok 2015,  2 = rok 2016  

 
Graf potvrzuje již výše uvedený poznatek, že celkové roční náklady obce vynaložené na sběr a 
likvidaci odpadu v porovnání s rokem 2015 klesly, a to o 14.850,- Kč. 
 
 

 
             1 = rok 2015 ,   2 = rok 2016 

Z grafu vyplývá, že příjmy z poplatku za svoz komunálního odpadu oproti roku 2015 klesly o 
132.806,- Kč. Tento pokles způsobila novela zákona o místních poplatcích – osvobození některých 
fyzických osob ( osoby v domově pro seniory, dlouhodobě nebydlící v obci apod.). Oproti roku 2015 
se naopak se zvýšily odměny za separovaný sběr, a to o 72.546,- Kč. 
 

               

            Porovnání nákladů a výnosů obce v

                          letech 2015 a 2016

v Kč 2015 2016

náklady 1768967 1754117

výnosy 1373079 1312829

rozdíl 395888 441288
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že pokles příjmů (výnosů) oproti roku 2015 byl vyšší, a proto ztráta i 
přes nižší náklady roku 2016 je vyšší než-li v roce 2015, a to o 45.400,- Kč. 
 

Peče o vzhled obce 
Jedná se především o péči o veřejnou zeleň (sekání, vyhrabávání, stříhání keřů apod.), úklid 
autobusových  zastávek, dětských hřišť a hracích koutků, vysypávání košů ze zastávek  v letním 
období. Dále o odklízení sněhu, odstraňování zmrazků a posyp chodníků a nástupišť zastávek 
v zimním období. Tyto činnosti zabezpečuje obec převážně svými zaměstnanci, a to 3 kmenovými ( p 
Hovorka, p. Toman a p. Kajzrová) a 14 zaměstnanci  VPP s finanční podporou úřadu práce. 
V letošním roce díky klimatickým podmínkám a částečně i složení VPP, ne vždy probíhala péče o 
zeleň ke spokojenosti občanů.  Organizačním opatřením byla tato činnost převedena od srpna 2016 z 
referenta dopravy na referenta ŽP, ten v současnosti zpracovává plán letní údržby, který bude 
předložen ke schválení radě obce a v případě jeho schválení se jím bude od roku 2017 řídit údržba 
veřejné zeleně. V letošním roce byla uzavřena s úřadem práce dohoda na zajištění výkonu práce 
celkem 12 VPP a 2 předáků.  Vzhledem k požadavkům a omezením stanovených úřadem práce byl 
pracovní poměr uzavřen postupně s celkem 12 zaměstnanci a 1 předákem, z toho 2 zaměstnankyně 
jsou dlouhodobě práce neschopné.  Dohodnutý stav zaměstnanců VPP byl naplněn v červnu 2016. 
Pracovníci VPP spolu se zaměstnanci obce zajišťují i další činnosti zejména na úseku správy 
domovního fondu obce, údržby a oprav chodníků apod. Veřejně prospěšní pracovníci (VPP) kromě 
zimní údržby chodníků a letní údržby veřejné zeleně pracovali na výkopu kolem objektu Litoměřická 
248 a předláždili 10bm propadlého chodníku v křižovatce Děčínská – Litoměřická u parčíku COOPu.  
Dále prováděli malování chodeb v obecních objektech a vyklidili vyhozený nábytek z půdních prostor 
objektu Litoměřická 104. 

Referent ŽP v rámci své činnosti zajišťuje práci pro VPP, kontroluje její množství a kvalitu, nakupuje 
a vydává osobní ochranné pomůcky, pracovní pomůcky, pohonné hmoty a maziva, vede docházku 
VPP, eviduje dobu práce se stroji jednotlivých zaměstnanců, zpracovává podklady pro výplatu mezd 
zaměstnanců VPP.  
V roce 2016 bylo na mzdách VPP vyplaceno celkem 1.877.807,- Kč, z toho dotace úřadu práce činila 
1.817.305,- Kč obec ze svých prostředků hradila 60.500,- Kč. Na nákladech (OOP, pracovní oděvy, 
lékařské prohlídky, pitný režim apod.) celkem 41.487,- Kč. 

Správa obecních lesů 
Obec Velké Březno vlastní celkem 29,5 ha lesů.  Správu těchto lesů vykonávají Lesy ČR, závod 
Litoměřice. 

LESNÍ POZEMKY VE VLASTNICTVÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO 

pozemek p.č.  výměra (v m2) poznámka 

282/4 708 za p. Jonem 

858/1 23 642 Háječek 

298/3 7 910 nad Vítovem 

309/3 11 556   

204/3 51 170   

250/3 22 773   

202/6 29 192   

469/3 7 512 Valtířov 

469/2 93 216   

471/2 48 107   

Celková výměra 295 786 m2 
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Na základě žádostí podaných na OÚ o povolení kácení či prořezu dříví v drobném, samovýrobou 
(samotěžbou), bylo místním šetřením schváleno a následně vystaveno 7 smluv na prodeje dříví 
v drobném. Celková částka za prodej dříví v drobném činila 4.605,- Kč. 

 

 
 
 
Funkci referenta stavebního úřadu vykonává paní Daniela Křížová 
 
Povinností stavebního úřadu je kontrola, zda jsou dodrženy základní požadavky na územně technické 
řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb. Hlavní činností stavebního úřadu je 
zejména: 

- poskytování informací pro pořizování územně plánovacích podkladů, 
- vedení územního či stavebního řízení, 
- vedení řízeni o změně užíváni stavby, 
- vydávání souhlasu s užíváním stavby či vydání kolaudačního souhlasu - vedení řízení o   

odstranění stavby či řízení o dodatečném povolení stavby - provádění kontrolních prohlídek 
stavby, 

- vedení přestupkového řízení, 
- ukládání sankcí za přestupky a správní delikty, 
- vybírání správních poplatků, 
- předávání spisů do archivu, 
- editační povinnosti v RÚIAN/ISÚI. 

Stavební úřad vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a 
oprávněných zájmů osob, nad plněním povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních 
předpisů vydaných k jeho provedení. Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby: 

- stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu, 
- stavba byla užívána jen k povolenému účelu, 
- stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy 

státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné 
škody či ztráty, 

- se  při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelných 
pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků 
snížilo,  

- byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady 
na stavbě nebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Stavební úřad Obecního úřadu Velké Březno má již 4 roky celkem 1 zaměstnance, který vykonává 
výše uvedené činnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a přestupkového řízení; a 
povinnosti vyplývající z RÚIAN/ISÚI. 
Na základě sdělení referentky SÚ,  že její pracovní kapacita je na hranici, kdy by kvantita by 
mohla být na úkor kvality a množství podání by mohlo způsobit to, že buď budou vyřízena ve 
lhůtě, ale v případném odvolání lze předpokládat, že budou vrácena pro pochybení způsobené 
„povrchním“ posouzením způsobeným nedostatkem času, anebo se budou řízení neúměrně 
protahovat, což může vést až k žalobám na nečinnost úřadu a možným náhradám za 
majetkovou újmu stavebníka, rozhodla rada obce na svém 38. jednání o zvýšení počtu 
zaměstnanců stavebního úřadu a to od 1.1.2017 o 1 referenta.  
V roce 2016 referentka SÚ za1ožila celkem 429 spisů k výše uvedeným činnostem, z toho 387 řízení 
dokončila a 42 řízeni je stále rozpracováno; 11 spisů stavební úřad stále řeší z minulých let (viz. níže 
příloha  statistika pro Krajský úřad ÚK Ústí n. Labem). 

V roce 2016 tento zaměstnanec vybral na správních poplatcích a pokutách cca 600 tisíc Kč. 
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Agenda územního rozhodování a stavebního řádu v jednotlivých skupinách od 1.1.2016 do 31.12.2016

Druh § počet

ÚPI 21 SZ 5

VPS - ÚR 78a SZ 0

Územní rozhodnutí 79 SZ 11

Rozhodnutí o změně využití území 80 SZ 2

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 81 SZ 0

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 82 SZ 1

Rozhodnutí o ochranném pásmu 83 SZ 0

Změna a zrušení ÚR 94 SZ 2

Rozhodnutí ve společném řízení 94a SZ 3

Zjednodušené ÚR 95 SZ 0

Územní souhlas 96 SZ 151

Společný územní souhlas a ohlášení 96a SZ 13

Ohlášení 104,odst.2,písm.a-d) 10

Ohlášení 104,odst.2,písm.e-h) 2

Ohlášení 104,odst.2,písm.i-k) 3

Stavební povolení 115 SZ 6

VPS-SP 116 SZ 0

Změna stavby před jejím dokončením 118 SZ 3

Užívání stavby a kolaudační souhlas 120-122 SZ 10

Předčasné užívání 123 SZ 0

Zkušební provoz 142 SZ 0

Změna v užívání stavby 127 SZ 7

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 128 SZ 4

Nařízení odstranění stavby 129 SZ 2

Neodkl.nařízení odstr.stavby a nutné zabezpečovací práce 135 SZ 1

Nezbytné úpravy 137 SZ 0

Údržba stavby 139 SZ 0

Vyklizení stavby 140 SZ 0

Přestupky 178 SZ 8

Delikty 180 SZ 0

Procesní rozhodnutí

Opatření a jiné úkony - pasport stavby, KP 125/4 SZ 25+59

Stanoviska 19

Stížnosti vyřízené SÚ 0

Kolaudace dle zákona 50/1976 Sb. 1

Potvrzení počtu bytových jednotek pro úřad práce 0

Jiná rozhodnutí : Dodatečné povolení stavby 34

rozhodnutí o výjimce 5

usnesení o správním poplatku 292

Počet rozhodnutí napadených odvoláním v kontrolovaném období:

Výsledek

odvolání zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno 2

zamítnuto jako nepřípustné nebo opožděné 0

rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno 0

rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému projednání 2

rozhodnutí změněno 0

dosud v řízení u odvolacího orgánu 0
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Funkci referent přestupkové agendy vykonává na část úvazku Mgr. Pavlína 
Linková 
 

Oblast přestupků  
Obec Velké Březno řeší přestupky prostřednictvím zvláštního orgánu Komise k projednávání 
přestupků (dále jen KPP), ustavené starostou obce, který současně jmenuje a odvolává její členy.  
V roce 2016 pracovala KPP ve složení. 
Předseda Mgr. Pavlína Linková 
člen         Petr Hradecký, promovaný právník, 
člen    Kateřina Jelínková. 
Na základě veřejnoprávní smlouvy řeší tato komise i přestupky příslušející do obce Malé Březno 

KPP obdržela v roce 2016 celkem 31 oznámení o přestupcích od Policie ČR. Od fyzické nebo 
právnické osoby nebyl žádný návrh na projednání přestupku evidován. 
Z 31 podání se jednalo o: 
19 přestupků proti občanskému soužití 
3 přestupky proti majetku 
9 přestupků proti veřejnému pořádku  

 

 

 
 
 
Z 31 podání bylo: 
vyřízeno  9 
odloženo  22 
postoupeno   0 
v řízení   0 

Z 9 bylo vyřízeno: 
v příkazním řízení 3 
rozhodnutím  3 (z toho 1x sloučené řízení – 4 přestupková jednání najednou) 
 
Z 9 vyřízených přestupků bylo uděleny tyto sankce: 

Pokuty:  1x ve výši 500,-Kč + náklady řízení 1.000,-Kč a zároveň bylo rozhodnuto o náhradě škody,  
                1x ve výši 1 000,-Kč + náklady řízení 1.000,-Kč, 
Napomenutí:  3x bylo realizováno v příkazním řízení, 
Jiné sankce:   1x  uložen zákaz pobytu (4 přestupky ve sloučeném řízení). 
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Dále byla 1x udělena pořádková pokuta ve výši 1.000,-Kč, která však není sankcí za přestupek, ale 
sankcí procesní (svědek se opakovaně nedostavil k jednání). 

 
 
 

22 podání bylo odloženo z těchto důvodů: 
11 x se jednalo o přestupek návrhový, který lze podat pouze na návrh postižené osoby. Jelikož návrh 
nebyl v zákonem stanovené lhůtě podán, byl přestupek odložen. 

Dále bylo 4 x realizováno podání vysvětlení a na základě těchto skutečností dospěl správní orgán 
k závěru, že oznámení o přestupku neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci 
orgánům činným v trestním řízení. Přestupky byly pak odloženy.  

V dalších 4 případech správní orgán na základě podrobného seznámení se spisem Policie ČR dospěl 
k závěru, že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci orgánům 
činným v trestním řízení. Přestupky pak byly odloženy. 

V posledních 3 přestupcích bylo zjištěno na základě podrobného seznámení se spisem Policie ČR, že 
se jedná o pokus o přestupku, který v současné legislativě není postižitelný. Přestupky byly tedy 
odloženy s odůvodněním, že oznámení o přestupku neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo 
postoupení věci orgánům činným v trestním řízení. 

Dále bylo zpracováno 88 zpráv o pověsti vyžadovaných Policií ČR (z důvodu trestního stíhání osob 
nebo žádostí o prodloužení zbrojních průkazů, případně pro potřeby Okresních či krajských soudů či 
jiných orgánů činných v trestním řízení). 

Výkon správa shromažďovacího 
Rozhoduje o zákazu shromáždění nebo o změně místa případně trasy shromáždění nebo o změně 
termínu konání shromáždění. V roce 2016 neobdržel obecní úřad žádnou žádost o povolení konání 
shromáždění. 

Referentka  v době dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje na agendě vidimace a legalizace. 
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Funkci sociálního pracovníka vykonává na část úvazku Mgr. Pavlína Linková, 
současně vykonává funkce veřejného opatrovníka osob, jejichž způsobilost 
k právním úkonům byla omezena, zabezpečuje sociální pohřby. 

Činnost sociálního pracovníka v roce 2016 Viz přiložená tabulka  
K vysvětlení statistiky a konkrétního počtu práce s cílovými skupinami klientů sociální práce je třeba 
uvést, že program, tedy standardizovaný záznam sociálního pracovníka, ve kterém pracuji, zpracovává 
statistiku. V rámci práce s klientem v programu je vždy nutné zaškrtnout, jak sociální pracovník 
posoudil životní situaci klienta a do jaké cílové skupiny je klient zařazen. Program umožňuje označit 
vždy pouze jednu skupinu  jako hlavní a podle tohoto principu je pak zpracována statistika. To je však 
dost zavádějící, neboť se může např. jednat o seniora – hlavní cílová skupina, který však zároveň je 
osobou s materiálními problémy nebo čelí neadekvátnímu bydlení. Tyto přidružené aspekty 
vyplývající z aktuální životní situace klienta se však ve statistice nijak neprojeví. Je tedy třeba 
zdůraznit, že cílové skupiny klientů se občas prolínají, ale ze statistiky to nevyplyne. Sociální 
pracovník však řeší situaci klienta komplexně. To jenom na vysvětlenou.  
 

2016 počet  

Rodiny s dětmi 5 

osoby ohrožené sociálním vyloučením 6 

osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby 2 

osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním 10 

nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy 25 

osoby bez přístřeší nebo osoby s nejistým nebo neadekvátním bydlením 6 

osoby ohrožené rizikovým způsobem života 1 

osoby, které se vrátily z výkonu trestu odnětí svobody 1 

jednorázové intervence 43 

senioři 8 

sociální šetření 14 

 

V lednu 2016 požádala obec Velké Březno i o dotaci na výkon sociální práce ve výši 245 000,-Kč. 
Obdrželi jsme pouze 180 000,-Kč. Tato částka byla použita na plat sociální pracovnice, což je 
v souladu s metodikou MPSV. 

OPATROVNICTVÍ 
V rámci opatrovnictví  (aktuálně jedna opatrovankyně), byl dvakrát zabezpečen doprovod  k lékaři, 1 x 
do optiky. Průběžně jsou zabezpečovány základní osobní potřeby. Každý rok v lednu je zpracována a 
odeslána zpráva okresnímu soudu o stavu majetku opatrovance, obsahující informace o stavu a 
transakcích na jejím bankovním účtu opatrovankyně. 

SOCIÁLNÍ POHŘBY: 
V roce 2016 byl zabezpečen 1 „sociální pohřeb“, který obec uhradila. Náklady na tento pohřeb pak 
uplatnila v pozůstalostním řízení, návratnost takto vynaložených prostředků za toto období je 100% . 
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Funkci silničního správního úřadu vykonává na část úvazku paní Kateřina 
Jelínková 

Silniční správní úřad:  V roce 2016 byly vydávány souhlasy, stanoviska a vyjádření ze strany 
silničního správního úřadu. Výzvy k odstranění překážek na místních komunikacích (vraky – viz níže, 
stavební materiál, zábory apod.). V rámci činnosti silničního správního úřadu byla prováděna místní 
šetření a  přejímání komunikací zpět do své správy. Silniční správní úřad během uzavírek silnic II/261 
vydal několik povolenek na cyklistickou stezku. Byla vydána rozhodnutí na zvláštní užívání a 
uzavírky na místních komunikacích.  Rozhodnutí silničního správního úřadu se prostřednictvím 
internetu zadávají do systému JSDI – jednotný systém dopravních informací, kde jsou na mapě 
vyznačeny stavební práce a jiná omezení.  V roce 2016 bylo radou obce vydáno nařízení č. 3/2016, 
kterým se stanoví rozsah, způsob lhůty pro provádění zimní údržby a seznam místních komunikací, 
které se v zimě neudržují. 

 

AUTOVRAKY: 
Autovrak, který byl odstaven v ulici Školní ve Velkém Březně, zůstal v polopřevodu a v roce 2015 byl 
vyřazen z registru vozidel. Jeho současný majitel vrak po druhé výzvě, která mu byla doručena, 
odstranil z místní komunikace.  
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Byl i odstraněn autovrak, který byl nejprve umístěn na p.p.č. 327 a 329/10 v k. ú. Velké Březno (pod 
Šotkovými) a po první výzvě byl vrak přemístěn na silniční vegetaci p.p.č. 295 v k. ú. Velké Březně 
směr ul. Na Výsluní. Vrak byl odstraněn po druhé výzvě a ekologicky zlikvidován.   

 

 

 

Další vraky, které byly po výzvě odstraněny:  
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Vraky ve Vítově u dětského koutku 

 

 

Vrak ve Valtířově 
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Vrak ve Vítově 

 

 

Funkci referent krizového řízení a požárního preventistu vykonává na část 
úvazku paní Kateřina Jelínková 
V roce 2016 byla aktualizována dokumentace krizového řízení zejména v části plánu svolání, kde se 
nutně projevily změny ve funkcích starostů a místostarostů i některých vedoucích funkcionářů 
organizací zapojených v rámci tohoto plánu. 
Součástí byla i změna a doplnění Povodňové komise obce a Požárního řádu obce. 
V roce 2016 byla také aktualizována dokumentace požární ochrany obce. Byl schválen Dodatek č.1  
Zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Bližší informace o stavu PO v obci 
naleznete v samostatné roční zprávě.  

Referentka v době dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje na úseku Czech Point a vedení VPP 
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Funkci referenta správy majetku 1 vykonává p. Miroslav Šesták 

Bytový fond – na obecních objektech pro bydlení jsme v letošním roce zaměřili pozornost na zateplení 
stropů nad podkrovními bytovými jednotkami, odstraňování vlhkostí v přízemních bytech a především 
jsme zajistili provedení periodických revizních zpráv na všech obecních plynových zařízeních. I 
v letošním roce jsme v rámci hydroizolačních výkopů vyměnili dvě olověné vodovodní přípojky a 
nahradili je novými z PE u objektů Ústecká 149 a 152.    

Nebytový fond – v plánu akcí na nebytovém fondu byly dvě větší akce. První akcí byla přestavba 
oplocení u horní školy za cenu 315.442 Kč a druhou odbourání nepotřebných komínů a doplnění 
střešní krytiny objektu dolní školy za cenu 82.697,- Kč vč. DPH (68.135,- Kč bez DPH). Obě akce 
byly realizovány společností Zednictví Radek Švejda. 

Objekt „ Starý pivovar“ – tento objekt, který byl v havarijním stavu, k čemuž, jak se ukázalo, přispěly 
i dvě obrovské povodně, byl demolován a na uvolněném prostoru vzniklo Sběrné místo v části 
oplocené a místo pro kontejnery na separovaný odpad v části volně přístupné. Stavba byla realizována 
za cenu 625.724,- Kč vč. DPH (517.142,- Kč bez DPH). Na realizaci této stavby s podílely 
společnosti: Michal Zajpt, Zednictví Radek Švejda, Zámečnictví Hemza, Dřevovýroba Dařina a Mottl 
Ivan. 

Při stavbách nad rámec běžné údržby byly v roce 2016 provedeny tyto práce: 

1) Hydroizolace kolem objektu Litoměřická 248. 
2) Výměna 3ks plynových kotlů v obecních bytech v objektech Litoměřická 272, Litoměřická 

104 a Zahradní 182. 
3) Přestavba koupelny a oprava trhlin vnitřních omítek místností v bytě č. 2, Litoměřická 104. 
4) Montáž podružných vodoměrů v objektu Litoměřická 104 pro byty č. 2 a 3. 
5) Přestavba koupelny v bytě č. 6, Litoměřická 248.  
6) Dokončuje se akce „Zateplení stropů podkrovních bytů Školní 228“ jejíž součástí je rovněž 

provedení záklopu z OSB desek, čímž se zpřístupní celý prostor půdy pro kominíky a kontrolu 
stavu krovu. 

7) Proběhlo výběrové řízení na zateplení stropů nad podkrovními byty u dalších dvou obecních 
objektů Litoměřická 64 a Litoměřická 206. 

8) Zateplení stropů podkrovních bytů v objektech Litoměřická 64 a 206 a Děčínská 168.      
9) Litoměřická 104, byt č. 4 – vyrovnání podlahy OSB deskami a pokládka PVC lina.                     
10) Litoměřická 248, byt č. 1 (sklep) – zateplení podlahy 100mm polystyrénovými deskami, nová 

hydroizolace, betonová mazanina a PVC lino. 
11) Litoměřická 206 – venkovní úpravy po hydroizolaci objektu včetně zpevnění dvorku 

zámkovou dlažbou a nového oplocení u vjezdu na dvorek.   
12) ZŠ, Školní 228 – přestavba plotu z lícových cihel. 
13) Děčínská 168, byt č. 4 – přestavba podlahy balkonu včetně nové dvousložkové hydroizolace, 

oplechování okrajů a nového žlabu, provedení nové dlažby a výměna dřevěného zábradlí. 
14) Na Výsluní 390, byt č. 4 – odstranění havarijního stavu zatékání vody ze sprchového koutu do 

podlahy a stěn provedením dvousložkové hydroizolace na podlaze a do 50cm výše stěn, nová 
betonová mazanina a dlažba podlahy, nové obklady do výše 50cm. 

15) Výměny plynových kotlů v obecních bytech Na Výsluní 391, byt č.1,  Náměstí 171, byt č. 5, 
Děčínská 168, byt č. 1 a Ústecká 152, byt č. 3.                                      

16) Nová el. Přípojka pro Sběrný dvůr. 
17) Děčínská 169 – výměna dřevěné části oplocení. 
18) Kominíci provedli, jako každý rok, kontrolu a čištění spalinových cest a v případech výměny 

plynových kotlů i výměnu hliníkových komínových vložek nerezovými. 
19) Zahradní 142 – přestavba oplocení včetně výměny vchodové branky a vjezdových vrat. 
20) Těsně před dokončením jsou kontroly veškerých plynových zařízení v majetku obce revizním 

technikem za účelem vystavení nových revizních zpráv po 3 letech.   
21) Zateplení stropů podkrovních bytů v objektech Na Výsluní 390 a 391.           



 

 

24 

22) Na Výsluní 390, byt č. 1 – odstranění havarijního stavu zatékání vody ze sprchového koutu do 
podlahy a stěn, provedením dvousložkové hydroizolace na podlaze a do 50cm výše stěn, nová 
betonová mazanina a dlažba podlahy, nové obklady do výše 50cm. 

23) Byly dokončeny kontroly veškerých plynových zařízení v majetku obce revizním technikem a 
byly nám předány periodické Revizní zprávy. 

24) Litoměřická 248 – byla provedena přestavba venkovního schodiště včetně odvodnění a 
konečná úprava po hydroizolačním výkopu kolem objektu. 

25) Ústecká 149 a 152 – byly vyměněny staré olověné přípojky potrubím z PE a osazeny nové 
zemní zákopové soupravy (uzávěry). V chodníku podél objektu byla provedena hydroizolace 
objektu. 

26) Ústecká ulice – výměna části poškozené dešťové kanalizace a obnova zaústění do 
Homolského potoka. 

27) Zahradní 182 – byly dodány střešní okna pro výměnu v podkrovní bytové jednotce. 
28) Klášterní 172 – výměna kotle hasičů včetně výměny vložky v komínovém průduchu. 

     

Funkci referenta správy majetku 2 vykonává p. Marcela Tomanová 

Při výkonu své práce zabezpečuje a provádí činnosti spojené s nájmem a prodejem bytů nebo 
nebytových prostor.  Tzn. od zpracování žádosti, přes projednání v orgánech obce až k uzavření 
smlouvy, včetně předání bytu (nebytového prostoru).  

V evidenci obce se nachází celkem 30 bytových domů s 164 byty.  Obec spravuje své byty ve třech 
režimech – DPS, Markéty a ostatní byty. V roce 2016 byla ve spolupráci s Komisí majetkovou a 
bytovou vypracována Pravidla pro příjem žádostí o nájem obecního bytu a Pravidla pro příjem žádostí 
obecního bytu zvláštního určení (DPS a Markéty). Těmito Pravidly byly nastaveny určité mantinely, 
které mají zajistit objektivnost posouzení žádostí jednotlivých zájemců zejména z důvodu naléhavosti 
jejich bytové potřeby.  Dále bylo stanoveno, že byty v DPS by měly být určeny a využívány převážně 
staršími osobami v důchodovém věku a naopak, byty v Markétách jsou určeny převážně pro začínající 
mladé rodiny, jejichž měsíčný příjem domácnosti jej nižší než 1, 5 násobek průměrné mzdy stanovené 
Českým statistickým úřadem pro každý rok. 

K 31. 12. 2016 evidoval obecní úřad celkem 34 žádostí o byt v DPS z toho 10 žádostí je od občanů 
obce.  To znamená, že počet žádostí o byty v DPS převyšuje skutečný počet bytů. Ke stejnému datu 
evidoval celkem 66 žádostí o nájem bytu z toho 39 žádostí je od občanů obce. V tomto případě počet 
žádostí činí cca 50% skutečného počtu bytů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že některé žádosti jsou obsahově nejasné, chybějí v nich údaje potřebné pro 
hodnocení a jsou v evidenci více jak 5 let, je třeba žadatele znovu vyzvat, aby aktualizovali svou 
žádost tak, jak vyžaduji nově schválená Pravidla.  
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V roce 2016 byl ukončen nájem v celkem 9 bytech a znovu uzavřena nájemní smlouva k celkem 4 
bytům  
K 31. 12. 2016 evidoval úřad celkem 5 uvolněných bytů, z toho 2 v DPS, 1 v Markétách (Na Výsluní 
391) a 2 v ostatních obecních domech (Zámecká 131 a Zahradní 142).  Vzhledem k trvajícímu 
náhlému onemocnění RSM 2 a z důvodů nutnosti aktualizovat evidenci žadatelů, nebylo možné tyto 
byty obsadit novými nájemci. 

Kontrolou na úseku bytů bylo zjištěno, že ve 105 případech skončila nájemní smlouva na dobu 
určitou, a to uplynutím doby. Je proto nutné uzavřít zcela novou nájemní smlouvu. Tyto smlouvy 
projednává a schvaluje rada obce, a to na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací v případě, že 
žádná ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně, že má zájem nájemní vztah 
ukončit. 

V roce 2016 schválila rada obce celkem 104 nájemních smluv nebo jejich dodatků. K 31. 12. 2016 
bylo uzavřeno 72 nových nájemních smluv 8 dodatků, z důvodů nemoci referenta nebylo uzavřeno 24 
smluv. 

V roce 2016 bylo uzavřeno celkem 7 dohod o úhradě duhu ve splátkách, které zajišťují proti promlčení 
dluh v celkové výši 160.599,- Kč. 
 
 

Funkci referenta správy majetku 3 vykonává na část úvazku paní Kateřina 
Jelínková 

Obecní pozemky  

Prodej: Bylo uzavřeno 10 kupních smluv, kdy obec Velké Březno prodala část nebo celý pozemek 
do soukromého vlastnictví. Tento schvalovací proces obnáší: přípravu materiálu pro majetkovou 
komisi, přípravu podkladů pro Radu obce Velké Březno a Zastupitelstvo obce Velké Březno, vč. 
zveřejnění záměru a přípravy kupní smlouvy, podání návrhu na katastrální úřad. Některé žádosti o 
prodej nebyly schváleny. Další tři žádosti o koupi pozemku jsou ve schvalovacím procesu. Jedná se o 
prodej manželům Bártovým, Vobeckým a panu Jarošovi.  

Koupě, dar: Obec nabyla do svého vlastnictví 6 pozemků (nebo jejich části). Jeden pozemek je stále 
v řízení. Jedná se o bezúplatný převod nemovitosti, pozemek č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad Labem, o 
výměře 308 m2. Tento schvalovací proces obnáší: přípravu materiálu pro majetkovou komisi, přípravu 
podkladů pro Radu obce Velké Březno a Zastupitelstvo obce Velké Březno, vč. přípravy kupní 
smlouvy a podání návrhu na katastrální úřad.   

Věcná břemena: Obec Velké Březno uzavřela 11x Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu. Tento schvalovací proces obnáší: přípravu 
materiálu pro majetkovou či stavební komisi, přípravu podkladů pro Radu obce Velké Březno a 
Zastupitelstvo obce Velké Březno.  
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Pronájem: Obec Velké Březno uzavřela 10x smlouvu o nájmu obecního pozemku. Z toho další 3 
nájemní smlouvy jsou připraveny k podpisu. Tento schvalovací proces obnáší: přípravu materiálu pro 
majetkovou komisi, přípravu podkladů pro Radu obce Velké Březno, vč. zveřejnění záměru a přípravy 
nájemní smlouvy. Některé žádosti o pronájmu nebyly schváleny. V současné době evidujeme 159 
uzavřených nájemních smluv na obecní pozemek. S touto činností souvisí evidence nájemného, včetně 
jeho vymáhání, v programu Gordic. V roce 2016 bylo za nájemné vybráno 73.130 Kč. V tomto 
okamžiku v evidenci dlužníků je pouze jeden dluh ve výši 150 Kč, byla učiněna poslední výzva před 
výpovědí z nájemní smlouvy. Nájemné lze hradit do pokladny na obecním úřadě, platbou převodem 
nebo platební kartou. Nájemníci jsou s touto skutečností seznámeni. Úhrada za pronájem pozemku by 
měla být provedena do 31. 08. daného roku.  

Na žádosti občanů či institucí jsou vydávána různá  stanoviska, vyjádření a souhlasy k obecním 
pozemkům.  

V rámci agendy „správa obecních pozemků“ spolupracuji s programem Gramis, CzechPoint Office, 
Kompas a registr obyvatel.  
 
Pronájem – hrobová místa ve Valtířově:  34 nájemních smluv, které končí k 31. 12. 2016 bude 
prodlouženo na dalších 5-10 let. Tento schvalovací proces obnáší: obeslání a komunikace se 
současnými nájemníky, přípravu podkladů pro Radu obce Velké Březno, přípravu nájemní smlouvy. 
V roce 2016 bylo vybráno nájemné ve výši 6.320 Kč. V roce 2017 je předpoklad nájemného za 
hrobová místa ve výši cca 20.000 Kč. V roce 2016 byl vydán nový řád veřejného pohřebiště.  Byla 
opravena vstupní brána na hřbitově, která se nyní dá také zamykat. Pro bezpečnost návštěvníků a 
ochranu majetku  byla zřízena funkce správce hřbitova, který zabezpečuje odemykání a uzamykání 
hřbitova a současně i běžnou údržbu.  Je připravována rekonstrukce márnice, za tímto účelem obec 
požádala ČEZ o zřízení odběrného místa, ze kterého bude napájen nejen hřbitov, ale také kamery, 
které budou 24 hodin denně monitorovat vnitřní území hřbitova jako preventivní opatření proti 
vandalům a zlodějům.  Dále byla zahájeny práce na zprovoznění studny, v současné době je vyčištěna 
do hloubky cca 17 m, ale dostatek vody je zřejmě hlouběji, a proto budou práce na jaře 2017 
pokračovat. 

Dětská hřiště: v roce 2016 proběhly servisní práce na některých hřištích a roční kontroly – 
posouzení bezpečného užívání. Obec Velké Březno spravuje dětský koutek v ulici Aleji Sportovců, 
dětské hřiště ve Vítově a Na Výsluní, dále dětské hřiště ve Valtířově v kolonii, v centru Valtířova a 
relaxační sportovní areál (bývalá pískovna). Byl vydán Provozní řád dětského hřiště. Na podzim byly 
do relaxačního sportovního areálu ve Valtířově instalovány další nové herní prvky. 
 
 

   
 
 

Nové herní prvky ve Valtířově, které uspokojí i ty nejmenší návštěvníky - houpačky 
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Dětské hřiště ve Vítově – úpravy dopadových ploch, instalace bezpečnostní zábrany. Servisní opravy 
provedl Jiří Klupák – revize a servis sportovišť. Dopadové plochy upravili a vykopali na základě 
instrukcí veřejně prospěšní pracovníci, materiál – jemný kačírek. 
 

 
 

Celkové pohledy na hřiště ve Vítově 

   
 
Dětské hřiště v Aleji Sportovců – doplnění dopadových ploch. Revizi herních prvků provedl Jiří 
Klupák – revize a servis sportovišť. Doplnění „kačírku“ provedli pracovníci VPP. 

 
Prořez obecních stromů: Je zajišťován na základě doporučení životního prostředí. V roce 2016  
došlo k prořezu a kácení vybraných obecních stromů. Ze zaslaných cenových nabídek pro rok 2016 
byla vybrána firma Martin Šnajdr, se kterou jsme po celý rok spolupracovali.  
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Tato firma, taktéž provedla úpravu obecní zahrady v ul. Zahradní čp. 182 ve Velkém Březně. Vše 
probíhalo s koordinací VPP, kteří odklízeli větve a dřevo. 
Rozsáhlejší akce proběhla také dne 16. 09. 2016, a to prořez ořechu na obecním pozemku u závor 
v ulici Litoměřická na p.p.č. 534 v k. ú. Velké Březno, z důvodu poškozování cizího majetku. 
Nákladním automobilům (popeláři, zásobování) při vjezdu do těchto prostor, větve stromu zasahovaly 
do radiusu jízdy. 

Fotodokumentace: prořez ořechu prováděla firma Martin Šnajdr a větve odklízeli naši veřejně 
prospěšní pracovníci. Všichni naši veřejně prospěšní pracovníci byli poučeni o bezpečnosti práce 
v tomto daném prořezu stromu.  
 

      
 
Veřejné osvětlení: během roku došlo k 2 závažnějším haváriím. V ulici Litoměřická (ve Vítově) 
bylo vyměněno 60m kabelu z důvodu stáří. V listopadu došlo k přerušení osvětlení v ulici Nad 
Nádražím až po lokalitu Pastviny. I v této lokalitě byla učiněna provizorní oprava v hodnotě 15 tis. Kč.  
Jinak byla prováděna průběžná kontrola a běžné opravy VO 

Dále byly na základě žádostí vydávána stanoviska o existenci sítí veřejného osvětlení. 

Po odchodu do důchodu pana Šubrta, který pro obec Velké Březno spravoval veřejné osvětlení, 
převzali tuto činnost do doby, než bude vybrán nejvhodnější dodavatel, Radomír a Roman Královi 
z Chabařovic .  
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na správu veřejného osvětlení a také proběhlo zjišťování správy VO 
v okolních měst a obcí s tímto výsledkem: 
Město Trmice: 
Zajišťuje firma Elektromontáže – Černý Miroslav 
Město Chabařovice: 
Zajišťuje Černý Miroslav 
Město Verneřice: 
VO si spravují sami, vlastní plošinu a mají najatého elektrikáře 
Město Jílové: 
Zajišťují prostřednictvím vlastní malé přívěsné plošiny s obsluhou vlastním pracovníkem a externím 
elektromechanikem z řad místních živnostníků 
Silnice II. zajišťuje firma VAMA s.r.o., Děčín - při rozsáhlejší opravě či havárie 
Obec Povrly: 
Zajišťuje Petr Kolankiewicz z Mojžíře 
Malé Březno: 
Královi – Chabařovice  

Do výběrového řízení na správu veřejného osvětlení v obci Velké Březno se přihlásily 2 firmy: Elkov 
Trakmatol s.r.o. a Eltodo-Citelum, s.r.o. Bylo rozhodnuto o ekonomicky nejvhodnější nabídce, kterou 
je nabídka společnosti Eltodo-Citelum, s.r.o., která začíná VO spravovat od 01. 01. 2017. 
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Místní komunikace - rozpočet na rok 2016

Zimní údržba 385 000 Kč

běžné výspravy 500 000 Kč

dopravní značení 90 000 Kč

Během roku 2016 došlo k digitalizaci veřejného osvětlení a zanesení do pasportu místních komunikací 
„Kompas“ 

 
 
Místní komunikace: 

Pro rok 2016 byl schválen tento rozpočet 
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K 31. 12. 2016 spravuje obec celkem 22 km místních komunikací a 10 km chodníků. V roce 2016 rada 
obce, v souvislosti se schválením Nařízení 3/2016, schválila  i Plán zimní údržby. 
V zimním období – zimní údržba se prováděla na základě objednávky a svépomocí VPP (do 03/2016). 
Začátkem roku zimní údržbu prováděla firma Horčík Petr, Homole u Panny. Poté došlo k výběrovému 
řízení na zimní údržbu v obci Velké Březno, kdy se zúčastnily 3 firmy:  
- Technické služby Děčín, a.s.,  
-  Horčík s.r.o. 
-  AVE Ústí nad Labem s.r.o.  
Rada obce rozhodla o nejvhodnější nabídce -  Technické služby Děčín, a.s.  

S Technickými službami Děčín, a.s. byla sjednána schůzka a provedena projížďka obcí – seznámení 
s jejich technikou a  místními poměry. V listopadu při prvním výjezdu si firma vedla bez zjevných 
nedostatků. K fakturaci byl dodán soupis výjezdů. 

V jarních měsících došlo k úklidu místních komunikací po zimní údržbě. Výběrovým řízením byla 
vybrána firma SaM Děčín, která provedla lokální výspravy místních komunikací v celkové hodnotě 
280 453,80 Kč a to:  

- u garáže ve Vítově u mostu  
- Vítov - překopy (u mostu) 
- u zdravotního střediska – kaverny podél plotu  
- ul. Mlýnská  - směr od zdravotního střediska až k výplním z dlažeb  
- oprava vjezdu u čp 206 Litoměřická  
- konec chodníku - nad bývalým kinem ul. Litoměřická  
- oprava MK Krátká  
- Školní ul. v křižovatce  
- kanál v ul. Zadní  
- křižovatka Nad Nádražím – kaverny 
- letmá oprava Pastviny 
- díra ul. Zámecká  
- Tovární letmá oprava 
- Klášterní - směr domov důchodců, letmá oprava 
- letmá oprava – Kolonka 
- nad hřištěm díra – Kolonka 
- vjezd do pískovny AB Valtířov 
- Valtířov - propad u kanalizace 

 
Od 28. 11. 2016 - 30. 11. 2016 došlo k opravě místní komunikace na p.p.č. 37 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. Jedná se o panelovou komunikaci k ul. Pod Vartou, kde stále probíhá výstavba nových 
rodinných domů. Byla oslovena firma Raeder & Falge s.r.o., Lovosice, která opravu realizovala za 
113.983 Kč.  
 
Oprava spočívala v:  

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 

Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 

Uložení sypaniny na skládky 

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 
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Komunikace 

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 

Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO 11 tl. 100 mm 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným 

Rektifikace poklopů šachet dešťové kanalizace 

  
 
Místní komunikace ve Vítově po opravě 

 
 

 
 
 
Dále došlo k výběrovým řízením na opravy chodníků v ul. Litoměřická, chodník u parčíku ve Vítově, 
chodník do mateřské školy a v ul. Náměstí. V dalších letech bychom takto chtěli i nadále pokračovat.  
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Výběrová řízení – místní komunikace 
Akce:            Zhotovitel:                                       Kč 

Zpomalovací prahy v Aleji Sportovců Signal, dopravní značení, UL   36.034,00  

Lokální opravy MK 2016 SaM, silnice a mosty Děčín 280.453,80 

Oprava chodníku v ul. Náměstí Zednictví Radek Švejda   58.516,81 

Oprava chodníku ke školce VB SaM, silnice a mosty Děčín 137.990,82  

Oprava chodníku u parčíku ve Vítově Stostav s.r.o. 145.147,97  

Oprava chodníku ul. Litoměřická SaM, silnice a mosty Děčín 364.028,50  
 

       
Chodník v ul. Litoměřická – Vítov u parčíku, zhotovitel Stostav s.r.o. 

       

1. úsek – chodník v ul. Litoměřická 
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Chodník v ul. Litoměřická, zhotovitel SaM Děčín 

 

        

Chodník ke školce, zhotovitel SaM Děčín 

         

Chodník v ul. Náměstí, zhotovitel Zednictví Radek Švejda 

Dopravní značení 
Došlo k výměně některých poškozených dopravních značení za reflexní, dále byly instalovány 
zpomalovací prahy do ul. Alej Sportovců a ve Valtířově u dětského hřiště pro zvýšení bezpečnosti 
především dětí. Instalace proběhla po schválení Policie ČR, odbornou firmou.  Policie odsouhlasila 
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náš návrh na instalaci dopravního zrcadla z výjezdu ulice Alej Sportovců na hlavní silnici II/261 a 
umístění dvou zpomalovacích prahů ve Valtířově – směr pískovna a u hřbitova. Zpomalovací prahy 
budou zahrnuty do rozpočtu pro rok 2017. Dále je stále v řízení – „Rozšíření kolonky“ ve Valtířově.  

    
Zpomalovací prahy v Aleji Sportovců, zhotovitel Signal, dopravní značení 
 

   
Zpomalovací práh ve Valtířově, zhotovitel Signal, dopravní značení 

   

Instalace dopravních zrcadel – výjezd z ul. Alej Sportovců na silnici II/261 – zhotovitel Signal, 
dopravní značení 
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          Grafické znázornění čerpání rozpočtu na správu místních komunikací v roce 2016 

 

 
 
 
V rámci zástupu bylo učiněno 22 výstupů z CzechPoint (rejstřík trestů, výpis z katastrů nemovitostí, 
veřejné rejstříky). 

 

 

Funkci rozpočtáře vykonává paní Hana Fuchsová 

Oblast rozpočtu 
V průběhu roku 2016 bylo na základě potřeb připraveno a schváleno celkem 6 rozpočtových opatření a 
následně provedena 6 x úprava rozpočtu.  Je prováděna pravidelná kontrola čerpání rozpočtu a 
zpracovávány měsíční přehledy.  V zákonném stanovené lhůtě bylo provedeno vyúčtování 
hospodaření včetně auditu, které bylo schváleno zastupitelstvem obce bez výhrad. Byl připraven a 
schválen rozpočet obce pro rok 2017 a proveden jeho rozpis. Současně byl předložen a schválen i 
upravený rozpočtový výhled. 
Oblast zpracování mezd 
Každý měsíc je prováděno zpracování mezd a odměn všech zaměstnanců obce, výpočet a odvod 
srážek a odvodů z mezd. Jedná se celkem o 79 zaměstnanců (23 HPP, 28 dohody, 15 zastupitelé a 13 
VPP).  Součástí práce mzdové účetní je komunikace s exekutorskými úřady,  zpracování  měsíčních 
hlášení a statistik mzdové agendy, čtvrtletní, pololetní a roční statistiky, roční vyúčtování, dále pak 
zpracování výstupních personálních dokladů, evidenčních listů důchodového zabezpečení, zpracování 
daňových přiznání za zaměstnance obce. Obsahem této agendy je i provádění výplaty záloh platu, 
platu a odměn. 
Oblast evidence majetku obce 
Tato činnost zahrnuje zařazování a vyřazování majetku z majetkové evidence, odepisování majetků, 
zpracování inventurních soupisů, zpracování inventarizační zprávy, sledování investičních akcí včetně 
technických zhodnocení. 
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Oblast dotací 
Každoročně jsou zajištovány podklady (potvrzení o bezdlužnosti) a zpracovávány žádosti o dotace – 
VPP, na statní správu, na sociální práci, volby apod. a s tím související kontrola čerpání, zpracování 
jejich vyúčtování. 
Oblast daní 
Každoroční zpracování daňových přiznání - přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k dani dědické 
a darovací, čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty, měsíční kontrolní hlášení k DPH, přiznání 
k dani z příjmu za obec. 
Oblast přezkumu hospodaření 
Nezbytná je součinnost při celoročním i dílčím přezkoumání hospodaření obce. 
Poskytování daru, dotací a příspěvků 
Přijímá a vede evidenci žádostí o poskytnutí daru  dotace či příspěvku z rozpočtu obce. Po schválení 
v orgánech obce zabezpečuje přípravu a uzavírání veřejnoprávních smluv a provádí kontrolu jejich 
finančního naplnění. 
Ostatní  
Komunikace s finančním a kontrolním výborem - příprava podkladů a informací, zpracování zápisů 
z FV, a to i v mimopracovní době.  Sama nebo v součinnosti provádí kontroly v příspěvkových 
organizacích obce. 
V době dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje matrikářku a pokladní obce. Vykonává funkci matrikářky 
při svatbách. 

Funkci účetní vykonává paní Sonja Klementová, která je dlouhodobě nemocná. 
Účetní práce proto jsou zajišťovány v části na základě dohody o provedení 
práce, zbylou část vykonává p. Fuchsová!!! 
Účetní provádí pravidelnou kontrolu objednávek a zavádí objednávky do účetního systému následně 
pak párování objednávek s přijatými fakturami. Zpracovává přehled objednávek pro web.  V roce 
2016 bylo takto zpracováno celkem 231 objednávek). 

Vede evidence a účtování faktur přijatých (za rok 2016 1203 faktur) a faktur vydaných (za rok 2016 
se jednalo o 29 faktur). Sleduje zajištění úhrad pohledávek a závazků, zpracovává přehledy pro web. 
Provádí kontrola a třídění výdajů bytového fondu, rozděluje výdaje na bytový fond dle konkrétního 
umístění, zpracovává přehled. 

V rámci zpracování účetnictví  - zavádění číselných řad dokladů, zpracování a účtování interních 
dokladů, evidence a účtování bankovních výpisů, zavádění pokladních dokladů do účetní evidence 
včetně kontroly, nastavování předkontací v obecní pokladně bylo dle účetního deníku v roce 2016 
provedeno celkem 28.109 účetních operací. Při 253 pracovních dnech to činí 111 účetních operací 
denně. 

Zpracovává a předkládání finanční výkazy - pravidelné zasílání měsíčních a ročních účetních závěrek 
krajskému úřadu, zasílání tabulky konsolidačních položek, zpracování dokladové inventury ke konci 
roku. 

Informace o hospodaření obce v roce 2016 jsou obsahem samostatné zprávy.  

Funkci referenta správy daní a poplatků vykonává paní Petra Dvořáková 
   Jako správce místního poplatku za psy vykonávala tyto činnosti: 

- vedení jejich evidence v programu DDP, 
- pořizuje všechny změny předpisů a plateb, 
- eviduje platby a vrací vzniklé přeplatky 
- přihlašuje případné nedoplatky a přeplatky do dědického řízení   
- po uplynutí lhůty k zaplacení místního poplatku, zahajuje vymáhání nejdříve formou upomínek, 

v případě nezaplacení vystavením platebních výměrů, 
- dlužníky kontaktuje písemně, osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí 
- vypracování přehledu nedoplatků pro zastupitelstvo Obce Velké Březno 
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Počet zaslaných upomínek:                    99 
Příjem z místního poplatku za psy:       42 546 Kč 
Počet evidovaných držitelů psů:        323 
100% úspěšnost při výběru poplatku 

Jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vykonávaly tyto činnosti 

- vedení evidenci v programu DDP,  
- ve spolupráci s evidencí obyvatel provádí vyhledávací činnost, 
- pořizuje všechny změny předpisů a plateb, 
- eviduje platby a vrací vzniklé přeplatky, 
- přihlašuje případné nedoplatky a přeplatky do dědického řízení, 
- dlužníky kontaktuje písemně, osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí 
- po uplynutí lhůty k zaplacení místního poplatku, zahajuje vymáhání nejdříve formou 

upomínek, v případě nezaplacení vystavením platebních výměrů, dalšími prostředky vymáhání 
jsou exekuce prostřednictvím exekutora, 

- spolupracuje se subjekty, na základě jejichž informací lze vystavit exekuční příkaz (banky, 
zdravotní pojišťovny…), 

- vypracování přehledu nedoplatků pro zastupitelstvo Obce Velké Březno, 
- spolupráce s ostatními zaměstnanci jednotlivých úseků při vymáhání poplatku  

Počet předpisů:              2 282 
Počet zaslaných upomínek:            110 
Počet zaslaných platebních výměrů:           122 
Počet přihlášení do dědického řízení:           9 
Počet zaslaných žádostí o součinnost dle § 57 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád: 36 

Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů v roce 2016 činil 1 023 150,- Kč. 

Při vydávání rybářských lístků vede jejich evidenci včetně poplatků 
Příjem z vydávání rybářských lístků:           7 500,- Kč 
Počet vydaných rybářských lístků:           20 

Při povolování výherních hracích přístrojů vyřizuje žádostí a vydává rozhodnutí. 
Příjem za vydaná rozhodnutí při povolování výherních hracích přístrojů:      23 000,- Kč 
Počet vydaných rozhodnutí – povolení v roce 2016:         4 

Pří výkonu pokladní služby zabezpečuje pokladní činnost a odpovídá za ní, vyhotovuje příjmové a 
výdajové pokladní doklady. Od července 2016 je možné platit platebními kartami. Tuto službu však 
využívá jen malé procento klientů. 
Počet vydaných pokladních dokladů v roce 2016:          3 440 

V roce 2016 vykonala zkoušku na úseku Vidimace a legalizace a od 24. 6. 2016 provádí ověření 
shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu jako zástupce matrikářky 
Počet ověření:               38 

Při výkonu hospodářské správy: 
- vede evidenci movitého majetku, 
- zajišťuje zásobování (objednávky kancelářských, hygienický potřeb apod.) a obnovení 

vybavení OÚ (renovace kanceláře sekretariátu, obnovení vybavení zasedací místnosti a 
kanceláře starosty a tajemníka, vybavení kanceláře pro investičního referenta), 

- vystavuje objednávky a zadává cenové poptávky, jedná s dodavateli, 
- spravuje vozový a strojový park OÚ, 
- podílí se na inventarizaci pokladen, hmotného a nehmotného majetku 
- koordinuje a provádí kontrolu zaměstnance na pozici uklízečka. 

Dále spolupracuje s kulturní komisí, zabezpečuje prodej vstupenek na obecní ples, výběr poplatku za 
účast na Cyklotour Vel-Val apod. Podílí se na organizaci zajištění voleb. 
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Na úseku správy vodovodu a kanalizace obce Velké Březno je vytvořeno 
celkem 6 funkčních míst: Funkci vodohospodáře obce a vedoucího úseku 
vykonává Ing. Jana Lípová, funkci účetní úseku vykonává p. Hana Fridrichová,  
Funkci strojník vodohospodářských zařízení vykonává p. Josef  Hanuš a p. Petr 
Hanuš, funkci zámečník vykonává pan Josef Černý a pan Patrik Panocha. 
 
Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV  funguje v obci Velké Březno od roku 2005.  

Jedná se o specifickou a odpovědnou činnost, která spadá do gesce ministerstva zemědělství a 
životního prostředí a nelze ji zajišťovat bez celé řady platných povolení a rozhodnutí.  

Pro přiblížení, Obec Velké Březno vlastní 18 km vodovodních řadů, 16,6 km kanalizačních řadů, 
čistírnu odpadních vod Valtířov pro 300 ekvivalentních obyvatel  (přepočet obyvatel dle znečištění) a 
od 1.7.2015 i ČOV Velké Březno s kapacitou 14 tisíc ekvivalentních obyvatel. Dále vlastní 3 studny, 7 
vrtů, prameniště, úpravnu vody, 3 vodojemy o celkovém objemu 695 m3, 3 čerpací stanice pitné vody 
a 10 čerpacích stanic vody odpadní. Podle inventurních sestav se jedná o majetek v hodnotě 97,9 mil. 
Kč, přepočtem na aktuální ceny (dle metodického pokynu) se dostáváme až na hodnotu majetku 235, 8 
mil. Kč. Každodenní provoz takto rozsáhlého majetku zajišťuje a za plynulost a jakost služeb 
zodpovídá šest zaměstnanců. Dva zaměstnanci zajišťují provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Valtířov, 
dva zaměstnanci zajišťují provoz ČOV Velké Březno, jeden zaměstnanec spolu s vedoucím 
pracovníkem, zajišťují dodržování zákonných povinností, organizační a administrativní činnosti 
provozu, účetnictví zajišťuje účetní obce. 

K tíži nám je stáří a opotřebování majetku. Přestože provádíme preventivní prohlídky provozu, 
musíme řešit mimo běžných situací řadu havarijních stavů. Havárie na vodovodech a kanalizacích 
(VaK) odstraňujeme komplexně. Po vyhledání místa havárie, oslovíme správce podzemních sítí a 
vlastníka dotčeného pozemku nebo silnice s žádostí o stanovisko, zákresy, vytýčení. Po povolení 
výkopu je provedena odstávka vody a naši zaměstnanci vyříznou a vybourají asfalt a vyhloubí výkop. 
Většinou používají ruční nářadí, protože se kope v ochranném pásmu ostatních podzemních sítí. Po 
provedení výkopu, hlubokého od 1 do 2 m a odhalení místa porušeného potrubí toto opraví a dodávku 
služby obnoví. Poté provedou zásypy, hutnění a objedná se provedení finálního asfaltového povrchu. 
Takto při jedné havárii zaměstnanci vykopou 3 - 6 m3 hlíny, kamení a štěrku, ve stejném množství pak 
musí provést zásypy výkopu štěrkem a přebytečný výkopek naložit a nechat odvézt. Havárie se řeší co 
možná nejrychleji a za každého počasí. Na provoze VaK jsme v roce 2016 odstranili 12 havárií na 
vodovodním potrubí ve Velkém Březně a 4 havárie ve Valtířově, na kanalizaci to bylo 11 havárií ve 
Velkém Březně a 4 havárie ve Valtířově.  

Nad rámec havárií se provádí pravidelné kontroly a následné čištění a proplachy kanalizací a 2x ročně 
se čistí a odváží obsah akumulací čerpacích stanic a na ČOV Velké Březno se převáží kaly 
z valtířovské ČOV. Odstranění havarijních stavů na kanalizaci spolu se zajištěním průchodnosti stok 
čištěním za rok 2016 představuje 401 hodin, při odstranění havárií na vodovodech a zajištění provozu 
vodních zdrojů a vodojemů bylo odpracováno 632 hodin, 154 hodin bylo věnováno preventivním 
kontrolám. 

Vodárenský provoz vlastní 49 čerpadel, za drobné opravy čerpadel bylo v roce 2016 zaplaceno 50 tis. 
Kč a na čerpacích stanicích v souvislosti se zprovozněním ucpaných čerpadel či poruch plováků bylo 
odpracováno 220 hodin. Samostatnou kapitolou je zajištění provozu obou ČOV. Na valtířovské ČOV 
se provádí kontrola a čištění česlí pravidelně každý druhý den, někdy každý den. Dále se čistí dosedací 
nádrže a odtok. V březnu jsme na ČOV Valtířov zaznamenali nátok kyselých vod, na nádržích se 
vytvořila pěna. V dubnu pak byla ČOV „vyhubena“ nátokem kyselých vod úplně a museli jsme ji 
nechat zaočkovat novým aktivovaným kalem. Viníka se nepodařilo vystopovat. Při velkých deštích 
stále dochází k přeplavování ČOV, trvá 2-3 dny než se čistící proces obnoví. V únoru a listopadu byly 
koupeny náhradní díly na provzdušňovací zařízení ČOV a našimi zaměstnanci vadné díly vyměněny. 
Práce se snažíme provádět sami, celkem bylo na ČOV Valtířov odpracováno 611 hodin a externí 
náklady činily jen 17 tis. Kč. Přes všechny problémy byl pouze 1 ze 4 rozborů odpadní vody odebraný 
na odtoku z ČOV překročen, což nepředstavuje porušení povolení k vypouštění.  
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ČOV Velké Březno  – zařízení česlí na čerpací stanici u Tivoli před a po celkové výměně v 10/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před opravou 
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Po opravě 
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Práce na výměně 316 m vodovodu v Mlýnské ulici v 11/2016, zhotovitel firma Milštejn s.r.o. 
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I v roce 2016 byly na provoze VaK provedeny pravidelné revize elektro, byla provedena pravidelná 
deratizace na kanalizaci, dle plánu byly odebrány vzorky pro rozbory pitné vody na vodovodní síti, 
zdrojích vody, odpadní vody na ČOV Valtířov a na odtoku z úpravny pitné vody ve Valtířově. 

Nad rámec každodenních pracovních povinností se podařilo v roce 2016 vyměnit 8 olověných 
přípojek vody a 2 přípojky kanalizace, kdy původní napojení bylo přes starou dešťovou kanalizaci. Při 
výměně starých přípojek vycházíme lidem vstříc a provádíme veškeré instalatérské práce zdarma, 
vlastník přípojky zajišťuje pouze výkop. Dále bylo provedeno 5 nových vodovodních přípojek a 
v ulici Mlýnské dodavatelsky vyměněno 316 m starého vodovodu. Celkem bylo při akcích nad rámec 
provozních záležitostí odpracováno obsluhou VaK 440 hod.  

Bez potíží se rok 2016 neobešel ani na ČOV Velké Březno. Od převzetí ČOV v roce 2015 se konají 
pravidelné schůzky se zástupci pivovaru, na kterých případné problémy s provozem ČOV a nátokem 
vod z pivovaru řešíme. I na ČOV provádíme preventivní (kontrolní) činnost, zaměstnanci sledují 
hodnoty osazených sond, měří objem kalu ve válci a počítají kalový index. Podle naměřených hodnot 
udržují množství kalu a objem rozpuštěného kyslíku v aktivacích, řídí proces odkalování a lisování, 
podle zjištěných hodnot fosforu řídí proces dávkování síranu železitého. Dále kontrolují a mění 
motorové oleje a ucpávky čerpadel, natírají venkovní kovové části ČOV, vlastními silami zajišťují 
úklid objektu ČOV (podlahy) a technologických zařízení (oplachy lisu, česlí, dosedáků..). Na  ČOV je 
20 ks čerpadel, která se ucpávají, musí pak být demontována a vyčištěna. Při nátoku závadných vod na 
ČOV, většinou to jsou vody s překročením hodnot pH, musí zaměstnanci zabránit vniku těchto vod do 
aktivací. Zadrží je ve vyrovnávacích nádržích do doby, než je pH v pořádku.  Za rok 2016 byly na 
ČOV V.B. provedeny mimo pravidelných elektro revizí revize dmychadel, motorů, čerpadel, 
zdvihacích zařízení, hydrantů a požární vody. V neuspokojivém stavu jsou dmychadla, zdvihací 
zařízení byla nově opravena. Po opravě na polovinu výkonu pracuje tepelné čerpadlo, kterým je objekt 
ČOV vytápěn, servisní firma doporučuje zakoupit nové. Za nové byl vyměněn bojler na teplou vodu, 
hlavní počítač včetně monitoru, sonda na měření nerozpuštěných látek, převodník k sondám a 
čerpadlo, koupena byla nová sekačka na trávu. Z důvodu totální koroze jsme opravovali výměnou 
potrubí k lisu, které prasklo v podlaze místnosti kalového hospodářství a uchycení podávacího 
čerpadla kalu u lisu. Na údržbu bylo v r.2016 vynaloženo 201 tisíc Kč, na výměnu nefunkčních 
zařízení 125 tis. Kč. V měsíci květnu byl provoz ČOV dočasně omezen, v aktivacích bylo třeba 
vyměnit poškozené provzdušňovací elementy. Nátok do části aktivace s vadnými talířovými elementy 
byl odstaven a objem nádrže přečerpán do druhé poloviny aktivací tak, aby obsluha mohla vymontovat 
2 vadné elementy a nahradit je novými. Poté se nátok obnovil a proces se opakoval ve druhé části, kde 
bylo rovněž třeba nahradit 2 elementy. 

Celkem došlo k přečerpání celého objemu aktivací, tj. 2x 975 m3. Tento způsob byl zvolen z důvodu 
úspory finančních prostředků, vadné elementy na čistírnách mění specializovaní potápěči.  

Provoz ČOV byl omezen i v měsíci září, od 13.9.16 byly odstaveny z důvodu havárie česle na čerpací 
stanici u Tivoli. Vyměněny za nové včetně šnekového dopravníku a el.rozvaděče pro automatické 
ovládání česlí a dopravníku byly v době od 26.9.do 28.9.2016. Zaměstnanci ČOV po dobu odstávky 
automatických česlí shrabky z hrubých česlí odstraňovali a ven do kontejneru házeli ručně. Naštěstí se 
povedlo a firma, která byla vybrána, provedla výměnu zařízení dříve, než bylo přislíbeno. 

 ČOV Velké Březno za rok 2016 vyčistila 150 790 m3 odpadních vod, které obsahovali 
554,2 tun CHSK, 373,2 tun BSK, 1,7 tun fosforu, 6,3 anorganického dusíku, 6,3 tun amoniakálního 
dusíku, 113 tun nerozpuštěných látek, 153,4 tun rozpuštěných anorganických solí a další látky. 
Znečištění v odpadní vodě vypouštěné do potoka bylo sníženo na 4,7 tun CHSK, 0,52 tun BSK, 0,16 
tun fosforu, 1 tunu anorganického dusíku, 0,06 tun amoniakálního dusíku, 1 tunu nerozpuštěných 
látek. ČOV znečištění odstraňuje velmi dobře, v čištění dosahuje účinnosti v jednotlivých ukazatelích 
90-99 %. Na kompostárnu bylo za rok 2016 odvezeno přes 724 tun vylisovaného kalu, což je 
v průměru 8 kontejnerů za měsíc. Na ČOV dle provedených rozborů přiteklo denně 1022,5 kg 
biologicky rozložitelných látek, což odpovídá znečištění, které vyprodukuje 17 041 obyvatel. 

Na obou ČOV máme problémy s nátokem dešťových vod, které ničí zařízení kanalizace, čerpadla a 
česle, vyplavují aktivovaný kal z aktivačních nádrží čistíren a tím snižují jejich čistící schopnost a 
v neposlední řadě navyšují náklady na elektrickou energii spotřebovanou na přečerpávání vod. ČOV 
ve Valtířově jsme v loňském roce i přesto, že tam je dešťový odlučovač, měli 20x vyplavenou (je to 
méně než v dřívější roky).  
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Na ČOV ve Velkém Březně je při deštích přečerpáno přes 1000 m3 vody za den (v bezdeštný den 200-
400 m3). Pokud je déšť intenzivnější, čerpadla a dimenze potrubí nedovolí veškerou vodu na ČOV 
přečerpat a zaplaví se čerpací stanice u Tivoli.  
Pod vodou je zařízení česlí a lapáků, následně se vystaví voda ve splaškové kanalizaci a ta kanály 
přeteče na povrch nebo do sklepů domů. Ve volných chvílích stoky kontrolujeme a snažíme se odhalit 
místa propojení s dešťovou kanalizací. Pokud odhalíme domovní svody ze střech, řešíme situaci 
s vlastníky domů. Složitější je situace, kdy do splaškové kanalizace je odvodněna silnice, jako např. 
v ulici Nad Nádražím, ve Valtířově v ulici pod obchodem nebo v Litoměřické ulici od kina k Adonisu. 
Dalším případem jsou domovní přípojky odpadních vod zaústěné přes staré funkční dešťové 
kanalizace, toto objevujeme postupně a namátkově, protože vlastníci domů sami nevědí, kudy a kam 
jsou napojeni a volají nám, až když mají s kanalizační přípojkou problém. Dešťové vody spolu se 
splaškovými jsou propojeny např. v ulici Mlýnské, víme o dvou místech v ulici Litoměřické, o 
ulici Tovární a až kritická je situace v kolonii Valtířov. Postupně se odhalené problémy snažíme řešit, 
v mnoha případech je však řešení příliš nákladné a není jak a kam dešťové vody po odpojení odvést. 
K našim povinnostem patří i sekání, hrabání a odvoz trávy z pozemků, na kterých se nachází zařízení 
VaK a ČOV. Celkem zaměstnanci VaK a ČOV zajišťují posekání a úklid 5 tisíc m2 pozemků vlastními 
silami, ochranné pásmo vrtů ve Valtířově, tj. 27,6 tis. m2 je sekáno a tráva odvážena dohodou a 
ochranné pásmo prameniště a vrtů na Vítově, tj. celkem 41 tisíc m2 je sekáno za úplatu.   

Zaměstnanci přímo obsluhující majetek VaK a ČOV drží pohotovosti pro zajištění plynulosti dodávek 
pitné vody a odvádění vod odpadních. Nad rámec pravidelné pracovní doby odpracovali za rok 2016 
celkem 292 přesčasových hodin, což představuje 53.536 Kč.   

Provozní údaje 
I přes preventivní činnost se nám začíná opět zvyšovat rozdíl mezi vodou vyrobenou 
a fakturovanou. Je znát, že je stále vysoký podíl olověných přípojek a vodovodů z roku 1930. Rozdíl 
obsahuje i vodu technologickou (jen na ČOV je spotřebováno 280 m3, které se dříve fakturovali 
Sdružení provozovatelů ČOV) a vodu spotřebovanou při manipulacích na vodovodní a kanalizační 
síti.  
Přehled vody vyrobené a fakturované ukazuje následující tabulka a graf. 

VODA: 
2016  

vyrobená  
2016  

fakturace  
2016  

rozdíl m3 
2016 

rozdíl % 
2015  

vyrobená  
2015  

fakturace  
2015  

rozdíl m3 
2015 

rozdíl % 
Velké 
Březno 76 020 64 805     76 473 65 103     

Valtířov 34 022 25 413     27 112 26 139     

Celkem 110 042 90 218 19 824 18,01 103 585 91 242 12 343 11,92 
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Po období sucha a zásadním poklesu hladiny podzemních vod v roce 2015, se ani za rok 2016 
neobnovila zásoba vody ve studních a vrtech. Stále ještě „šetříme“ vrty na Vítově 
a přečerpáváme část vody z úpravny Valtířov do Velkého Března. Přehled rozložení vody vyrobené a 
prodané ukazují následující grafy. 
 

  

 
Ekonomika 
Náš úsek za rok 2016 vystavil celkem 593 faktur + 6 zálohových a 671 pokladních dokladů. Přijato a 
zpracováno bylo 236 ks faktur došlých. Dále bylo provedeno 8 výběrových řízení s limitem do 100 tis. 
Kč, v celkové hodnotě 405 878 Kč bez DPH, výběrové řízení na obnovu česlí za 496 tis. Kč a na 
obnovu vodovodu v Mlýnské ulici za 1 030 548 Kč.   
Za rok 2016 jsme vyfakturovali celkem včetně 15 % DPH 9 319 111,50 Kč, z toho 6 450 863,50 bylo 
uhrazeno zálohově a 686 871 fakturou. K 31.12.16 zbývá uhradit cellkem 2 152 696 Kč, z toho 28 681 
Kč je po splatnosti. Faktury jsou vystavovány v průběhu prosince a ledna na základě odečtů 
vodoměrů, které provádíme vždy v průběhu prosince a ledna vlastními silami. Celková fakturace 
zahrnuje stočné fakturované pivovaru v celkové výši  3 337 439,90 Kč vč. DPH 15 %.  Faktury 
vystavené za rok 2014 a 2015 byly uhrazeny, za rok 2016 jsou hrazeny průběžně. Stav fakturace 
ukazuje následující graf. 

 

Průběžně obnovujeme smlouvy na dodávku pitné a odvádění odpadní vody, do roku 2024 má být 
všech cca 600 smluv dle zákona o vodovodech a kanalizací nových. V roce 2016 bylo nově uzavřeno 
34 smluv.  
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Podaná hlášení, provedené kontroly 

V roce 2016 byla včas zpracována všechna zákonná hlášení. Vyplněno a odesláno bylo 
5 formulářů s vodní bilancí za odběry vod pro povodí Ohře, 3 formuláře za vodní bilanci 
a vypouštění vod pro povodí Labe, 4 formuláře včetně tabulek na stanovení vyúčtování poplatků a 1 
hlášení na stanovení záloh na poplatky pro českou inspekci, 3 formuláře včetně předepsané tabulky 
pro vodoprávní úřad (magistrát a krajský úřad), 1 formulář za odpady pro magistrát, komplet 
zpracovanou majetkovou a provozní evidenci za vodovody, kanalizace a obě ČOV pro magistrát, 
statistický výkaz za provoz vodovodů, kanalizací a ČOV na ČSÚ, přehled a výsledky provedených 
rozborů surové vody pro krajský úřad a v neposlední řadě vyúčtování ceny vodného a stočného za 
uplynulý kalendářní rok pro ministerstvo zemědělství. V prosinci vybíráme na následující rok 4 
adresy, na kterých budou prováděny odběry pitné vody, ty odsouhlasuje krajská hygienická stanice 
v Ústí nad Labem. 
V roce 2016 bylo zajištěno na magistrátě v Ústí n.L. nové povolení na vypouštění odpadních vod pro 
úpravnu vody ve Valtířově, u původního končila platnost. Dále bylo na krajském úřadě zažádáno o 
příznivější limity pro ČOV V.Březno, kdy jsme nebyli schopni garantovat dodržení limitů u AOX 
(adsorbované halogenové uhlovodíky). Krajský úřad nám vyhověl a vydal změnu stávajícího 
rozhodnutí s platností do roku 2020, původní by končilo v roce 2018. V roce 2016 byl externí firmou 
zpracován nový provozní řád pro ČOV V. Březno. 

 V roce 2016 bylo na odtoku z ČOV Velké Březno provedeno 26 rozborů + 7 rozborů bylo 
provedeno namátkově pro ČIŽP. V letních měsících došlo k překročení limitu u fosforu, provoz 
ČOV byl následně stabilizován. Fosfor je srážen síranem železitým, kontrolní rozbory na množství 
fosforu v odpadní vodě si provádíme sami na ČOV. Dávkovací stanici síranu železitého i spotřebu 
chemikálie hradí pivovar. 

 1.6.2016 byla ze strany české inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedena kontrola ČOV Velké 
Březno za rok 2015. V roce 2015 došlo k překročení v ukazateli fosfor a AOX a bude zahájeno 
správní řízení.   

 Správní řízení je zahájené i na úseku kanalizací, kdy ČIŽP prošetřuje nedovolené vypouštění vod z 
čerpací stanice odpadních vod v kolonii Valtířov, umístěné na pozemku manželů Burianových. 
Netěsnost akumulace čerpací stanice byla potvrzena, správní řízení zatím není ukončené. Pro rok 
2017 je plánována obnova čerpací stanice výměnou. 

 Další kontrola ze strany ČIŽP byla provedena dne 7. 11. 2016, a to za roky 2014 a 2015 na ČOV 
Valtířov se závěrem, že odpadní vody byly vypouštěny v souladu s platným vodoprávním 
povolením. 

 Jako již každoročně byly neohlášeně dne 3. 10. 2016 odebrány vzorky pitné vody 
z vodovodu ve Velkém Březně a Valtířově a provedena kontrola na úseku vodovodů ze strany 
krajské hygienické stanice. Na odběrném místě ve Valtířově došlo k překročení bakterií, 
opakovaný rozbor byl již v pořádku a žádné jiné porušení povinností nebylo shledáno. 

 
Protokoly z provedených kontrol jsou k nahlédnutí v kanceláři VaK. 

Vyhodnocení nákladů a cen vodného a stočného za rok 2016 bude provedeno v samostatné zprávě.  
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Funkci tajemníka obecního úřadu vykonává pan Ladislav Boháč  

Legislativní činnost 

V roce 2016 bylo připraveno nebo upraveno celkem 5 obecně závazných vyhlášek obce a 1 nařízení 
obce.  Na základě změny legislativy nebo z důvodu provozních potřeb bylo připraveno a v roce 2016 
vstoupilo v platnost celkem 13 směrnic, pravidel, řádů nebo statutů. Např. Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek se měnila 4x v průběhu roku. Všechny zmiňované dokumenty jsou uveřejněny na 
webu obce. 
Součástí práce tajemníka je i příprava (formulace) návrhů usnesení rady a zastupitelstva obce. V roce 
2016 bylo připraveno celkem 313 návrhů usnesení rady obce a 94 návrhů usnesení zastupitelstva obce  

Oblast organizace práce 

S účinností od 1. 11. 2015 byl schválen „nový“ organizační řád Obecního úřadu Velké Březno, který 
stanovil vnitřní organizaci, kompetence, systém předávání informací a úkolů a systém vnitřní kontroly. 
Současně stanovil počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu. (počet zaměstnanců 22 z toho 7 
D). 

1. organizační změnu schválila 21. rada obce.  Tímto usnesením bylo změněna příloha OŘ – katalog 
prací. Na základě stanoviska MPSV byla pracovnice zabývající se sociální prací převedena z tř. 9 do 
tř. 10.  Tato změna nabyla účinnosti 1. 1. 2016 (Počet zaměstnanců 22 z toho 7 D) 

2. organizační změnou, kterou schválila 22 rada obce, byla změna počtu zaměstnanců v kategorii „D“. 
Tato změna nabyla účinnosti dne 1. 3. 2016. (počet zaměstnanců 23 z toho 8 D) 

3. organizační změnou, kterou schválila 26. rada obce, bylo zrušení funkčního místa „referent správy 
majetku 5 – Vak“ a vytvoření 2 funkčních míst „ Vodárenský specialista – vodohospodář“ a „Referent 
správy majetku 5“, který měl za úkol zabezpečovat investiční činnost a rozvoj obce. (počet 
zaměstnanců 24 z toho 8D) 

4. organizační změnou, kterou schválila 30. rada obce, bylo zrušeno funkční místo „referent správy 
majetku -5“ a zřízeno funkční místo „investiční referent“. Důvodem bylo, že se ani do opakovaného 
výběrového řízení nepřihlásil žádný vysokoškolák z oboru. Proto byly sníženy kvalifikační nároky na 
budoucího zaměstnance a tím došlo k převedení z tř. 10 do tř. 9., kde postačuje ÚSO. (počet 
zaměstnanců 24 z toho 8 D). 

5. organizační změnou, kterou schválila 41. rada obce, bylo zrušeno doposud neobsazené funkční 
místo „ Investiční referent“ a nahrazeno funkčním místem “Referent stavebního úřadu“. Rozhodnutím 
rady obce bude část práce investičního referenta přerozdělena mezi ostatní zaměstnance úřadu a zbylá 
část bude zajišťována dodavatelsky.  Tímto opatřením rada reagovala na požadavek personálního 
posílení stavebního úřadu. (počet zaměstnanců 24 z toho 8 D). 

Organizační změny jsou prováděny buď na základě změny potřeb obce nebo úkolů uložených právním 
předpisem, či praxí v případech, že se neosvědčila, a to vždy s ohledem na budoucí možné náklady 
obce. Vždy je zvažován poměr mezi potřebou a možnostmi a hledá se optimální řešení. 

Přesto však organizace činností není ideální. Vzhledem ke stanovenému počtu zaměstnanců jich 
většina musí zajišťovat více než dvě činnosti uložené zákony a jinými předpisy pověřenému obecnímu 
úřadu. Proto je i velmi problematické zabezpečit vzájemnou zastupitelnost.  Současně se zvyšuje 
předepsaný rozsah administrace těchto činností a výkaznictví o nich. Přitom k tomu „nepomáhá“ ani 
tzv. elektronizace veřejné správy, neboť agendu musí úředník vést nejen v elektronické, ale také 
v „papírové“ podobě.  Sice platí zákon o elektronických komunikacích, který mimo jiné ukládá 
povinnost orgánům veřejné správy komunikovat mezi sebou pouze elektronicky, ale bohužel, každý 
dokument se musí vytisknout a vložit do spisu proto, aby spis byl úplný a mohl se archivovat. 
Výkaznictví, které vyžaduje ministerstvo financi, je pak kapitolou samo o sobě.  
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Oblast personální práce. 

V roce 2016 ukončil pracovní poměr 1 zaměstnanec, který byl přijat na dobu určitou, jako zástup za 
pracovnici na mateřské dovolené. Nově byl přijat 1 zaměstnanec  - dělník čištění města.  Dále bylo 
uzavřeno celkem 28 dohod ( DPČ, DPP) na úseku matriky (konání svateb), na zajištění provozu 
sběrného dvora, hřbitova, na výkon hasiče SDHO (16), na výkon kronikáře obce, knihovníka obecní 
knihovny, na provádění rozpočtů stavebních prací, ekonomické poradenství, statického posouzení 
staveb, výkon referenta ochrany ŽP, na odstranění vad v RUIANu a na zajištění kompletace a doručení 
hlasovacích lístků. 

K 31. 12. 2015 činil počet pracovních míst v hlavním pracovním poměru 22 zaměstnanců, z toho 7 
dělníků. 

K 31. 12. 2016 činil počet pracovních míst v hlavním pracovním poměru 24 zaměstnanců, z toho 8 
dělníků.  Nárůst zaměstnanců v oblasti dělnických profesí vyvolala potřeba prací na úklidu veřejných 
prostranství a veřejné zeleně, zejména pak v oblasti obsluhy automobilové techniky a sekaček, neboť 
počet a kvalifikace mužů zařazených do VPP neodpovídal potřebám obce.  V tomto roce se započalo 
s přípravou rozvojového plánu obce a bylo proto nutné na tuto skutečnost reagovat.  Z tohoto důvodu 
byla vytvořena pracovní pozice „investiční referent“, kterou se však přes veškeré snahy nepodařilo do 
prosince 2016 obsadit. Na stavebním úřadě došlo k takovému nárůstu práce, že nastaly důvodné 
obavy, že 1 pracovník stavebního úřadu již nadále nebude schopen ji v potřebném rozsahu ani patřičné 
kvalitě vykonávat. Proto rada obce zrušila pozici „investiční referent“ a místo ní (stanovený počet 
zaměstnanců zůstal nezměněn) byla vytvořena pozice „referent stavebního úřadu“.  

Oblast vzdělávání  

K 31. 12. 2016 je do obecního úřadu zařazeno celkem 12 úředníků (fyzicky pouze 11, druhý referent 
stavebního úřadu není zatím obsazen), 4 ne úředníci a 8 dělníků. 

Dle nařízení vlády ČR o úřednících samosprávných celků č. 312/2002 Sb. je každý úředník povinen se 
nad rámec své kvalifikace dále vzdělávat, a to v systému vstupního vzdělávání v délce 4 pracovních 
dnů, průběžného vzdělávání v délce 144 hodin v období 3 let nebo v systému vzdělávání vedoucích 
úředníků a vedoucích úřadů, a to pro každý obor, který řídí, případně absolvovat zkoušku odborné 
způsobilosti v rámci 30 předepsaných způsobilostí. Pro oblast sociální práce je předepsáno další 
průběžné vzdělávání v rozsahu minimálně 24 hodin v roce. Za tímto účelem je zpracován plán 
vzdělávání zaměstnanců na období 2016 – 2018. 

Minimální celkový počet hodin vzdělávání pro všechny úředníky činí 312 hodin, dále 144 hodin pro 
řidiče referentských vozidel a 192 hodin BOZP za rok, bez vstupního vzdělávání a zkoušek odborné 
způsobilosti.  

V roce 2016 absolvovaly 2 úřednice vstupní vzdělávání na Krajském úřadě Ústeckého kraje, 2 
úřednice zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v Institutu veřejné zprávy v Benešově u Prahy. 

Zaměstnanci obce (úředníci i ne úředníci) absolvovali v roce 2016 celkem 312 hodin převážně 
akreditovaných kurzů v různých oborech činnosti – ekonomika, správní právo, veřejné zakázky, 
přestupkové právo, stavební řád, kontrola, sociální práce atd.  Součástí vzdělávání je i pravidelné roční 
školení bezpečnosti práce v délce 8 hodin, které povinně absolvují všichni zaměstnanci a školení 
řidičů referentských vozidel v délce 6 hodin, které absolvovalo 18 zaměstnanců. Celkové náklady na 
vzdělávání zaměstnanců obce dosáhly v roce 2016 výše 141.816,- Kč. 

K 31. 12. 2016 splňují všichni úředníci předepsanou odbornou způsobilost pro výkon své funkce, 
v případě kumulace výkonu několika činností, splňují vždy alespoň pro jednu  z vykonávaných 
činnosti (referent ochrany ŽP). 

 

 

 



 

 

48 

Oblast odměňování 

Všichni zaměstnanci obce, kromě zaměstnanců pracujících na DPČ nebo DPP a VPP jsou odměňování 
dle  n.v. č. 534/2001 Sb. v platném znění.  Organizačním řádem bylo stanoveno 24 pracovních pozic 
z toho: 
6 x v požadovaném vzdělání VŠ  z toho 2x tř. 11 a 4 x tř. 10 
3x v požadovaném vzdělání VOŠ z toho 3x tř. 9 
11x v požadované vzdělání ÚSO – z toho  8x tř. 8 a 3x tř. 7 
4x v požadované vzdělání SO nebo základní – z toho 1x tř. 4 a 3x tř. 2. 
Každému zaměstnanci byl přiznán stupeň dle zaměstnavatelem uznatelné praxe, ze které byly 
odečteny předpisem stanovené roky za případné neplnění požadovaného stupně vzdělání.  V roce 2016 
zaměstnávala obce v hlavním pracovním poměru 3 zaměstnance z VŠ vzděláním, 12 zaměstnanců 
s maturitou, 8 zaměstnanců s výučním listem, jedna pozice zůstala neobsazena. Měsíční částka 
„hrubých“ základních platů zaměstnanců v roce 2016 činila v průměru 437.000 Kč, z toho měsíční 
„hrubý“ základní plat úředníka činil 21.125,- Kč a měsíční „hrubý“ základní plat dělníka činil 14.989,- 
Kč. Zaměstnancům je v souladu s NV č. 534/2001 Sb. poskytován k základnímu platu osobní 
příplatek, který je přiznáván na základě hodnocení práce daného zaměstnance jeho nejbližším 
nadřízeným. Celková měsíční výše osobního příplatku pro všechny zaměstnance činila 119.910,- Kč, 
z toho osobní příplatky vyplacené úředníkům činily 5.495,- Kč „hrubého“ měsíčně a dělníkům 2.825,- 
Kč „hrubého“ měsíčně Další složku platu u některých zaměstnanců tvoří zvláštní příplatek za výkon 
činností, stanovených zákoníkem práce, vyžadujících vysokou společenskou odpovědnost nebo 
vysokou neuropsychickou zátěž.  Zvláštní příplatek je přiznán celkem 3 zaměstnancům v celkové 
měsíční výši 1.700 Kč. Vedoucím zaměstnancům nebo zaměstnanců, kteří vedou jiné zaměstnance, je 
v souladu s právními předpisy přiznán příplatek za vedení.  Příplatek za vedení je vyplácen celkem 10 
zaměstnancům v celkové měsíční výši 26.800,-- Kč.  
 

 
  
 

 
Na základě pololetního hodnocení plnění úkolů nad rámec pracovních povinnosti byly některým 
zaměstnancům přiznány mimořádné jednorázové odměny.  V roce 2016 bylo na mimořádných 
odměnách vyplaceno celkem 216.500,- Kč „hrubého“.  
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Oblast péče o zaměstnance 

Snahou zaměstnavatele v tomto roce bylo vytvořit podmínky, aby si každý zaměstnanec mohl 
vyčerpat řádnou dovolenou nebo alespoň její větší část.  Bylo provedeno hodnocení rizik, některé 
práce byly na základě měření provedeného KHS zařazeny do 2. stupně rizik a některé (obsluha 
motorových kos, obsluha Stigy a křovinořezu) dokonce do 3 skupiny, což následně vyvolá náklady na 
lékařskou preventivní péči a zvýší administrativu vyvolanou sledováním délky expozice jednotlivých 
zaměstnanců.  K 31. 12. 2016 byly dokončeny lékařské preventivní prohlídky všech zaměstnanců obce 
a hasičů. Všem zaměstnancům byly poskytnuty předepsané OOP.  Zaměstnancům pracujícím na 
údržbě veřejné zeleně pak i ochranné vesty, pracovní obuv (zimní i letní) a zimní bundy.   
V organizaci je vedena kniha úrazů. V roce 2016 byly zaznamenány celkem 2 úrazy, oba se staly 
pracovnicím VPP. V jednom případě došlo k poranění kotníku způsobené špatným našlápnutím 
zaměstnankyně při průchodu dveřmi. V druhém případě došlo k poranění levého ramene a lopatky, 
které se zaměstnankyně způsobila uklouznutím a následným pádem při hrabání posekané trávy ve 
stráni Na Výsluní. Oba úrazy byly zaměstnavatelem uznány jako pracovní s následným odškodněním 
v rámci pojištění zaměstnavatele. 
Pracoviště splňují předepsané hygienické podmínky (WC, teplá voda, místo pro ohřev potravy apod.) 
zaměstnancům jsou poskytovány mycí prostředky a další hygienické potřeby, je podporován pitný 
režim zaměstnanců.  V roce 2016 spolu s rekonstrukcí PC sítě bylo upraveno a nově vybaveno celkem 
5 kanceláří.  Postupně se vyměňuje již zastaralá výpočetní technika, byly pořízeny nové, výkonnější a 
hlavně úspornější reprografické stroje (kopírka, tiskárna, scanner), které usnadní práci zaměstnanců 
s dokumenty. 
Rada obce s účinností od 1. 1. 2017 schválila Benefitní program, jehož obsahem je poskytnutí 
příspěvku na stravování, příspěvku do Sociálního fondu OÚ a 2 dny indispozičního volna.  
Zastupitelstvo obce následně utvořilo Sociální fond obecního úřadu a schválilo jeho statut. 

Oblast IT a telefonní sítě 

Tuto činnost  zajišťuje společnost JM POST – Jiří Mareš, se kterou má obec Velké Březno za tímto 
účelem uzavřenou smlouvu. V roce 2016 se jednalo o tento rozsah prací: 

1) Vybudování nové počítačové sítě v budově obecního úřadu (Děčínská 211). 
2) Vybudování nové telefonní sítě v budově obecního úřadu (Děčínská 211). 
3) Propojení internetu a sítě vzduchem, a to z hlavní budovy (Děčínská 211) do budovy, kde sídlí 

vodní hospodářství obecního úřadu (Zahradní 182). 
4) V budově Zahradní 182 bylo provedeno přebudování stávající sítě a telefonních rozvodů. 
5) Pro ochranu stávají sítě, bylo provedení zavedení ochrany sítě technologii ZYXELL.  
6) V rámci potřeb zaměstnanců obce a jeho vedení, byl provedena modernizace hardwaru a bylo 

nainstalování 5 nových PC (sekretariát starosty, byty, životní prostředí, přestupková komise, 
stavební úřad). 
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7) V rámci telefonického volání, byla zrušen zastaralá síť a nahrazena novou sítí a zavedení nové 
technologie telefonické volání ve všech kanceláří na IP Centrex O2. Zlevnily se tak náklady 
na hovorné i na činnost operátora. 

8) V rámci e-mailové korespondence byla zavedení nové technologie e-mailů. 
9) V souvislosti se změnou systému tisku na obci, za účelem úspory nákladů na tisk, byl 

zaveden systém centralizovaného tisku, a to na 3 hlavní kopírky Kyocera 2x A4 1x A3, včetně 
možnosti scanneru. 

10) Bylo dokončen a spouštěn nový WWW portál, včetně zavedení nového rozesílání materiálů 
zastupitelům prostřednictvím úložny. 

11) Došlo k převzetí Serveru ČOV a spuštění informační technologie o výsledcích kontrol. 
12) V neposlední řadě došlo mimo pravidelného zálohování dat na úložištích umístěných 

v budově OÚ také k zavedení centrálního zálohování na úložišti umístěném mimo budovu 
obecního úřadu. 

V roce 2015 byla ukončena spolupráce s třemi telefonními operátory a na základě výběrového řízení 
byl vybrán jediný operátor O2 Czech Republic a.s., který mimo výhodných tarifů pro pevné i mobilní 
linky, nám zapůjčil IP telefony, tak, aby každé pracoviště (zaměstnanec) mělo „svoje“ číslo s tím, že 
se může se svým telefonem napojit do sítě kdekoli v budově. To má výhodu hlavně v tom, že volající 
volá již konkrétnímu zaměstnanci, nikoli na ústřednu a i to, že díky nové síti číslo volaného je stále 
stejné i v případě, že přesuneme pracoviště zaměstnance do jiné kanceláře. 
 

Oblast Kontroly. 
Tato činnost je součástí práce každého orgánu obce i každého vedoucího zaměstnance obce.  Kontrolní 
činnost je rozdělena na kontrolu vnější a kontrolu vnitřní. 

1.  Kontrola vnější 
a)  Dozor nad výkonem svěřených působností se řídí ustanoveními § 123 a násl. zákona o  
     obcích realizuje jej převážně odbor dozoru MV ČR. 
b)  Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚ ÚK) nebo Magistrát Ústí nad Labem (MmUL)   
     vykonává kontrolní činnost OÚ na těch úsecích přenesené působnosti, ve kterých je    
     současně i odvolacím orgánem. 
c)  KÚ ÚK a další státní úřady vykonávají kontrolní činnost OÚ, na úseku samostatné   
     působnosti obce, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
d) Veřejnosprávní kontrola – zejména na úseku hospodaření s veřejnými prostředky  
     poskytovanými třetím osobám z rozpočtu obce. 
e)  Kontrola hospodaření obce (AUDIT) – provádí buď KÚÚK nebo nezávislá auditorská   
     společnost. Dále pak inventarizace majetku, účtů, závazků a pohledávek. 
f)  Kontrola organizací zřízených obcí. 
2.  Kontrola vnitřní 
a) Vnitřní kontrola je kontrola podřízeného nadřízeným uvnitř OÚ, a to formou metodických 
    dohlídek nebo vlastní kontrolní činností. Tento typ kontroly probíhá neformálně – zápis je  
    proveden pouze v případě, že je shledáno opakované porušení plnění pracovních povinnos- 
    tí. 
b) Dalším způsobem vnitřní kontroly, je kontrola plnění úkolů obecním úřadem nebo 
    organizační složkou obce orgány obce, kterou provádí výbory ZO nebo komise RO. 
c) V organizaci je zaveden systém finanční kontroly, stanovený Směrnicí o finanční kontrole,  
     kterým projde každý fakturovaný výdaj obce. 
d) Součástí práce je pravidelná kontrola plnění usnesení rady obce a zastupitelstva obce a  
    dalších úkolů uložených na základě jednání těchto orgánů obecnímu úřadu.  

V souladu s Kontrolním řádem je obecním úřadem každoročně zpracovávána zpráva o kontrolní  
činnost, které je předkládána k projednání radě a zastupitelstvu obce.  
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