
Kontrolní výbor obce Velké Březno 
 
Dle Plánu kontrol 2018 byla provedena Kontrola plnění usnesení v roce 2017 a Kontrola              
vyřizování petic a stížností veřejnosti v roce 2017 s následujícím zjištěním. 
  
Datum kontroly: 28.5. – 7.6.2018 
Kontrolu provedl: Jiří Pavliš 
  

1. Kontrola plnění usnesení: 
RO: 

1. č. 19/2017 Mimořádné přidělení bytu … poskytnuté podklady - Příloha U           
RO_19-2017.pdf. 

Bez připomínek. 
  

1. č. 25/2017 Dohoda o ukončení smlouvy o výprose na p.p.č. ………. v k. ú. Velké               
Březno - poskytnuté podklady - Příloha U ZOč.25-2017.pdf 

Bez připomínek. 
  

1. č. 166/2017 Žádost o uzavření nových nájemních smluv (2 nájemníci) 
Majetková a bytová komise toto neprojednávala. V důvodové zprávě pro jednání rady            
je napsáno, že z časových důvodů to komise nemohla projednat (žádost je podaná 5.              
9., komise jednala 30. 8. a rada to schválila 13. 9.). 
Bez připomínek. 
Doporučení: protože se jedná o prodloužení nájemní smlouvy, nelze mluvit o           
urgentnosti. Každá žádost by měla řádně prověřena při jednání MBK. Hlídání termínů            
ukončení smluv je v odpovědnosti referenta ÚSMO. 
  

ZO: 
1. č. 245/2017 Kupní smlouva - prodej části pozemku p. č. …… v k. ú. Velké Březno -                 

poskytnuté podklady - Příloha U ZO 245-2017.pdf 
Bez připomínek. 
  

1. č. 253/2017 Územní plán Velké Březno – informace u průběhu pořizování-           
poskytnuté podklady – emailová komunikace s Magistrátem MěUL 

· 04/2016 zastupitelstvo schválilo zahájení prací na tvorbě digitálním územním          
plánu - ÚPo  
·         07/2017 odesláno doplnění informace 
·         10/2017 odeslání podkladů na Magistrát města Ústí n.L. 
·         10/2017 dotaz, urgence dodání zadání ÚPo 
·         01/2018 urgence dodání zadání ÚPo 
Doporučení: ze zjištěné komunikace mezi obcí a pracovníkem Magistráru města UL           
je zřejmé, že práce na ÚPo není priorita na straně Magistrátu a že nelze čekat               
urychlené dodání Úpo. Proto je doporučeno jednat s jinou certifikovanou osobou           
(soukromá či instituce), která zajistí rychlé dokončení a dodání ÚPo. I za cenu             
placené služby. 

  
1. č. 262/2017 Dohoda o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách - poskytnuté             

podklady - Příloha U ZO 262-2017.pdf. 
Dluh na nájemném ve výši 22 108 Kč. V září 2017 uzavřena s dlužníkem dohoda o                
splácení dluhu a podepsán splátkový kalendář. Dle vyjádření referenta ÚSOM          
uhradila pouze 2 splátky, a navíc nezaplatila v lednu a dubnu 2018 nájemné.             
Současný dluh je 27.744,- (bude to předmětem jednání příští komise a předpokládá            
se, že závěrem bude výpověď z nájmu.) Nicméně do té doby by mělo proběhnout              
osobní jednání s dlužníkem, aby vysvětlil, proč neplní dohodu. 

1 



Kontrolní výbor obce Velké Březno 
Doporučení: Je zřejmé, že problém s placením nájemného se táhne několik let a             
ještě se to zhoršuje. Je třeba, aby referent ÚSOM okamžitě reagoval na problémy s              
placením nájemného a aby v budoucnu všechny takovéto případy byly MBK komisi            
předkládány včas na projednání. 
Provést pohovor s dlužníkem do konání příští schůze Rady (červen 2018) a přistoupit             
k ukončení nájemní smlouvy se všemi důsledky. Není na co čekat. 
  

1. Kontrola vyřizování petic a stížností veřejnosti - poskytnuté podklady - Příloha           
U ZO 262-2017.pdf. 

V roce 2017 neobdržela obec Velké Březno žádnou petici, tedy podání ve smyslu             
zákona číslo 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. 
V roce 2017 obdržela obec Velké Březno 1 podání stížnosti vedené pod pořadovým             
číslem 1/2017, pod naším č. j.: OUVB-1494/2017. 
Stížnost směřovala proti nečinnosti a postupu pracovnice stavebního úřadu. Stížnost          
šetřila vedoucí úseku správních činností. Stížnost byla shledána jako neoprávněná. 
Stížnost č.1/2017 byla vyřízena v zákonné lhůtě. 
V roce 2017 obdržel obecní úřad správní stížnost proti postupu stavebního úřadu,            
která byla řešena v souladu se Správním řádem v rámci působnosti vedoucí úseku             
správních činností a nespadá proto do režimu Pravidel. 
  
Zpráva o vyřizování petic a stížností občanů byla projednána na jednání ZO v únoru              
2018. 
Bez připomínek. 
  

Přílohy: 
-          U RO_19-2017 
-          U RO_166-2017 
-          U RO_166-2017_II 
-          U ZOč.25_2017 
-          U ZO 245_2017 
-          U ZO_262_2017 
-          Zpráva o stavu vyřizování petic a stížností v roce 2017 

  
  
Za kontrolní výbor:  Jiří Pavliš 
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