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Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 24. 9. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 

Jednání se účastnilo 13 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné. Veřejnost – 1. 
 
Starosta zahájil poslední zasedání zastupitelstva obce Velké Březno ve volebním období 2014 
- 2018. Informace o konání dnešního zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 
zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dne 14. 9. 2018, tedy před 
minimální lhůtou 7 dní před konáním zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány podklady 
k dnešnímu jednání.  
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen panem Turkem a panem Pavlišem. Byl 
k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se 
pokládá za schválený. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny je zatím přítomno dnešního 
jednání 13 z 15 zastupitelů, omlouvá paní Rodovskou a paní Charvátovou. Konstatoval, že je 
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 
zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce určil Mgr. 
Pavlínu Linkovou. Dále informoval, že pro účely pořízení zápisu bude celé jednání nahráváno 
na diktafon a po pořízení zápisu a podepsání ověřovateli bude zvukový záznam smazán, a to 
z toho důvodu, že obecní úřad není schopen uchovat zvukový záznam jako dokument 
zastupitelstva v anonymizované podobě. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu 
zasedání zastupitelstva pana Suchého a pana Jana Koudelu. Dále navrhl zvolit návrhovou 
komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Tomáš Holub, p. 
Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýcha. 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 355/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovatele a skrutátory 33. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
   p. Jiří Suchý, p. Jan Koudela  

B)  návrhovou komisi pro návrh usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Tomáš Holub, p. Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýchy 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel  0 

Usnesení bylo schváleno.  

Starosta obce přednesl program 33. zasedání, nebylo připomínek. Starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 356/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 33. zasedání: 

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro: 13    hlasů proti:   0     hlasů zdržel:    0 
Usnesení bylo schváleno.  
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Hospodaření s majetkem obce 
 
Starosta předložil návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku 70/2 k. ú. Velké 
Březno. O koupi požádali ……………… bytem …………………. Žádali o koupi nejen části 
pozemku č. 70/2, ale i p.p.č 74/2 (575 m2) a 74/1 (303 m2) v k. ú. Velké Březno. Byl zpracován 
znalecký posudek, který určil cenu v místě a čase obvyklou, tedy cenu tržní 251 Kč/1m2. 
Poprvé se ale úřad setkal s tím, že cena tržní dle znaleckého posudku je nižší, než cena dle § 50 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Ta činila po zaokrouhlení 501,6 Kč/1m2. Tuto 
cenu (501,6 Kč) doporučila komise majetková a bytová a následně i rada obce stanovit, jako 
cenu prodejní za všechny předmětné pozemky. S tímto ale nesouhlasí …………. a odkazují se 
v dopise, který byl přílohou podkladů na to, že celou dobu obec postupuje při prodeji pozemků 
dle ceny tržní, až na jejich případ. Rada obce se tímto nesouhlasným dopisem zabývala na svém 
75. jednání a doporučila OZ schválit prodej pouze části p.p.č. 70/2 k. ú. Velké Březno, a to tak, 
aby na ostatní dvě pozemkové parcely byl zajištěn přístup v šíři cca 4 m, který by do budoucna 
postačoval pro vybudování příjezdové komunikace. Cena za prodej 1m2 části pozemku 70/2 
navrhuje rada obce stanovit na 501,6 Kč. …………… s tímto postupem i cenou souhlasí. 
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 357/2018 
Prodej části pozemku p. č. 70/2 v k. ú. Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 70/2, trvalý travní porost, dle  

geometrického oddělovacího plánu č. 804-88/2018, označený jako pozemek p. č. 70/30, o 
výměře 314 m2 v k.ú. Velké  Březno 

     za cenu: 157.502,- Kč + náklady obce spojené s prodejem 
     Kupující:   
     do SJM ………………………., oba bytem ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno  
 
Starosta předložil návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji p. p. č. 543 v k. ú. Velké 
Březno o výměře 63 m2, ostatní plocha za cenu 16.200 Kč. Nebylo připomínek, starosta 
nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:358/2018 
Prodej pozemku p. č. 543 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 543, ostatní plocha, o výměře 63m2 v k. ú.  
     Velké Březno 
     za cenu: 16.200,- Kč + náklady obce spojené s prodejem 
     Kupující:   
     ………………., bytem …………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro:13  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno  
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Starosta předložil návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku 727 k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že o pozemek projevili zájem čtyři zájemci, rada doporučuje uzavřít kupní 
smlouvu se SVBJ za posudkem stanovených 103 Kč/1 m2. Obdrželi jsme i nabídku na odkup 
za 105 Kč/ 1m2 od jednoho z vlastníků bytů předmětného společenství, domníváme se ale, že 
je vhodné prodat celému společenství. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 359/2018 
Prodej pozemku p. č. 727 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 727, zahrada o výměře 1715 m2, v k. ú. Velké  
     Březno 
     za cenu 176.645,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené, 
     Kupující: 
     Společenství vlastníků jednotek Děčínská 140 a 141, Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro:  13 hlasů proti:  0 hlasů zdržel: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 

Starosta předložil návrh na schválení kupní smlouvy o prodeji pozemků u č. p. Valtířov 76. O 
koupi požádali současní nájemci. Vyhotoveným geometrickým plánem č. 557-95/2018 vzniknou 
nové pozemky č. 392/1, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6 k. ú. Valtířov nad Labem. Kupní cena dle 
znaleckého posudku činí 203,85 Kč/m2 + náklady vzniklé prodejem (mimo znaleckého posudku 
viz usnesení 342/2018). Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 360/2018 
Prodej části pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje 

1. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 392/1  dle geometrického oddělovacího     
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p.č. 392/1  o výměře 255 m2, v k.ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 51.982,-- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
z ½ ………………… a z ½ ………………….., oba bytem Valtířov 76, Velké Březno. 

2. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 392/1  dle geometrického oddělovacího     
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p.č. 392/3  o výměře 160 m2, v k.ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 32.616,-- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  

        ………………………, ………………………………... 

3. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 392/1  dle geometrického oddělovacího     
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p.č. 392/5  o výměře 127 m2, v k.ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 25.889,-- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  

        ……............................................................................................. 
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4. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 392/1  dle geometrického oddělovacího     
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p.č. 392/6  o výměře 119 m2, v k.ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 24.258,-- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  

        z ½ ………………….. z ½ ………………, obě bytem, …………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupních smluv.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro: 12  hlasů proti 0 hlasů zdržel: 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil žádost o koupi a pronájmu p. p. č. 291/107 k. ú. Velké Březno manželů 
………………………, bytem ……………………………. Žadatelé navrhli dvě varianty:  
Varianta 1) koupě části pozemku o výměře cca 250 m2 a pronájem cca 100 m2.  
Varianta 2) jen koupě části pozemku o výměře cca 250 m2. Pozemek by musel být dělen GP.  
Komise majetková a bytová doporučila pouze pronájem, ale zřejmě si neuvědomila, že je 
schválen a podepsán Dodatek č II. Dohody pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných 
domů Velké Březno -  Vítov II. etapa“, který obci neumožňuje pozemky této lokality pronajímat 
ani prodávat po částech a nakonec doporučila radě schválit pronájem. Rada obce doporučuje 
OZ, s ohledem na Dodatek č II. Dohody, přijmout usnesení, kterým neschvaluje prodej 
pozemku po částech. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 361/2018 
Prodej části pozemku p. č. 291/107 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a s ohledem na uzavřený 
Dodatek č. 2 Dohody pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných domů Velké Březno -  
Vítov II. etapa“  
I.   Neschvaluje 
     prodej pozemku č. 291/107 o výměře 570 m2 v k. ú. Velké Březno po částech. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     o usnesení informovat zájemce.                                                                     T:  30. 9. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro: 13  hlasů proti: 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci – VaK za obytný soubor RD u kostela. Nabyvatelem je 
Obec Velké Březno, předmětem převodu je vodovodní a kanalizační řad znaleckým posudkem 
ohodnocený na 1 110 050 Kč. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 362/2018 
Smlouva o bezúplatném převodu VaK RD u kostela Valtířov 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  -    
    „Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace v k. ú. Valtířov nad Labem, p. č. 48/1 a 48/30 až  
     48/44“, tj. stavby vodovodního řadu a kanalizačních stok, schopnou samostatného užívání 
     ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. 
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II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Valtířov-  
     u kostela.                T:  31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 13 hlasů proti: 0  hlasů zdržel: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost ……………… a ………………, bytem 
……………….. o snížení kupní ceny za pozemek č. 357 k. ú. Valtířov nad Labem. Na 32. 
zasedání ZO nebylo přijato usnesení, a proto opětovně žádají projednat možnou slevu 
v zastupitelstvu. Rada i komise doporučují ZO neschválit snížení kupní ceny. Nebylo 
připomínek, starosta nechal hlasovat.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 363/2018 
Snížení prodejní ceny pozemku p. č. 357 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.    Neschvaluje 
      snížení prodejní ceny pozemku p. č. 357, v k. ú. Valtířov nad Labem  
II.  Schvaluje, 
      že náklady na zpracování znaleckého posudku ponese prodávající. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM 
      informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.                                                T:  30. 9. 2018                                                
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce doporučení rady a komise majetkové a bytové schválit 
záměr prodeje pozemku č.159/1 k. ú. Velké Březno. Bez diskuze. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 364/2018 
Záměr prodeje p. p. č. 159/1v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednal0 předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    záměr prodeje pozemku č. 159/1, zahrada o výměře 166 m2, v k. ú. Velké Březno.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                          T:  30. 9. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro:     13 hlasů proti:     0   hlasů zdržel:   0 
Usnesení bylo schváleno 

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh smlouvy o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provézt stavbu, na p.p.č. 156 v k. ú. 
Valtířov nad Labem. Jedná se o zřízení elektro přípojky kabelu NN ve Valtířově k budoucímu 
RD na pozemku č. 152/3 k. ú. Valtířov nad Labem. 
Bc. Pýcha konstatoval, že předmětné připojení by se mělo uskutečnit na stávající kabel NN, 
který není, dle jeho informací, zkolaudovaný. Nebylo dalších připomínek, starosta nechal 
hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 365/2018 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
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I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
     a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN  
     na pozemku č. 156 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
     Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností Husák Ladislav, IČO:  
     13471724, se sídlem Anežky České 628/1, 400 07 Ústí nad Labem 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh smlouvy o uzavření smlouvy budoucí 
o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provézt stavbu na pozemku č. 13, 113/2, 112 k. ú. 
Valtířov nad Labem. Jedná se o zřízení elektro přípojky kabelu NN ve Valtířově k objektu, 
který je v areálu bývalé loděnice. Konstatoval, že měl Bc. Pýcha ve své předchozí připomínce 
spíš na mysli tuto lokalitu. Bez připomínek. 

Výsledek hlasování o usnesení č.: 366/2018 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-4016390/SOBS01 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
      a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016390/SOBS01 na pozemku č. 13, 113/2,  
      112, vše v k. ú. Valtířov nad Labem. 
      Oprávněný:  
      ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
      Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností VLACH  
      elektroinstalace s.r.o. se sídlem Krupka, Husitská 1/25, 417 41 Krupka, IČ: 25490974. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 

Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2018, 
který byl doporučen FV a zaslán dodatečně po jeho jednán. Navrhl navýšit dvě výdajové 
položky, obě o 100 000 Kč. Konkrétně se jedná o instalaci informačních radarů, kde jsou 
v návrhu dvě varianty. Dražší varianta předpokládá instalaci panelu, který kamerou zaznamená 
i RZ vozidla a promítne ji na informační ukazatel.  
p. Dvořák navrhl instalovat dražší panel. 
Starosta doporučuje totéž, i když si je vědom, že to má především psychologický efekt. 
p. Hudík MBA se domnívá, že pokud nejde použít data pro jednání v přestupkovém řízení, jsou 
tato opatření zbytečná. Lepší by bylo zbudovat zpomalovací semafor. 
Starosta – o souhlasné stanovisko se zbudováním zpomalovacího semaforu jsme žádali 
dopravní polici ČR, ale ta nesouhlasila. Povolila pouze tyto informační ukazatele. 
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p. Dvořák a Ing. Pavliš připomíná, že se zde za posledních 20 let stalo několik tragických 
událostí a doporučují instalovat dražší panely, byť budou mít hlavně psychologický efekt. 
Ing. Mgr. Šidák je podobného názoru, jako p. Hudík. Obává se, že tato opatření nezabrání, aby 
„silniční piráti“ omezili svou rychlost.  
Ing. Fialovi se zdá rozdíl mezi oběma variantami velký a dotázal se, jaká data budou panely 
zaznamenávat. 
Starosta citoval průvodní zprávu PD: „Ukazatele budou vybaveny statistickým modulem, který 
bude zaznamenávat počty projetých vozidel a jejich rychlost“.  
Starosta okomentoval druhou výdajovou položku, která se týká úpravy povrchů ve valtířovské 
pískovně. V plánu je zbudování beach volejbalového a beach fotbalového hřiště. Nabídka, 
kterou jsme obdrželi je ale vyšší, než rozpočet. 
P. Dvořák navrhuje oslovit větší firmy, které disponují většími vozidly a písek by mohly dovézt 
za nižší náklady. 
Starosta konstatoval, že byla oslovena firma s větším vozovým parkem, ale realizovat by mohla 
až příští rok v červnu. Je varianta rozložit to i do roku 2019, ale znamenalo by to navézt letos o 
několik centimetrů méně písku a doplnit jej příští rok (včetně dodatečného rozhrnutí). Jeví se 
mu lepší navýšit rozpočet a realizovat letos. 
Ing. Fiala doporučuje realizovat ve dvou letech. V každém případě ale zabezpečit, aby se nestal 
úraz. 
Ing. Pavliš navrhuje realizovat celé letos. 
Starosta – peníze na toto navýšení bychom získali z letošního rozpočtu na stavbu školní jídelny. 
Nepředpokládáme totiž, že bychom letos profinancovali plánovaných 8 milionů. 
p. Dvořák je pro realizaci letos a připomíná, že do rozpočtu přibydou příjmy z prodejů 
pozemků, které jsme před malou chvílí schválili. Nebylo dalších dotazů, starosta nechal 
hlasovat o jeho návrhu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 367/2018 
Rozpočtové opatření č. 4/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno  
 

Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 
k SOD VZMR - Oprava části místní komunikace Zadní 49c a Nová 56c. Dodatek č. 1 
reaguje na písařské a součtové chyby. Dodatek č. 2 řeší nutné vícepráce.  
Ing. Fiala hodnotí stavbu za kvalitně provedenou a pro příště doporučuje promyšlenější 
přípravu a kvalitněji či podrobněji zpracovanou PD. 
Starosta informoval, že zjednodušená PD byla zpracovávána pro potřeby podmínek dotačního 
titulu a nepředpokládalo se, že to bude stavba s tolika vícepracemi. Navíc čas na zpracování PD 
a žádosti o dotaci od vyhlášení dotačního titulu po termín odevzdání žádostí je v tomto případě 
velmi krátký. Nicméně je to poučení pro příště. Je velmi pravděpodobné, že kvalita „vedlejších“ 
místních komunikací bude v mnoha případech podobná a při příštích rekonstrukcích s tím 
budeme počítat. Nebylo dalších dotazů. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 368/2018 
Návrh na uzavření dodatků č. 1 a dodatku č. 2 SOD_VZMR - Oprava části místní 
komunikace Zadní 49c a Nová 56c  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
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I.   Schvaluje 
      uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SOD/19/2018 ze dne 18. 7. 2018,  
      ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě č. SOD/19/2018.                 T:  30. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno  

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení výběr nejvhodnější nabídky dodavatele 
veřejné zakázky „Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – revitalizace 
náměstí“. Obec Velké Březno zahájila výše uvedenou veřejnou zakázku a zadávací 
dokumentaci uveřejnila dne 21. 8. 2018 na portálu zadavatele: www.vhodne-
uverejneni.cz. Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek a doporučuje Zastupitelstvu 
obce Velké Březno schválit výběr nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu s vítězným 
uchazečem: Projekční činnost a provádění staveb Petr Vachulka, Dlouhá 17, Hora sv. Kateřiny, 
435 46 za cenu 595 000,- bez DPH. Bez diskuze. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:369/2018 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky „Projektové a inženýrské služby 
na akci „Velké Březno – revitalizace náměstí“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Projekční činnost a provádění 
staveb Petr Vachulka, IČ: 432 43 070. 

2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Projekční a inženýrské služby 
na akci „Velké Březno – revitalizace náměstí“ za cenu 595.000,-- Kč bez DPH, se 
společností Projekční činnost a provádění staveb Petr Vachulka, se sídlem: Dlouhá 17, 
435 46 Hora sv. Kateřiny, IČ: 432 43 070. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                         T:  31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení přehled o plnění usnesení přijatých za 
období od ledna do června 2018. Bez diskuze 
V 18:13 odešel Ing. Holub. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 370/2018 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za 1 – 8/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých 
zastupitelstvem obce v období od ledna do srpna 2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno  

 
Předseda KV předložil zastupitelstvu k projednání zprávy o provedené kontrole dodržování 
pravidel GDPR o ochraně osobních údajů a kontrole přidělování bytů, pronájmů 
nebytových prostor (2014 – 2018 včetně). Konstatoval, že v případě přidělování bytů a 
pronájmů nebytových prostor nejsou žádná doporučení. Z hlediska kontroly dodržování 
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pravidel GDPR doporučuje KV stanovit harmonogram řešení a ten důsledně kontrolovat. Je 
třeba pracovat s výsledky analýzy i ve spolupráci s fy. Scenario v případě nejasností.  
Bc. Pýcha doplnil informace o kontrole činností komisí rady. Bez další diskuze. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 371/2018 
Zpráva Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zápis Kontrolního výboru z provedené kontroly 
a dodržování pravidel GDPR o ochraně osobních údajů a kontroly přidělování bytů, pronájmů 
nebytových prostor (2014 – 2018 včetně) a tento: 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Zprávy starosty 
 
Cestovní mapy 
Starosta informoval zastupitele o aktuálních skutečnostech v jednotlivých projektech 
strategického dokumentu. 
 
Tivolí hudební léto 
Starosta poděkoval PhDr. Mgr. Vítězslavu Šteflovi Ph.D. za přípravu, zorganizování a řízení 
tohoto ojedinělého festivalu. Konstatoval dále, že si pan Štefl připravil prezentaci a předal mu 
slovo. 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. zhodnotil celý projekt od příprav až po realizaci každého 
hudebního večera včetně financí či účasti. Tu hodnotil velmi pozitivně, celková účast za 10 
večerů překročila 2100 návštěvníků. 
 
Podlimitní VZ „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“ 
Starosta dále informoval, že rada obce vybrala na základě doporučení hodnotící komise 
uchazeče s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou – spol. Klement a.s. za cenu 
20 480 682 Kč bez DPH. Do 26. 9. běží termín pro podání námitek a odvolání, po tomto termínu 
bude vítězný uchazeč vyzván k součinnosti – předložení originálů dokladů a smlouva bude 
podepsána. Zahájení je dle výzvy plánováno na 1. 10. 2018, ukončení realizace a předání díla 
31. 7. 2019. 
 
Oprava sálu KD Tivoli 
Byla realizována oprava tanečního parketu a pódia. Do konce roku je v plánu ještě oprava šatny 
pro účinkující. 
 
Zajištění fungování zdravotního střediska 
Starosta dále informoval, že obec v srpnu obdržela od nájemce MUDr. Vondrákové výpověď 
z nájemní smlouvy na objekt zdravotního střediska a k 31. 12. 2018 zde ukončí činnost dětské 
oddělení – paní doktorka přesouvá své pacienty do ordinace na Střekově. Ke stejnému datu 
ukončí činnost i dospělý lékař. Oslovili jsme zástupce společnosti, která se prezentovala na 
jednání OZ a dohodli jsme se na možné spolupráci od 1. 1. 2019. Byl proto schválen záměr 
pronájmu celého objektu za účelem provozování lékařských služeb. Disponují mladou lékařkou, 
která by zde vykonávala praktického lékaře pro dospělé, a počítají s pokračováním stávající 
zdravotní sestry. V horizontu několika měsíců uvažují o zajištění rehabilitace v tomto objektu. 
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Výstavba chodníku pod zámkem 
Stavba chodníku byla zahájena počátkem prázdnin. I přes nenadálé problémy s chybným 
vytyčením, je předpoklad, že stavba bude dokončena ve lhůtě stanovené smlouvou. 
 
Zbudování oplocení u pozemku SŽDC 
Disponujeme stanoviskem drážního úřadu, které vyžaduje stavební úřad k vydání souhlasu. Při 
projednávání s naším SÚ budeme muset doložit ještě stanovisko plynařů, neboť část oplocení 
od železničního přejezdu ke křižovatce s MK Nová je vyprojektována v trase středotlakého 
plynovodu. Je předpoklad, že vlastník plynárenského zařízení souhlas s výstavbou oplocení na 
plynovodu nevydá. Počítá se proto s tím, že oplocení bude obnoveno v úseku od křižovatky 
Zadní x Nová k nádraží ČD. Realizace se předpokládá do konce roku. 

Posílení tlaku vody v ul. Hraničářská – Pastviny.  
Obdrželi jsme dvě nabídky na technické řešení. Nabídky se pohybují v částce 200.000 Kč. 
Předpoklad této realizace je také do konce roku. 
 
V 18:40 se dostavil Ing. Holub. 
 
Bankomat 
Starosta informoval o uskutečněném jednání se zástupcem nebankovní společnosti Euronet, 
která provozuje síť bankomatů po celé Evropě. Společnost je schopna umístit bankomat v obci 
během měsíce, ale za podmínky, že obec pokryje provozní náklady ve výši cca 16.000,- měsíčně 
bez DPH + cca 500 Kč měsíčně za spotřebu elektrické energie a že výběry budou zpoplatněny 
dle ceníku banky, od které má uživatel debetní kartu. Rada se domnívá, že zřízení bankomatu 
za výše uvedených podmínek by pro obec a její občany nemělo „přidanou hodnotou“, i proto, 
že za stejných podmínek (poplatek za výběr v cizí bance) je umožněn výběr na poště a také 
v COOPu, kde vám poskytnou až 3.000,-- Kč, a to dokonce bez poplatku za výběr v cizí bance.  

O putovní pohár obce Velké Březno 
Starosta pozval přítomné zastupitele, aby přišli fandit dne 28. 9. 2018 zástupcům svého katastru 
do valtířovské pískovny, kde se od 10:00 uskuteční druhý ročník sportovního klání zástupců 
všech katastrálních území obce. 
 
Jednání s ředitelem pivovaru Velké Březno 
Starosta dále informoval o červnovém jednání se zástupci pivovaru, které se koná pravidelně 
v každém čtvrtletí a jehož předmětem je fungování ČOV Velké Březno. Na jednání jsme navrhli 
požadavek změny smlouvy – zvýšení nákladů na čištění odpadních vod na čov o administrativu, 
který byl projednáván na minulém jednání zastupitelstva. V září nám bylo řečeno, že by bylo 
možné o tom uvažovat za předpokladu, že bychom prohloubili spolupráci v jiné oblasti. A sice 
v oblasti ubytování jejich zahraničních pracovníků (dle vyjádření pana ředitele se jedná o 
bezproblémové doktory a inženýry, kteří na Ukrajině nejsou ohodnoceny tak, jako tady za 
dělnické profese). Byli jsme se společně podívat v objektu, který má v nájmu FK Jiskra a jsou 
ochotni investovat vlastní prostředky (hovořil o cca 150 000,-) a 2 - 3 pokoje a sociální zařízení 
pro jejich dělníky opravit. Investici by zřejmě „odbydleli“ formou nehrazení nájemného po 
určitou dobu. Stojí o tuto spolupráci velmi! Uvažují o vybudování ubytovacích kapacit v areálu 
pivovaru, ale je to dle jejich slov dražší, než přispět na rekonstrukci obci a také delší na realizaci 
(projekt, stavební povolení, realizace). Starosta dále konstatoval, že pan ředitel je informován 
o tom, že se v nejbližších dnech konají komunální volby a že s největší pravděpodobností 
zastupitelstvo nerozhodne, ani nedoporučí konkrétní řešení. Dalším důvodem je jistě i fakt, že 
máme záměr vypracovat dlouhodobější koncepci a celkovou rekonstrukci objektu na ubytovací 
kapacity. Starosta se ale domnívá, že je to zajímavá nabídka, kterou je potřeba se vážně zabývat. 



11 
 

Ing. Fiala se dotázal, o jakém časovém horizontu je řeč? 
Starosta odpověděl, že v podstatě hned. Některé práce by, dle slov ředitele pivovaru, mohli 
udělat i sami zahraniční pracovníci – vyklizení, drobné opravy, malování, apod. 
Ing. Fiala je přesvědčen, že je potřeba si to dobře rozmyslet a zvážit s ohledem na budoucnost. 
Ing. Pavliš kvituje tuto myšlenku, přimlouvá se, aby pracovní skupina řešící koncepci sportu 
v obci opět usedla, pokračovala v práci a k tomuto návrhu se vyjádřila.  
Tajemník navrhl nabídnout pivovaru obecní byt, kde by bylo možné pracovníky pivovaru 
ubytovat. 
Zastupitelům se tento nápad zamlouvá a Ing. Fiala doplňuje, že by i v tomto případě mohli 
poskytnout obci např. dar v navrhované výši, který by mohl být použit na zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce objektu ubytovny. 
 
Bc. Pýcha informuje zastupitele, že revizní komise Spartaku Valtířov podala trestní oznámení 
na neznámého pachatele na zkreslování hospodaření klubu Spartak Valtířov. 
 
Dotazy 
Ing. Fiala se dotázal, zda budou v ulici Zadní opět instalovány zpomalovací prvky. 
Starosta odpověděl, že jsou objednané plastové retardéry. 
Ing. Pavliš upozornil na letitý problém v ulici Zahradní. Konkrétně se jedná o zápach 
z kanalizace, který byl cítit i v suchém období. Jednalo se dle jeho slov o zápach sirovodíku 
v koupelnách. Žádá proto o překontrolování tohoto stavu, má obavy z možného ohrožení na 
zdraví. 
Starosta odpověděl, že záležitost bude předána Ing. Lípové  
 
Diskuze 
 
p. Mlejnek upozornil, že ve Valtířově u domu, kde byl instalován zpomalovací práh, 
nerespektují řidiči rychlost a vysypal se tam štěrk z projíždějícího auta. Dotázal se, kdo to má 
na starosti? 
Starosta - toto řeší referent správy místních komunikací paní Jelínková. 
p. Mlejnek odpověděl, že mu na to několikrát sdělila, aby si poznamenal RZ vozidla. Žádá, aby 
se komunikace od štěrku uklidila. 
Dále navrhuje prořez stromů (vzrostlých keřů) u dětského koutku ve Valtířově. 
Starosta – pozemek není náš, je ÚZSVM, je možné upozornit na tuto skutečnost vlastníka, aby 
učinil prořez. 
p. Dvořák upozorňuje na nepřehledné místo při vyjíždění z pozemku od ČOV. Navrhuje 
provézt prořez, aby se řidičům zlepšil výhled. 
Starosta – pozemek je kraje, budeme s ním komunikovat v této věci.  
 
Starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich práci v posledních 4 letech, popřál příjemný 
zbytek dne a jednání ukončil v 19:10.  
 
 
 
Jiří Suchý        Jan Koudela 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek          Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce                                místostarosta obce 
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Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 24. 9. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 

Jednání se účastnilo 13 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné. Veřejnost – 1. 
 
Starosta zahájil poslední zasedání zastupitelstva obce Velké Březno ve volebním období 2014 
- 2018. Informace o konání dnešního zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 
zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dne 14. 9. 2018, tedy před 
minimální lhůtou 7 dní před konáním zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány podklady 
k dnešnímu jednání.  
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen panem Turkem a panem Pavlišem. Byl 
k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se 
pokládá za schválený. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny je zatím přítomno dnešního 
jednání 13 z 15 zastupitelů, omlouvá paní Rodovskou a paní Charvátovou. Konstatoval, že je 
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 
zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce určil Mgr. 
Pavlínu Linkovou. Dále informoval, že pro účely pořízení zápisu bude celé jednání nahráváno 
na diktafon a po pořízení zápisu a podepsání ověřovateli bude zvukový záznam smazán, a to 
z toho důvodu, že obecní úřad není schopen uchovat zvukový záznam jako dokument 
zastupitelstva v anonymizované podobě. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu 
zasedání zastupitelstva pana Suchého a pana Jana Koudelu. Dále navrhl zvolit návrhovou 
komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Tomáš Holub, p. 
Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýcha. 
Nikdo neměl jiný návrh, starosta zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 355/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovatele a skrutátory 33. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
   p. Jiří Suchý, p. Jan Koudela  

B)  návrhovou komisi pro návrh usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Tomáš Holub, p. Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýchy 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel  0 

Usnesení bylo schváleno.  

Starosta obce přednesl program 33. zasedání, nebylo připomínek. Starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 356/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 33. zasedání: 

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro: 13    hlasů proti:   0     hlasů zdržel:    0 
Usnesení bylo schváleno.  
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Hospodaření s majetkem obce 
 
Starosta předložil návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku 70/2 k. ú. Velké 
Březno. O koupi požádali ……………… bytem …………………. Žádali o koupi nejen části 
pozemku č. 70/2, ale i p.p.č 74/2 (575 m2) a 74/1 (303 m2) v k. ú. Velké Březno. Byl zpracován 
znalecký posudek, který určil cenu v místě a čase obvyklou, tedy cenu tržní 251 Kč/1m2. 
Poprvé se ale úřad setkal s tím, že cena tržní dle znaleckého posudku je nižší, než cena dle § 50 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Ta činila po zaokrouhlení 501,6 Kč/1m2. Tuto 
cenu (501,6 Kč) doporučila komise majetková a bytová a následně i rada obce stanovit, jako 
cenu prodejní za všechny předmětné pozemky. S tímto ale nesouhlasí …………. a odkazují se 
v dopise, který byl přílohou podkladů na to, že celou dobu obec postupuje při prodeji pozemků 
dle ceny tržní, až na jejich případ. Rada obce se tímto nesouhlasným dopisem zabývala na svém 
75. jednání a doporučila OZ schválit prodej pouze části p.p.č. 70/2 k. ú. Velké Březno, a to tak, 
aby na ostatní dvě pozemkové parcely byl zajištěn přístup v šíři cca 4 m, který by do budoucna 
postačoval pro vybudování příjezdové komunikace. Cena za prodej 1m2 části pozemku 70/2 
navrhuje rada obce stanovit na 501,6 Kč. …………… s tímto postupem i cenou souhlasí. 
Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 357/2018 
Prodej části pozemku p. č. 70/2 v k. ú. Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 70/2, trvalý travní porost, dle  

geometrického oddělovacího plánu č. 804-88/2018, označený jako pozemek p. č. 70/30, o 
výměře 314 m2 v k.ú. Velké  Březno 

     za cenu: 157.502,- Kč + náklady obce spojené s prodejem 
     Kupující:   
     do SJM ………………………., oba bytem ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno  
 
Starosta předložil návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji p. p. č. 543 v k. ú. Velké 
Březno o výměře 63 m2, ostatní plocha za cenu 16.200 Kč. Nebylo připomínek, starosta 
nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:358/2018 
Prodej pozemku p. č. 543 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 543, ostatní plocha, o výměře 63m2 v k. ú.  
     Velké Březno 
     za cenu: 16.200,- Kč + náklady obce spojené s prodejem 
     Kupující:   
     ………………., bytem …………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro:13  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno  
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Starosta předložil návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku 727 k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že o pozemek projevili zájem čtyři zájemci, rada doporučuje uzavřít kupní 
smlouvu se SVBJ za posudkem stanovených 103 Kč/1 m2. Obdrželi jsme i nabídku na odkup 
za 105 Kč/ 1m2 od jednoho z vlastníků bytů předmětného společenství, domníváme se ale, že 
je vhodné prodat celému společenství. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 359/2018 
Prodej pozemku p. č. 727 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 727, zahrada o výměře 1715 m2, v k. ú. Velké  
     Březno 
     za cenu 176.645,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené, 
     Kupující: 
     Společenství vlastníků jednotek Děčínská 140 a 141, Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro:  13 hlasů proti:  0 hlasů zdržel: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 

Starosta předložil návrh na schválení kupní smlouvy o prodeji pozemků u č. p. Valtířov 76. O 
koupi požádali současní nájemci. Vyhotoveným geometrickým plánem č. 557-95/2018 vzniknou 
nové pozemky č. 392/1, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6 k. ú. Valtířov nad Labem. Kupní cena dle 
znaleckého posudku činí 203,85 Kč/m2 + náklady vzniklé prodejem (mimo znaleckého posudku 
viz usnesení 342/2018). Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 360/2018 
Prodej části pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje 

1. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 392/1  dle geometrického oddělovacího     
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p.č. 392/1  o výměře 255 m2, v k.ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 51.982,-- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
z ½ ………………… a z ½ ………………….., oba bytem Valtířov 76, Velké Březno. 

2. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 392/1  dle geometrického oddělovacího     
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p.č. 392/3  o výměře 160 m2, v k.ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 32.616,-- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  

        ………………………, ………………………………... 

3. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 392/1  dle geometrického oddělovacího     
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p.č. 392/5  o výměře 127 m2, v k.ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 25.889,-- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  

        ……............................................................................................. 
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4. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 392/1  dle geometrického oddělovacího     
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p.č. 392/6  o výměře 119 m2, v k.ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 24.258,-- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  

        z ½ ………………….. z ½ ………………, obě bytem, …………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupních smluv.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro: 12  hlasů proti 0 hlasů zdržel: 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil žádost o koupi a pronájmu p. p. č. 291/107 k. ú. Velké Březno manželů 
………………………, bytem ……………………………. Žadatelé navrhli dvě varianty:  
Varianta 1) koupě části pozemku o výměře cca 250 m2 a pronájem cca 100 m2.  
Varianta 2) jen koupě části pozemku o výměře cca 250 m2. Pozemek by musel být dělen GP.  
Komise majetková a bytová doporučila pouze pronájem, ale zřejmě si neuvědomila, že je 
schválen a podepsán Dodatek č II. Dohody pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných 
domů Velké Březno -  Vítov II. etapa“, který obci neumožňuje pozemky této lokality pronajímat 
ani prodávat po částech a nakonec doporučila radě schválit pronájem. Rada obce doporučuje 
OZ, s ohledem na Dodatek č II. Dohody, přijmout usnesení, kterým neschvaluje prodej 
pozemku po částech. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 361/2018 
Prodej části pozemku p. č. 291/107 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a s ohledem na uzavřený 
Dodatek č. 2 Dohody pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných domů Velké Březno -  
Vítov II. etapa“  
I.   Neschvaluje 
     prodej pozemku č. 291/107 o výměře 570 m2 v k. ú. Velké Březno po částech. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     o usnesení informovat zájemce.                                                                     T:  30. 9. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro: 13  hlasů proti: 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci – VaK za obytný soubor RD u kostela. Nabyvatelem je 
Obec Velké Březno, předmětem převodu je vodovodní a kanalizační řad znaleckým posudkem 
ohodnocený na 1 110 050 Kč. Nebylo dotazů, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 362/2018 
Smlouva o bezúplatném převodu VaK RD u kostela Valtířov 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  -    
    „Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace v k. ú. Valtířov nad Labem, p. č. 48/1 a 48/30 až  
     48/44“, tj. stavby vodovodního řadu a kanalizačních stok, schopnou samostatného užívání 
     ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. 
 
 
 



5 
 

II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Valtířov-  
     u kostela.                T:  31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 13 hlasů proti: 0  hlasů zdržel: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost ……………… a ………………, bytem 
……………….. o snížení kupní ceny za pozemek č. 357 k. ú. Valtířov nad Labem. Na 32. 
zasedání ZO nebylo přijato usnesení, a proto opětovně žádají projednat možnou slevu 
v zastupitelstvu. Rada i komise doporučují ZO neschválit snížení kupní ceny. Nebylo 
připomínek, starosta nechal hlasovat.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 363/2018 
Snížení prodejní ceny pozemku p. č. 357 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.    Neschvaluje 
      snížení prodejní ceny pozemku p. č. 357, v k. ú. Valtířov nad Labem  
II.  Schvaluje, 
      že náklady na zpracování znaleckého posudku ponese prodávající. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM 
      informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.                                                T:  30. 9. 2018                                                
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce doporučení rady a komise majetkové a bytové schválit 
záměr prodeje pozemku č.159/1 k. ú. Velké Březno. Bez diskuze. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 364/2018 
Záměr prodeje p. p. č. 159/1v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednal0 předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    záměr prodeje pozemku č. 159/1, zahrada o výměře 166 m2, v k. ú. Velké Březno.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                          T:  30. 9. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro:     13 hlasů proti:     0   hlasů zdržel:   0 
Usnesení bylo schváleno 

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh smlouvy o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provézt stavbu, na p.p.č. 156 v k. ú. 
Valtířov nad Labem. Jedná se o zřízení elektro přípojky kabelu NN ve Valtířově k budoucímu 
RD na pozemku č. 152/3 k. ú. Valtířov nad Labem. 
Bc. Pýcha konstatoval, že předmětné připojení by se mělo uskutečnit na stávající kabel NN, 
který není, dle jeho informací, zkolaudovaný. Nebylo dalších připomínek, starosta nechal 
hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 365/2018 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
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I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
     a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN  
     na pozemku č. 156 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
     Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností Husák Ladislav, IČO:  
     13471724, se sídlem Anežky České 628/1, 400 07 Ústí nad Labem 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh smlouvy o uzavření smlouvy budoucí 
o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provézt stavbu na pozemku č. 13, 113/2, 112 k. ú. 
Valtířov nad Labem. Jedná se o zřízení elektro přípojky kabelu NN ve Valtířově k objektu, 
který je v areálu bývalé loděnice. Konstatoval, že měl Bc. Pýcha ve své předchozí připomínce 
spíš na mysli tuto lokalitu. Bez připomínek. 

Výsledek hlasování o usnesení č.: 366/2018 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-4016390/SOBS01 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
      a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016390/SOBS01 na pozemku č. 13, 113/2,  
      112, vše v k. ú. Valtířov nad Labem. 
      Oprávněný:  
      ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
      Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností VLACH  
      elektroinstalace s.r.o. se sídlem Krupka, Husitská 1/25, 417 41 Krupka, IČ: 25490974. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 

Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2018, 
který byl doporučen FV a zaslán dodatečně po jeho jednán. Navrhl navýšit dvě výdajové 
položky, obě o 100 000 Kč. Konkrétně se jedná o instalaci informačních radarů, kde jsou 
v návrhu dvě varianty. Dražší varianta předpokládá instalaci panelu, který kamerou zaznamená 
i RZ vozidla a promítne ji na informační ukazatel.  
p. Dvořák navrhl instalovat dražší panel. 
Starosta doporučuje totéž, i když si je vědom, že to má především psychologický efekt. 
p. Hudík MBA se domnívá, že pokud nejde použít data pro jednání v přestupkovém řízení, jsou 
tato opatření zbytečná. Lepší by bylo zbudovat zpomalovací semafor. 
Starosta – o souhlasné stanovisko se zbudováním zpomalovacího semaforu jsme žádali 
dopravní polici ČR, ale ta nesouhlasila. Povolila pouze tyto informační ukazatele. 
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p. Dvořák a Ing. Pavliš připomíná, že se zde za posledních 20 let stalo několik tragických 
událostí a doporučují instalovat dražší panely, byť budou mít hlavně psychologický efekt. 
Ing. Mgr. Šidák je podobného názoru, jako p. Hudík. Obává se, že tato opatření nezabrání, aby 
„silniční piráti“ omezili svou rychlost.  
Ing. Fialovi se zdá rozdíl mezi oběma variantami velký a dotázal se, jaká data budou panely 
zaznamenávat. 
Starosta citoval průvodní zprávu PD: „Ukazatele budou vybaveny statistickým modulem, který 
bude zaznamenávat počty projetých vozidel a jejich rychlost“.  
Starosta okomentoval druhou výdajovou položku, která se týká úpravy povrchů ve valtířovské 
pískovně. V plánu je zbudování beach volejbalového a beach fotbalového hřiště. Nabídka, 
kterou jsme obdrželi je ale vyšší, než rozpočet. 
P. Dvořák navrhuje oslovit větší firmy, které disponují většími vozidly a písek by mohly dovézt 
za nižší náklady. 
Starosta konstatoval, že byla oslovena firma s větším vozovým parkem, ale realizovat by mohla 
až příští rok v červnu. Je varianta rozložit to i do roku 2019, ale znamenalo by to navézt letos o 
několik centimetrů méně písku a doplnit jej příští rok (včetně dodatečného rozhrnutí). Jeví se 
mu lepší navýšit rozpočet a realizovat letos. 
Ing. Fiala doporučuje realizovat ve dvou letech. V každém případě ale zabezpečit, aby se nestal 
úraz. 
Ing. Pavliš navrhuje realizovat celé letos. 
Starosta – peníze na toto navýšení bychom získali z letošního rozpočtu na stavbu školní jídelny. 
Nepředpokládáme totiž, že bychom letos profinancovali plánovaných 8 milionů. 
p. Dvořák je pro realizaci letos a připomíná, že do rozpočtu přibydou příjmy z prodejů 
pozemků, které jsme před malou chvílí schválili. Nebylo dalších dotazů, starosta nechal 
hlasovat o jeho návrhu. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 367/2018 
Rozpočtové opatření č. 4/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno  
 

Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 
k SOD VZMR - Oprava části místní komunikace Zadní 49c a Nová 56c. Dodatek č. 1 
reaguje na písařské a součtové chyby. Dodatek č. 2 řeší nutné vícepráce.  
Ing. Fiala hodnotí stavbu za kvalitně provedenou a pro příště doporučuje promyšlenější 
přípravu a kvalitněji či podrobněji zpracovanou PD. 
Starosta informoval, že zjednodušená PD byla zpracovávána pro potřeby podmínek dotačního 
titulu a nepředpokládalo se, že to bude stavba s tolika vícepracemi. Navíc čas na zpracování PD 
a žádosti o dotaci od vyhlášení dotačního titulu po termín odevzdání žádostí je v tomto případě 
velmi krátký. Nicméně je to poučení pro příště. Je velmi pravděpodobné, že kvalita „vedlejších“ 
místních komunikací bude v mnoha případech podobná a při příštích rekonstrukcích s tím 
budeme počítat. Nebylo dalších dotazů. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 368/2018 
Návrh na uzavření dodatků č. 1 a dodatku č. 2 SOD_VZMR - Oprava části místní 
komunikace Zadní 49c a Nová 56c  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
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I.   Schvaluje 
      uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SOD/19/2018 ze dne 18. 7. 2018,  
      ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě č. SOD/19/2018.                 T:  30. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno  

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení výběr nejvhodnější nabídky dodavatele 
veřejné zakázky „Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – revitalizace 
náměstí“. Obec Velké Březno zahájila výše uvedenou veřejnou zakázku a zadávací 
dokumentaci uveřejnila dne 21. 8. 2018 na portálu zadavatele: www.vhodne-
uverejneni.cz. Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek a doporučuje Zastupitelstvu 
obce Velké Březno schválit výběr nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu s vítězným 
uchazečem: Projekční činnost a provádění staveb Petr Vachulka, Dlouhá 17, Hora sv. Kateřiny, 
435 46 za cenu 595 000,- bez DPH. Bez diskuze. 
Výsledek hlasování o usnesení č.:369/2018 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky „Projektové a inženýrské služby 
na akci „Velké Březno – revitalizace náměstí“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Projekční činnost a provádění 
staveb Petr Vachulka, IČ: 432 43 070. 

2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Projekční a inženýrské služby 
na akci „Velké Březno – revitalizace náměstí“ za cenu 595.000,-- Kč bez DPH, se 
společností Projekční činnost a provádění staveb Petr Vachulka, se sídlem: Dlouhá 17, 
435 46 Hora sv. Kateřiny, IČ: 432 43 070. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                         T:  31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo schváleno 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení přehled o plnění usnesení přijatých za 
období od ledna do června 2018. Bez diskuze 
V 18:13 odešel Ing. Holub. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 370/2018 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za 1 – 8/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých 
zastupitelstvem obce v období od ledna do srpna 2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno  

 
Předseda KV předložil zastupitelstvu k projednání zprávy o provedené kontrole dodržování 
pravidel GDPR o ochraně osobních údajů a kontrole přidělování bytů, pronájmů 
nebytových prostor (2014 – 2018 včetně). Konstatoval, že v případě přidělování bytů a 
pronájmů nebytových prostor nejsou žádná doporučení. Z hlediska kontroly dodržování 
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pravidel GDPR doporučuje KV stanovit harmonogram řešení a ten důsledně kontrolovat. Je 
třeba pracovat s výsledky analýzy i ve spolupráci s fy. Scenario v případě nejasností.  
Bc. Pýcha doplnil informace o kontrole činností komisí rady. Bez další diskuze. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 371/2018 
Zpráva Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zápis Kontrolního výboru z provedené kontroly 
a dodržování pravidel GDPR o ochraně osobních údajů a kontroly přidělování bytů, pronájmů 
nebytových prostor (2014 – 2018 včetně) a tento: 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Zprávy starosty 
 
Cestovní mapy 
Starosta informoval zastupitele o aktuálních skutečnostech v jednotlivých projektech 
strategického dokumentu. 
 
Tivolí hudební léto 
Starosta poděkoval PhDr. Mgr. Vítězslavu Šteflovi Ph.D. za přípravu, zorganizování a řízení 
tohoto ojedinělého festivalu. Konstatoval dále, že si pan Štefl připravil prezentaci a předal mu 
slovo. 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. zhodnotil celý projekt od příprav až po realizaci každého 
hudebního večera včetně financí či účasti. Tu hodnotil velmi pozitivně, celková účast za 10 
večerů překročila 2100 návštěvníků. 
 
Podlimitní VZ „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“ 
Starosta dále informoval, že rada obce vybrala na základě doporučení hodnotící komise 
uchazeče s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou – spol. Klement a.s. za cenu 
20 480 682 Kč bez DPH. Do 26. 9. běží termín pro podání námitek a odvolání, po tomto termínu 
bude vítězný uchazeč vyzván k součinnosti – předložení originálů dokladů a smlouva bude 
podepsána. Zahájení je dle výzvy plánováno na 1. 10. 2018, ukončení realizace a předání díla 
31. 7. 2019. 
 
Oprava sálu KD Tivoli 
Byla realizována oprava tanečního parketu a pódia. Do konce roku je v plánu ještě oprava šatny 
pro účinkující. 
 
Zajištění fungování zdravotního střediska 
Starosta dále informoval, že obec v srpnu obdržela od nájemce MUDr. Vondrákové výpověď 
z nájemní smlouvy na objekt zdravotního střediska a k 31. 12. 2018 zde ukončí činnost dětské 
oddělení – paní doktorka přesouvá své pacienty do ordinace na Střekově. Ke stejnému datu 
ukončí činnost i dospělý lékař. Oslovili jsme zástupce společnosti, která se prezentovala na 
jednání OZ a dohodli jsme se na možné spolupráci od 1. 1. 2019. Byl proto schválen záměr 
pronájmu celého objektu za účelem provozování lékařských služeb. Disponují mladou lékařkou, 
která by zde vykonávala praktického lékaře pro dospělé, a počítají s pokračováním stávající 
zdravotní sestry. V horizontu několika měsíců uvažují o zajištění rehabilitace v tomto objektu. 
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Výstavba chodníku pod zámkem 
Stavba chodníku byla zahájena počátkem prázdnin. I přes nenadálé problémy s chybným 
vytyčením, je předpoklad, že stavba bude dokončena ve lhůtě stanovené smlouvou. 
 
Zbudování oplocení u pozemku SŽDC 
Disponujeme stanoviskem drážního úřadu, které vyžaduje stavební úřad k vydání souhlasu. Při 
projednávání s naším SÚ budeme muset doložit ještě stanovisko plynařů, neboť část oplocení 
od železničního přejezdu ke křižovatce s MK Nová je vyprojektována v trase středotlakého 
plynovodu. Je předpoklad, že vlastník plynárenského zařízení souhlas s výstavbou oplocení na 
plynovodu nevydá. Počítá se proto s tím, že oplocení bude obnoveno v úseku od křižovatky 
Zadní x Nová k nádraží ČD. Realizace se předpokládá do konce roku. 

Posílení tlaku vody v ul. Hraničářská – Pastviny.  
Obdrželi jsme dvě nabídky na technické řešení. Nabídky se pohybují v částce 200.000 Kč. 
Předpoklad této realizace je také do konce roku. 
 
V 18:40 se dostavil Ing. Holub. 
 
Bankomat 
Starosta informoval o uskutečněném jednání se zástupcem nebankovní společnosti Euronet, 
která provozuje síť bankomatů po celé Evropě. Společnost je schopna umístit bankomat v obci 
během měsíce, ale za podmínky, že obec pokryje provozní náklady ve výši cca 16.000,- měsíčně 
bez DPH + cca 500 Kč měsíčně za spotřebu elektrické energie a že výběry budou zpoplatněny 
dle ceníku banky, od které má uživatel debetní kartu. Rada se domnívá, že zřízení bankomatu 
za výše uvedených podmínek by pro obec a její občany nemělo „přidanou hodnotou“, i proto, 
že za stejných podmínek (poplatek za výběr v cizí bance) je umožněn výběr na poště a také 
v COOPu, kde vám poskytnou až 3.000,-- Kč, a to dokonce bez poplatku za výběr v cizí bance.  

O putovní pohár obce Velké Březno 
Starosta pozval přítomné zastupitele, aby přišli fandit dne 28. 9. 2018 zástupcům svého katastru 
do valtířovské pískovny, kde se od 10:00 uskuteční druhý ročník sportovního klání zástupců 
všech katastrálních území obce. 
 
Jednání s ředitelem pivovaru Velké Březno 
Starosta dále informoval o červnovém jednání se zástupci pivovaru, které se koná pravidelně 
v každém čtvrtletí a jehož předmětem je fungování ČOV Velké Březno. Na jednání jsme navrhli 
požadavek změny smlouvy – zvýšení nákladů na čištění odpadních vod na čov o administrativu, 
který byl projednáván na minulém jednání zastupitelstva. V září nám bylo řečeno, že by bylo 
možné o tom uvažovat za předpokladu, že bychom prohloubili spolupráci v jiné oblasti. A sice 
v oblasti ubytování jejich zahraničních pracovníků (dle vyjádření pana ředitele se jedná o 
bezproblémové doktory a inženýry, kteří na Ukrajině nejsou ohodnoceny tak, jako tady za 
dělnické profese). Byli jsme se společně podívat v objektu, který má v nájmu FK Jiskra a jsou 
ochotni investovat vlastní prostředky (hovořil o cca 150 000,-) a 2 - 3 pokoje a sociální zařízení 
pro jejich dělníky opravit. Investici by zřejmě „odbydleli“ formou nehrazení nájemného po 
určitou dobu. Stojí o tuto spolupráci velmi! Uvažují o vybudování ubytovacích kapacit v areálu 
pivovaru, ale je to dle jejich slov dražší, než přispět na rekonstrukci obci a také delší na realizaci 
(projekt, stavební povolení, realizace). Starosta dále konstatoval, že pan ředitel je informován 
o tom, že se v nejbližších dnech konají komunální volby a že s největší pravděpodobností 
zastupitelstvo nerozhodne, ani nedoporučí konkrétní řešení. Dalším důvodem je jistě i fakt, že 
máme záměr vypracovat dlouhodobější koncepci a celkovou rekonstrukci objektu na ubytovací 
kapacity. Starosta se ale domnívá, že je to zajímavá nabídka, kterou je potřeba se vážně zabývat. 
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Ing. Fiala se dotázal, o jakém časovém horizontu je řeč? 
Starosta odpověděl, že v podstatě hned. Některé práce by, dle slov ředitele pivovaru, mohli 
udělat i sami zahraniční pracovníci – vyklizení, drobné opravy, malování, apod. 
Ing. Fiala je přesvědčen, že je potřeba si to dobře rozmyslet a zvážit s ohledem na budoucnost. 
Ing. Pavliš kvituje tuto myšlenku, přimlouvá se, aby pracovní skupina řešící koncepci sportu 
v obci opět usedla, pokračovala v práci a k tomuto návrhu se vyjádřila.  
Tajemník navrhl nabídnout pivovaru obecní byt, kde by bylo možné pracovníky pivovaru 
ubytovat. 
Zastupitelům se tento nápad zamlouvá a Ing. Fiala doplňuje, že by i v tomto případě mohli 
poskytnout obci např. dar v navrhované výši, který by mohl být použit na zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce objektu ubytovny. 
 
Bc. Pýcha informuje zastupitele, že revizní komise Spartaku Valtířov podala trestní oznámení 
na neznámého pachatele na zkreslování hospodaření klubu Spartak Valtířov. 
 
Dotazy 
Ing. Fiala se dotázal, zda budou v ulici Zadní opět instalovány zpomalovací prvky. 
Starosta odpověděl, že jsou objednané plastové retardéry. 
Ing. Pavliš upozornil na letitý problém v ulici Zahradní. Konkrétně se jedná o zápach 
z kanalizace, který byl cítit i v suchém období. Jednalo se dle jeho slov o zápach sirovodíku 
v koupelnách. Žádá proto o překontrolování tohoto stavu, má obavy z možného ohrožení na 
zdraví. 
Starosta odpověděl, že záležitost bude předána Ing. Lípové  
 
Diskuze 
 
p. Mlejnek upozornil, že ve Valtířově u domu, kde byl instalován zpomalovací práh, 
nerespektují řidiči rychlost a vysypal se tam štěrk z projíždějícího auta. Dotázal se, kdo to má 
na starosti? 
Starosta - toto řeší referent správy místních komunikací paní Jelínková. 
p. Mlejnek odpověděl, že mu na to několikrát sdělila, aby si poznamenal RZ vozidla. Žádá, aby 
se komunikace od štěrku uklidila. 
Dále navrhuje prořez stromů (vzrostlých keřů) u dětského koutku ve Valtířově. 
Starosta – pozemek není náš, je ÚZSVM, je možné upozornit na tuto skutečnost vlastníka, aby 
učinil prořez. 
p. Dvořák upozorňuje na nepřehledné místo při vyjíždění z pozemku od ČOV. Navrhuje 
provézt prořez, aby se řidičům zlepšil výhled. 
Starosta – pozemek je kraje, budeme s ním komunikovat v této věci.  
 
Starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich práci v posledních 4 letech, popřál příjemný 
zbytek dne a jednání ukončil v 19:10.  
 
 
 
Jiří Suchý        Jan Koudela 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek          Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce                                místostarosta obce 
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