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Z Á P I S 

 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 
 

které se konalo dne 18. 3. 2019 od 17:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu ve Velkém Březně 

Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, pan Jan Šotka, Ing. Jan Fiala, 
Veřejnost:  1 občan  

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 
 
Starosta zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno a konstatoval, že informace o 
konání 5. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích 
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu dne 8. 3. 2019, tedy před minimální lhůtou 7 dní 
před konáním zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány podklady k dnešnímu jednání.  

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen paní Vyhnálkovou a panem Mottlem. 
Zápis je k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a 
tudíž se pokládá za schválený. Dle prezenční listiny je zatím přítomno dnešního jednání 12 
z 15 zastupitelů, omlouvá se Ing. Fiala, Ing. Mgr. Šidák, pan Šotka. 
Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelku 
zasedání zastupitelstva obce určuji PhDr. Pavlínu Linkovou. Dále informuji přítomné, 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.  

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva paní Pavlu 
Hasprovou a Bc. Tomáše Pýchu a návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce ve složení: Mgr. Michal Kulhánek, paní Marcela Tomanová a paní 
Květuše Vyhnálková. 
Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh, není tomu tak, starosta dal hlasovat.  
Usnesení 58/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 5. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla Hasprová   
        a Bc. Tomáš Pýcha 
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        Květa Vyhnálková, Mgr. Michal Kulhánek, paní Marcela Tomanová, 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta navrhl schválit program jednání ve znění obsaženém na pozvánce. Současně se 
dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku? Nikdo neměl 
žádnou připomínku.  Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na 
usnesení. 
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Usnesení 59/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 5. zasedání: 
takto: 
  

1. Zahájení 
2. Připomínky občanů – 1 část 
3. Hospodaření s majetkem obce 
4. Finanční záležitosti 
5. Různé 
6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů – 2. část 

Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12   hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta uvedl, že v souladu s pověřením rady obce jsem na začátek dnešního jednání pozval 
Ing. Š………….., projektanta stavby „Velké Březno – Valtířov - posílení vodovodu“, který 
vás seznámí se záměrem projektu, stavem jeho rozpracovanosti, případně odpoví na vaše 
dotazy a předal Ing. Š…………….. slovo. 

Vystoupení Ing. Š……………..: 

Konstatoval, že v průběhu přípravy projektu, který je zpracováván na základě studie 
vypracované inženýrskou organizací Provod, přišla sucha a stává se, že některé stávající 
vodní zdroje v obci nejsou dostatečné.  Předpokladem projektu bylo, že zachováme stávající 
vodojemy, neboť jejich kapacita je dostatečná a do jednoho se bude čerpat voda ze zdroje 
Valtířov a do druhého ze zdroje Vítov, a že přivaděče navrhneme tak, aby byly mezi vodními 
zdroji a těmito vodojemy, aniž by se voda tlačila přes spotřebiště. Na základě jednání s      
Ing. Lípovou se do tohoto projektu dostaly požadavky na posílení vodních zdrojů, konzultoval 
jsem s hydrology, co kde by bylo, zatím byl vyzkoušen zdroj u Olešnického potoka u pumpy, 
ten je malý, byl se podívat na Kasavii, nelíbí se mu, že je umístěn ve dvoře nějakého podniku, 
ale i to, že zdroj je daleko od vodojemů. Navrhuje znovu posudek celé oblasti, zda by se dalo 
najít něco nového a pokusit se na základě těch zdrojů najít spojení zdrojů se stávající sítí. 
Dále řešili vodní zdroj Valtířov u řeky, tento vodní zdroj by doporučoval stejně jako Praha 
Podolí zachovat jako jeden zdroj s jedním přivaděčem do vodojemu Valtířov a udělat ho jako 
ucelenou jednotku, aby v případě mimořádné události bylo možné z tohoto zdroje zásobovat 
celou obec. Teď to není možné tímto přivaděčem zajistit, neboť z toho zdroje do vodojemu 
vede dvoucoulová trubička, kterou není možné tu denní spotřebu zajistit. Proto doporučuje 
posílit přivaděč ze zdroje Valtířov do vodojemu Valtířov a vytvořit tak samostatnou provozní 
jednotku, která bude kapacitně schopna zásobovat celé Velké Březno. Poté by hledal druhý 
zdroj a rozpracovaný projekt by dokončil dle aktuálních zjištění. Zjistil, že máme dva 
vodojemy, které mají dostatečnou kubaturu a navrhuje, že ty vodojemy by se zachovaly, 
nestavěl by se třetí vodojem.  

Starosta: vaše koncepce spočívá v tom, že se zkapacitní přivaděč a tím se posílí stávající 
zdroje a následně se budou hledat jiné vodní zdroje k posílení kapacity, které nejsou ohroženy 
povodní. Pro nás to bude jistota, že když ty stávající vodní zdroje budou poškozeny povodní, 
tak máme ještě kam „sáhnout“. 

Ing. Š…………: k tomu poškození zdrojů po povodni – je běžné, že se po povodních 
obnovují, to není mimořádná událost (srovnává s Berounkou).  Jiné zdroje tam obce nemají, 
po každé povodni nastávají potíže s obnovou zdrojů. Ta obnova není nic náročného, jedná se 
v podstatě o náročnější, větší běžnou údržbu.  

Tajemník: doporučuje zjistit, zda máme zdroje ve vyšších oblastech, není to pouze otázka 
znečištění, ale také otázka ekonomická, budeme od Labe čerpat do kopců, abychom to 
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spouštěli dolů, je třeba řešit nejen množství vody, ale i tlak, protože nám v mnoha částech 
obce chybí tlak. 

Ing. Š…………: prověříme to, mám zkušenost, že zdroje se nachází v údolí, kde voda stéká 
po vnitřních vrstvách, nevidíme tam, to musí říct geolog, povodí vodních toků jsou relativně 
malé plochy, předpokládá, že pokud se něco najde, bude to dole. Ale bude prověřeno, zda se 
zdroje nenachází v kopcích 

paní Mendlová: ten zdroj ve Valtířově je dost vydatný? 

Ing. Š…………: ano, ten by měl fungovat delší dobu, to je zdroj vody od řeky, měl by 
utáhnout celé Velké Březno 

paní Mendlová: k tomu zdroji z Leštiny – to je ten, který byl historicky již zmiňován a tam 
není voda? Vždyť jste říkal, že je tam slabý zdroj 

Ing. Š…………: já jsem měl na mysli Olešnický potok, nikoliv Leštinský.(zdroj Leštinský) 

Budeme hledat vrty nahoře, budeme spolupracovat s geologem. 

Starosta konstatoval, že při minulých povodních byly zdroje opakovaně znečištěny látkami 
pocházejícími z chemického průmyslu nacházejícím se na Labi, my jsme museli urychleně 
nakoupit osmózu, abychom tyto nečistoty odstranili a hygienik nám povolil provoz těchto 
zdrojů. Dostali jsme se tím do prekérní situace, neboť jsme díky tomu byli měsíc bez vody. 
Proto nechceme rušit vrty dole, ale potřebujeme i zdroje z vyšších poloh, kde to nehrozí 
zaplavením. 

Bc. Pýcha: říkal jste, že se vám nelíbí, že v Kasavii je sůl, to nějak ohrožuje ten vrt? 

Ing. Š…………: ohrožuje to v tom, že je tam sklad soli, která není zcela přikrytá, když začne 
pršet, tak se to do podloží blízko vrtu může dostat, muselo by se to prověřit nějakými rozbory.  

Ing Lípová: ve vodě se našly atraziny i dusičnany, je tam ochranné pásmo 

Bc. Pýcha: pásmo je tam aktivní? Pak by se to mělo řešit s těmi technickými službami, které 
tam sůl skladují. 

Ing. Lípová: ano, ale vrty jsou mimo  

Bc. Pýcha: a ten atrazin se tam vzal odkud? 

Ing. Lípová: jak už pan starosta předeslal, objevil se po povodních zřejmě z nějakého podloží, 
neboť tam kdysi byla skládka, valtířovský zdroj je čistý od atrazinu 

Bc. Pýcha: přivaděč Leština, víme, že je v majetku obce léta, dají se sekundové litry srovnat 
s valtířovským? 

Ing. Lípová: je na dobu neurčitou, má 90 m, vydatnost by měla být 1 l/s 

Bc. Pýcha: jakou vydatnost má valtířovský vrt? 

Ing. Lípová: až 32 l/s 

Bc. Pýcha: vrt nad panem R……….. se používá?  

Ing. Lípová: ano, ten se používá 

Bc. Pýcha: není možnost zkapacitnění? 

Ing. Lípová: záleží na geologovi 

Š…………: doporučuji valtířovský vrt udělat kapacitně, aby to utáhlo celou obec a poté 
hledat nové zdroje 

Bc. Pýcha: zdroj či původce atrazinu se dá nějak vysledovat? 

Ing. Lípová: snažili jsme se v roce 2003 po povodni toto vysledovat, nedopátrali jsme se 

1. 4. 2019 proběhne jednání s p. Š……………, zástupci obce a stavební komisí obce 

Starosta poděkoval Ing. Š…………….. a dál pokračoval v jednání zastupitelstva dle 
programu. 
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Bod programu 2. připomínky občanů 1. část 

Starosta informoval přítomné nečleny zastupitelstva - občany obce i ty, kteří nejsou občany 
obce, ale v obci vlastní nemovitost, že mohou vznést připomínku nebo dotaz týkající se 
správy obce, nesouvisející s projednávanými materiály dnešního zastupitelstva.  Současně 
oslovené upozornil, že na své vystoupení mají vyčleněn čas v délce max. 3 minuty a dotázal 
se, zda má někdo z oslovených dotaz či připomínku. 
Nikdo z občanů nemá připomínku  

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání návrh na vyhlášení 
záměru uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov, p. p. č. 194/1, 
přípojka NN.  Dne 22. 01. 2019 obec Velké Březno obdržela žádost Bc. J…….. Š…………, 
……………………………………, zplnomocněného Rydval Elektro a ČEZ Distribuce, a.s. 
Jedná se o úpravu stávající distribuční sítě NN, důvodem zřízení odběrného místa je výstavba 
RD a dotázal se, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek. 
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 60/2019 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov,  
p. p. č. 194/1, přípojka NN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene  
     – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov,           
     p. p. č. 194/1, přípojka NN, na obecním pozemku č. 200/4 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 31. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání návrh na uzavření 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu    
č. IV-12-4015336 – UL, Velké Březno, Školní, p.p.č. 496/1, kNN. Dne 21. 01. 2019          
obec Velké Březno obdržela žádost na základě plné moci firmy VAMA s.r.o., se sídlem 
Vilsnice 94, 407 04 Děčín 12, IČO: 47287926 o uzavření předmětné smlouvy. Jedná se o 
věcné břemeno na pojistkový pilíř a zemní kabelové vedení, které jsou součástí výše uvedené 
stavby. Záměr byl schválen na 4. ZO č. 52/2019, zveřejněno 31. 01. 2019 - 18. 02. 2019 a 
dotázal se, zda má někdo dotaz nebo připomínku. Nikdo neměl žádnou připomínku. 
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Není-li tomu tak, dávám hlasovat 
Usnesení 61/2019 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 
č. IV-12-4015336 – UL, Velké Březno, Školní, p. p. č. 496/1, kNN 
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Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I. Schvaluje 
    uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu  
    provést stavbu č. IV-12-4015336-Ul, Velké Březno, Školní, p.p.č. 496-1, kNN 
    Budoucí oprávněný:  
    ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
    Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společnosti VAMA s.r.o., se sídlem  
    Vilsnice 94, 407 04 Děčín 12, IČO: 47287926 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T:  31. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání návrh na uzavření 
darovací smlouvy - převod nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje - pozemky pod 
stavbou chodníků.  Obec Velké Březno požádala dne 20. 07. 2016 Ústecký kraj o bezúplatný 
převod částí pozemků, na kterých se nachází stavba – chodníku. Rada Ústeckého kraje 
rozhodla usnesením č. 132/53/R/2018 dne 21. 11. 2018 o záměru daru. Dle informace 
referentky odboru majetku krajského úřadu bude dar schválen v orgánech kraje na březnovém 
jednání a dotázal se, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Nikdo neměl žádnou připomínku. Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl 
návrh na usnesení. Po jeho přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění 
k přednesenému návrhu? Nebylo tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 62/2019 
Návrh na uzavření darovací smlouvy - převod nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 
kraje - pozemky pod stavbou chodníků.  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Darovací smlouvy, kterou se převádí z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví  
     obce Velké Březno tyto pozemky: 

- č. 200/3 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/4 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/5 o výměře 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/6 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/7 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 325/2 o výměře 410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 
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- č. 325/3 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 325/4 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 9/6 o výměře 692 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 9/1 o výměře 2935 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 9/7 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 9/8 o výměře 231 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 9/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 533/2 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 533 o výměře 884 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 533/3 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 533 o výměře 884 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 542/2 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/3 o výměře 680 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/4 o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/6 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/7 o výměře 423 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Velké Březno 
a 

-  č. 326/23 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/24 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/25 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 
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- č. 326/26 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/27 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/28 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/29 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/30 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/31 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/14 o výměře 1057 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 475/2 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 475 o výměře 9185 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 475/3 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 475 o výměře 9185 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Valtířov nad Labem 
a 

- č. 115/3 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 115/1 o výměře 10614 m2, geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 115/4 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 115/1 o výměře 10614 m2, geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Vítov u Velkého Března 
Dárce: 
Ústecký kraj, IČ70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 
Labem 

            Obdarovaný: 
            Obec Velké Březno, IČ 00267139, se sídlem Děčínská 211, 403 23 Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                           T: 30. 06. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání návrh o poskytnutí 
dotace na činnost organizací působících v oblasti sportu a kultury. Ke dni 31. 1. 2019 obdržel 
obecní úřad celkem 5 žádostí o poskytnutí dotace na činnost, z toho: 2 od FK Jiskra Velké 
Březno, 1 od TJ Jiskra Velké Březno, 1 od TJ Spartak Valtířov, 1 od Muzea ČSLO Valtířov 
v celkové výši 950.000,- Kč.  Na doporučení komise byla v souladu s ustanovením Čl. 4 
dotačních podmínek, vyřazena druhá žádost FK Jiskra o dotaci. Rada obce dne 4. 3. 2019, 
v souladu se svými kompetencemi, schválila poskytnutí dotace na činnost Muzea ČSLO ve 
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výši 22.500,- Kč a doporučila zastupitelstvu obce schválit dotace na činnost v roce 2019 
takto: TJ Spartak Valtířov ve výši 54.000,- Kč, TJ Jiskra Velké Březno ve výši 66.000,- Kč, 
FK Jiskra Velké Březno ve výši 400.000,- Kč a dotázal se, zda má někdo dotaz nebo 
připomínku.  
Bc. Pýcha: Spartak Valtířov – tam je ponížení částky o 50 %, prosím o sdělení, zda je možné 
v průběhu roku nějakým způsobem dožádat o dotace, když se splní podmínky? 
Starosta: jedině v rámci samostatné akce 
Ing. Šlechtová: tato se bere jako první a když bude potřeba dofinancovat, tak se to bere jako 
druhá, v podmínkách máme pouze jednu. Pokud se to dá zahrnout pod nějakou akci, pak ano. 
paní Mendlová: jednou z podmínek dotace je že nesmí být vyšší než 80 % rozpočtu na daný 
hospodářský rok a ta přiznaná částka činí právě 80 %. 
paní Charvátová: chci se zeptat, proč jsou tam dvě částky u té TJ Jiskra?  
Starosta: jedna z nich jsou tenisté, to je TJ Jiskra  
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Dal hlasovat: 
Usnesení  63/2019 
Projednání žádostí o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v oblasti sportu 
a kultury 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo obdržené žádosti o poskytnutí dotace a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finanční dotace v částce: 
     1) 54.000,- Kč (slovy: padesátčtyřiticícekorun českých) na činnost organizace 
         Příjemce dotace: 
         TJ Spartak Valtířov, z.s., IČ: 445 56 161, se sídlem Valtířov 43, 400 02 Velké Březno. 
    2) 66.000,- Kč (slovy: šedesátšesttisíckorun českých) na činnost organizace 
         Příjemce dotace: 
         TJ JISKRA Velké Březno, z.s., IČ: 442 24 770, se sídlem Alej sportovců 256, 403 23  
         Velké Březno. 
    3) 400.000,- Kč (slovy: čtyřistaticíckorun českých) na činnost organizace 
         Příjemce dotace: 
         FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23  
         Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace uvedenými ve schvalovací  
     části tohoto usnesení.                                                                                      T:  30. 04. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost Mgr. P……, garanta exkurze, o 
poskytnutí finančního příspěvku žákům ZŠ Velké Březno na zájezd do Berlína, který se 
uskuteční ve dnech 13. až 16. června letošního roku.  Každý žák bude hradit 4.000,- Kč + 
vstupy do jednotlivých památek ve výši 45 € (cca 1.200,- Kč) a samozřejmě kapesné.        
Mgr. P…... navrhuje, že by obec mohla poskytnou příspěvek na částečné nebo plné 
financování vstupného. 
Při počtu 40 žáků se jedná o částku 1800 €, tj. cca 46.300,- Kč. Finanční výbor v rámci 
rozpočtového opatření č. 1/2019 doporučil částku max. 30.000,- Kč. Rada obce nepřijala ve 
věci usnesení. Proto je navrženo usnesení ve dvou alternativách. Starosta se dotázal, zda má 
někdo dotaz nebo připomínku.  
paní Mendlová: jsem proti, bojím se, že pokud schválíme částku, vznikne precedens, akcí 
škola pořádá hodně, je nebezpečí, že pokud za rok budou pořádat další akci a obec to 
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nechválí, bude muset zdůvodňovat proč minule ano a dnes ne, je to hodně peněz a rodiče musí 
vědět, do čeho jdou. 
Ing. Šlechtová: rada školy schválila každému příspěvek 500,-Kč, pokud bychom šly do nějaké 
částky, zda se budeme držet této částky 500,-Kč nebo více? 
paní Mendlová: Ing. Fialovi se zdálo, že ta částka je hodně vysoká  
Ing. Šlechtová: na radě bylo navrženo, aby toto bylo navrženo do rozpočtu školy  
Bc. Pýcha: Obec „ušetřila“ na příspěvku Spartaku Valtířov  
Mgr. Kulhánek: chápe pedagoga, že požádal a chápe i pohnutky paní Mendlové, v minulosti 
se rovněž přispívalo škole na nějaké akce, např. jarmark, peníze šly radě rodičů a ne škole, 
zde žádá škola, přiklonil se k názoru neposkytnout  
Starosta: na Spartaku se neuspořilo, tam je 80 % z částky požadované  
Tajemník: v dotačních zásadách je, že organizace zřizované obcí si požádat nemohou 
Starosta: budeme tedy hlasovat o alternativě neschvaluje? 
Bc. Pýcha: nechává to na pedagogech – odbornících, co na to např. PhDr. Štefl? 
PhDr. Štefl: jako ředitel střední školy konstatoval, že se nestalo, aby zřizovatel financoval 
akce školy 
Starosta: následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po 
jeho přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému 
návrhu? Nikdo neměl žádnou připomínku, dal hlasovat 
Usnesení 64/2019 
Žádost o zvýšení finančního příspěvku ZŠ na školní exkurzi do Berlína 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.  Neschvaluje 
     poskytnutí finančního příspěvku Základní škole Velké Březno, p. o. na školní zahraniční  
     exkurzi do Berlína. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení zastupitelstva informovat ředitele školy.                                       T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání návrh 
rozpočtového opatření č. 1/2019. Důvodem jsou schválené finanční dotace a další skutečnosti, 
které vyplývají z ročního vyúčtování, či je nutné je realizovat a dotázal se, zda má někdo 
dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek požádal, zda by bylo možné je vidět na plátně  
Starosta: ano, spustil aplikaci  
PhDr. Štefl: do těchto změn patří Tivolí hudební léto? 
Starosta: to je schváleno v rozpočtu již původně, nebylo to v rámci rozpočtové změny  
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl žádnou připomínku, dal hlasovat 
Usnesení  65/2019 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 1/2019 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Bod programu 5. Různé 

Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání návrh na založení 
svazku obcí pod názvem „Svazek obcí pro silnici II/260“.  Dne 11. prosince 2018 se sešli 
zástupci obcí: Město Úštěk, Obec Zubrnice, Městys Levín, Obec Lovečkovice, Město 
Verneřice, Obec Malé Březno a Obec Velké Březno za účelem projednat svůj záměr založit 
dobrovolný svazek obcí s názvem „Svazek obcí pro silnici II/260“ (dále jen „Svazek“).  
Posláním Svazku bude: úpravy provozu na komunikaci II/260 – vyloučení kamionové 
dopravy, obnova provozu železniční dráhy Velké Březno – Úštěk, vybudování cyklostezky 
Malé Březno – Úštěk, rozvoj v oblasti cestovního ruchu v zájmovém území, správa 
shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v zájmovém území.  
Sídlem Svazku byla určena Obec Lovečkovice – Lovečkovice 40, 411 45 Úštěk.  
Vstupní členský příspěvek je navržen ve výši 10,- Kč. Stav osob trvale hlášených v obci 
Velké Březno k 1. 1. 2019, včetně cizinců činí 2.316 osob. Vstupní poplatek pro naši obec 
bude ve výši 23.160,- Kč. Doplnil, že uzavření smlouvy a Stanovy Svazku patří do vyhrazené 
kompetence zastupitelstva obce. Dále konstatoval, že rada obce na svém zasedání dne           
4. 3. 2019 nedoporučila zastupitelstvu schválit vstup do „Svazku obcí pro silnici II/260“, a 
proto je usnesení připraveno ve dvou alternativách. Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz 
nebo připomínku.  
Mgr: Kulhánek – co ukládá zákon o odpadech? 
Starosta: od roku 2025 bude ČR třídit a svážet odpady na spalovny, ten problém je 
celorepublikový, v rámci svazku byla hledána alternativa kde vybudovat spalovnu, zřejmě 
jestli bude spalovna v kraji, tak se bude soustředit nějaká krajská alternativa, aby sloučila 
obce dohromady. 
Mgr. Kulhánek: vidím pozitivum svazku v tom, že by mohl řešit nakládání s odpady, není 
špatná ani alternativa řešící cestovní ruch, ale jiný přínos pro obec v účasti v tomto svazku 
nevidím. 
paní Mendlová: my jsme tam primárně byli ohledně omezení kamionové dopravy a pak tam 
byla zahrnuta i ta cyklostezka. 
Starosta: informoval o zahájení řízení, na jehož základě bude kraj opravovat tuto komunikaci 
za účelem jejího zprůjezdnění. 
paní Tomanová: Pokud bychom do svazku nevešli, ostatní obce do svazku také nepůjdou? 
Starosta: to záleží na jejich zastupitelstvech. 
paní Mendlová: nás přizvali zejména proto, že jsme „na cestě“ a jsme jedni z největších, ale 
řešení dopravy na silnici 260 se nás v podstatě netýká.  
Ing. Šlechtová: časem by zřejmě Velké Březno jenom platilo, protože máme hodně obyvatel. 
PhDr. Štefl: pročítal jsem si stanovy a uvědomil jsem si, že původní myšlenka vyloučení 
kamionů se může rozplynout a budeme se starat jen o cyklostezku, ale když tam nebudeme a 
ostatní obce vyloučí kamionovou dopravu, tak pro nás to bude jen dobře.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nikdo 
neměl žádný návrh, dal hlasovat 
Usnesení 66/2019 
Návrh na založení svazku obcí pod názvem „Svazek obcí pro silnici II/260“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Neschvaluje 
     Vstup obce Velké Březno do nově vznikajícího dobrovolného svazku obcí s názvem  
     "Svazek obcí pro silnici II/260". 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     o usnesení zastupitelstva informovat starostu města Úštěk.                            T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 1 
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Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání návrh novely 
Dotačního programu na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a 
kultury.  
Doplnil, že první změnou je změna termínu podávání přihlášek, a to listopad daného roku, 
aby se mohl připravit rozpočet obce. Čestné prohlášení o hospodaření organizace v uplynulém 
rozpočtovém roce, které slouží mimo jiné i jako informace, zda návrh rozpočtu na rok, na 
který požadují dotaci, odpovídá hospodaření minulého roku, pak bude doloženo do               
31. 1. následujícího roku. Druhou změnou je použití dotace na nákup PHM a náklady na 
provoz internetového připojení. Současně upozornil, za jakých podmínek by doporučoval 
povolit krytí těchto nákladů – PHM a maziva pouze pro mechanizaci sloužící k údržbě 
sportovního areálu a třetí změnou je použití dotace na náklady na provoz internetového 
připojení za podmínky, že uživatel dotace umožní bezplatné WI-FI připojení veřejnosti. Dále 
doplnil, že součástí návrhu jsou i potřebné formuláře a že po konzultaci s pověřencem pro 
ochranu osobních údajů doporučuje, aby formulář seznam členů mladších 18 let byl 
koncipován tak, že žadatel čestně prohlásí, že organizace má konkrétní počet členů v těchto 
věkových kategoriích. Jmenný seznam bude muset obec zkontrolovat až v rámci 
veřejnosprávní kontroly plnění podmínek dotace. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek: Jak budou prokazovat, že pohonné hmoty byly použity jen na údržbu toho 
trávníku? 
Starosta: čestným prohlášením  
Mgr. Kulhánek: jinak to asi nejde, bylo by lepší to nedávat, museli by vykazovat moto 
hodiny. 
Tajemník: když sekají trávu na traktůrku, tak se utratí min. 1200,- Kč měsíčně za benzín a 
oleje. 
Bc. Pýcha: jak se bude kontrolovat jmenný seznam dětí? 
Starosta: v rámci veřejnosprávní kontroly, kontroloři mají nárok na nahlédnutí, která bude 
nahodile, jinak čestným prohlášením 
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
paní Charvátová: každý rok jsme schvalovali na pohádkový park hodně peněz a myslím si, že 
pokud každý rok je 25 000,- Kč, tak proč tolik? Je to moc 
Starosta: toto jsou jiné dotace, teprve k tomu dojdeme  
Usnesení 67/2019 
Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a 
kultury 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
     Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a  
     kultury ve znění předloženého návrhu 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit zveřejnění dotačního programu, včetně příloh na webu obce.      T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 1  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta uvedl, že na základě ustanovení čl. 15 Směrnice č. 1/2017 nazvané „O zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících 
k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti“, předkládá 
zastupitelstvu obce k projednání Informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí       
Velké Březno v roce 2018 a dotázal se, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Nikdo neměl připomínku, Mgr. Kulhánek ocenil práci pana tajemníka, že se v tom vyznal a 
dal vše dohromady. 
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Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl žádnou připomínku, dal hlasovat 
Usnesení  68/2019 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o počtu veřejných zakázek zadaných 
obcí Velké Březno v roce 2018 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání Zprávu o kontrolní 
činnosti v roce 2018 a dotázal se, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Nikdo neměl připomínku ani dotaz. 
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 69/2019 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání kontrolní zprávu o 
plnění usnesení zastupitelstva obce za období září až prosinec 2018 a dotázal se, zda má 
někdo dotaz nebo připomínku. Nikdo neměl žádnou připomínku či dotaz. 
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 70/2019 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za 9–12/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých 
zastupitelstvem obce v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta uvedl, že na základě doporučení rady obce předkládá k projednání návrh na doplnění 
Plánu rozvoje obce Velké Březno na léta 2017–2026. 
Doplnil, že rada obce konstatovala, že neexistuje žádná koncepce řešení nových zdrojů vody, 
která se v souvislosti se suchem, stává prioritou. Zastupitelstvem schválený rozvojový 
program obce do roku 2026 neobsahuje cíl Zajištění zdrojů pitné vody. Tento dokument řeší 
pouze technicky dopravu pitné vody – posílení zásobování vodojemu, vyrovnání tlaků apod.  
Rada se proto domnívá, že kdyby obec požádala o některou z dotací na zdroje vody, 
pravděpodobně by ji neobdržela, neboť zajištění zdrojů vody není obsaženo v cílech 
rozvojového programu. Dále konstatoval, že rada obce na svém zasedání dne 4. 3. 2019 proto 
doporučila zastupitelstvu doplnit program rozvoje o cíl. Zajištění zdrojů pitné vody. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Nikdo neměl dotaz ani připomínku. 
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak, dal hlasovat 
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Usnesení 71/2019 
Doplnění Plánu rozvoje obce 
Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     doplnění Plánu rozvoje obce Velké Březno na léta 2017–2026, oddíl E – Infrastruktura,  
     o bod E. 11 – Zajištění zdrojů pitné vody pro obec Velké Březno s tím, že mu stanovuje  
     nejvyšší prioritu.  
II. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     doplnit Plán rozvoje obce velké Březno na léta 2017–2026, včetně „cestovní mapy“. 
                                                                                                                              T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
Usnesení 72/2019 a 73/2019 byly vypuštěny z jednání.  
 
Starosta stáhnul body programu týkající uzavření smlouvy budoucí o přeložce plynu a 
elektrického kabelu, včetně smlouvy budoucí o věcném břemeni s tím, že pro potřeby vydání 
stavebního povolení není nutné tyto smlouvy uzavírat. 
Mgr. Kulhánek: sítě, které tam jsou, vadí?  
Starosta: plyn není podmíněná investice, může zůstat tak, jak je, ale plynárny jej chtějí přeložit 
do nového mostu, na stávajícím kabelu ČEZu by měl stát přístřešek, projektant na něm trvá 
s tím, že se musí držet studie.  

Starosta uvedl, že na žádost předsedy kontrolního výboru předkládá zastupitelstvu 
k projednání návrh jednacího řádu kontrolního výboru a dotázal se, zda má někdo dotaz nebo 
připomínku.  
Nikdo neměl žádnou připomínku ani dotaz. 
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení  72/2019 
Jednací řád Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno ve znění předloženého  
    návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta uvedl, že na žádost předsedy kontrolního výboru předkládá zastupitelstvu 
k projednání plán kontrol pro rok 2019 a dotázal se, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Nikdo neměl žádný dotaz ani připomínku. 
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 73/2019 
Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    Plán kontrolní činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno pro rok 2019  
    ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta uvedl, že v rámci „kulturního“ kalendáře obce, bude pořádán 2. ročník hudební 
přehlídky nazvané „Tivolí léto 2019“. Vzhledem ke skutečnosti, že loňskou přehlídku 
v podstatě celou organizačně zajišťoval Dr. Štefl, navrhuje, aby i v letošním roce mu 
zastupitelstvo vydalo mandát v této věci obec zastupovat.  Rada obce svým usnesením 
vyčlenila na celou akci částku 150 tis. Kč.  Rozpočet na tuto akci pro rok 2019 předložený  
Dr. Šteflem však činí 260 – 270 tis. Kč. Rada proto doporučuje buď upravit počet vystoupení, 
nebo sehnat sponzory. V této souvislosti proto žádá o souhlas s podáním žádosti o dotaci také 
Ústeckému kraji. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
PhDr. Štefl: vyplníme elektronickou žádost na kraj, již hovořil s některými členy rady, bylo 
by vhodné, aby požádala obec jako pořadatel, mrzí mě, že pivovar Velké Březno nepřispěje, 
ještě řada věcí není dojednaných, chtěl by se zeptat, zda můžu přijít za vedením obce a vyplnit 
žádost, je pak nutné zavolat určitým lidem, že jsme tu žádost skutečně podali. Některé 
interprety musel vypustit (např. L….. S………) Co se týká vlastní organizace, loni byla 
bezproblémová  
Mgr. Kulhánek: o kolik budeme kraj žádat? 
PhDr. Štefl: bude to bez propagace, zřejmě budu žádat o 100 000,- Kč  
Mgr. Kulhánek: obec na to v rozpočtu má, proč se ponížil o tolik rozpočet oproti loňsku? 
paní Mendlová: mně ta částka přijde příliš vysoká a neznám obec, která by organizovala 
takovouto akci a za tolik peněz, obec dá nějakou část. 
PhDr. Štefl: například v Petrovicích dělají 2 akce/rok, stojí je to 300.000,- Kč,  
Mgr. Kulhánek: to není argument, že to jinde nedělají. 
PhDr. Štefl: já budu část možná dotovat, dělám to pro obec za 25 000,-Kč, mrzí mě to, dělám 
to pro obec zadarmo. Mrzí mne, že jsem si předem neověřil, zda o tuto akci bude zájem. 
Předpokládal jsem, když ji všichni chválili, že ano, a tak jsem to rozjel. 
paní Mendlová: domnívali jsme se, že akce podpoří rozvoj Tivoli touto akcí a za mě pan 
Č……….. nic nedělá, není vstřícný.  
PhDr. Štefl: to není moje věc, já na to v podstatě doplácím, mě to ale stále baví, Tivoli je 
úžasné místo, já nemohu za to, že pan Č…………. nic nedělá, zatím mě to stále baví.  
Ing. Šlechtová: dali jsme návrh, že se sníží peníze, ale dali jsme i návrh, že se těch vystoupení 
udělá méně, nemusí to být dvouměsíční záležitost, ale jen měsíční. 
PhDr. Štefl: musel jsem to nasmlouvat s předstihem, změna již není možná. 
Ing. Šlechtová: rozpočet je obrovský, je to akce, která zabere dva měsíce, šlo o to udělat 
kompromis, my jsme na radě rozvinuli myšlenku, jak to bude dál s Tivoli, aktuálně je to 
špatná cesta, možná, že tam bude figurovat někdo jiný než pan Č………….. 
PhDr. Štefl: potřeboval bych vědět, kdy tam bude někdo jiný 
Ing. Šlechtová: komunikuje se, přezkoumává se smlouva, hledají se podmínky, za jakých by 
bylo možné s ním smlouvu vypovědět, dluží na nájemném. Nepodáme výpověď dřív, než 
budeme mít nového nájemce. Budeme se snažit, aby to bylo ku prospěchu obce. 
Starosta: zatím dostal výzvu k zaplacení nájemného, o nic víc se nejedná, víme, že to budeme 
muset řešit  
Mgr. Kulhánek: zpracujte co nejdříve výběrové řízení. 
Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho 
přečtení se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nebylo tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 74/2019 
Tivolí léto 2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.  Pověřuje 
     PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. 
     organizačním zajištěním kulturní akce „Tivolí léto 2019“ za těchto podmínek: 
     a) Platby účinkujícím budou prováděny hotově a potřebné částky (honoráře účinkujícím)  
         budou předány pokladní obecního úřadu organizátorovi, p. Šteflovi, vždy předem v  
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         dohodnutý čas na základě podepsaných dohod o provedení práce. Vlastní předání částky  
         a podpisy smluv zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
     b) Platba zvukařům a osvětlovačům proběhne buď za každou akci, nebo souhrnně po  
         realizaci určitého počtu akcí, a to na základě smlouvy nebo objednávky. Vlastní předání  
         částky a podpisy zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
     c) Převzetí platby bude stvrzeno podpisy na předávacích formulářích. 
     d) Dohody o provedení práce nebo objednávky budou vytvořeny pořadatelem (tedy obcí),   
          potřebné podklady poskytne p. Štefl. 
II.  Schvaluje 
      podání žádosti Ústeckému kraji o poskytnutí dotace (příspěvku) na částečné krytí nákladů  
      akce „Tivolí léto 2019“. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 6. Různé 

Starosta informoval o postupu v řešení směny Obec x p. …….. Konstatoval, že byly 
vypracovány znalecké posudky na oba pozemky. Tržní cena pozemku obce stanovená 
znalcem činí 214,71 Kč/m2, cena za celý pozemek č. 370 o výměře 695 m2 činí 150.000,- Kč.  
Tržní cena pozemku manželů .………. stanovená znalcem činí 34,20 Kč/m2, cena za celý 
pozemek č. 324/5 o výměře 6 835 m2 činí 235.000,- Kč.  Proběhlo jednání s p. .………. o 
tom, že každý si odkoupíme potřebnou část. Zatím neznám jeho stanovisko. 

Starosta seznámil zastupitele s obsahem souhrnné technické zprávy stavby hřiště pro mládež 
v obci Velké Březno a oplocení beachvolejbalového hřiště Velké Březno. S umístěním 
jednotlivých prvků workoutové sestavy a technickým provedením oplocení. 
Mgr. Kulhánek: to oplocení se bude dělat jen v případě, že bude získána dotace – je to 
pravda? 
Starosta: v rozpočtu je částka na oplocení. 
Tajemník: konstatoval, že na oplocení jsou v rozpočtu schválené peníze, cca 420 tis. Kč a na 
workoutové hřiště budeme čekat na dotace 
Mgr. Kulhánek: plánuje se již výběrové řízení na oplocení? 
Starosta: bude to součástí jedné akce. 
Mgr. Kulhánek: ale nemusíme čekat – můžeme udělat výběrové řízení. 
Starosta: můžeme, ale zatím není v plánu, chceme to sloučit s hřištěm.  

Starosta informoval o Oznámení o zahájení správního řízení. Konstatoval, že Státní plavební 
správa, jako věcně příslušný správní úřad dle § 39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě a podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen správní řád) 
oznámila, že dne 11. 2. 2019 obdržela žádost o vydání povolení k provozování vývaziště 
malých plavidel a plovoucích zařízení na Labi v říčním km 759,1 – 759,3 u pravého břehu na 
pozemku p. č. 74 v k. ú. Valtířov nad Labem v obci Velké Březno (v prostoru bývalé loděnice 
Valtířov) od Stranlin s. r. o., Valtířov 196, 400 02 Velké Březno, IČ: 03045617 (dále jen 
žadatel) a že dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení. 

Starosta informoval o tom, že podkladech obdrželi informaci nazvanou Výroční zpráva 
Policie České Republiky, krajského ředitelství Ústeckého kraje, územního odboru               
Ústí nad Labem, Obvodního oddělení Střekov o stavu bezpečnostní situace ve služebním 
obvodě OOP Střekov za rok 2018. 
Starosta informoval o tom, že jsme podali žádost na kraj o dotaci na nákup hasičských obleků. 
Dále jsme podali žádost o dotaci na kompostéry a popelnice na separování odpadu pro RD a o 
dotaci na komunikaci ve Valtířově. 

Starosta informoval o tom, že práce na radarech započaly. 
Ing. Šlechtová: kde budou umístěny. 
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Mgr. Kulhánek: obousměrně nad vítovskou hospodou a ve Valtířově. 
Mendlová: je to tam, co jsme požádali o značky pozor děti a 30 km. 
Starosta: dopravní policie souhlasila se značkou Pozor děti, omezení rychlosti značkou 
neodsouhlasila, navrhla osadit doporučení modrou značkou 40 km. 
Ing. Šlechtová při této příležitosti navrhla, vybudovat chodník od vítovské hospody kolem 
zahrádek. 
Mgr. Kulhánek doplnil, že se nabízí varianta cesta za potokem, kolem ……… nahoru a 
pokračovat mezi ploty až k domkům. Domnívá se, že tudy děti chodit budou, protože mnohdy 
stejně nechodí po silnici, ale podél potoka. Dalo by se to vystavět jako interní cyklostezka. 
Vedení obce by se nad touto myšlenkou mělo zamyslet, propočítat a udělat projekt. 

Starosta informoval o tom, že v souvislosti s budováním beachvolejbalového hřiště 
v Pískovně, čelí obec trestnímu oznámení, bylo podáno vysvětlení, doufám, že to tím končí. 

Starosta informoval o tom, že právníkovi obce zadal provedení revize smluv o nájmu 
uzavřených s FK Jiskra. Stávající neodpovídají skutečnosti a je to třeba řešit. Doplnil, že 
jedním ze záměrů je vyjmout byt ze správy FK a předat ho do správy obce. FK neplní 
povinnosti pronajímatele tak, jak jí ukládá občanský zákoník a další předpisy a normy. 
Mgr. Kulhánek: dotázal se ve věci Spartak Valtířov - církev již zareagovala na žádost o 
souhlas podnájmem pozemku. 
Starosta: zatím ne, vedení Spartaku Valtířov se rozhoduje, zda požádá o vrácení šaten, či 
nikoli.   

Starosta informoval o setkání starostů a vedení Úřadu práce, na kterém byli starostové 
seznámení s programy aktivní politiky zaměstnanosti vyhlášenými pro rok 2019. Ředitel 
úřadu práce informoval starosty, že peníze na APZ úřad práce od ministerstva obdržel, ale již 
skončily evropské dotace a vzniklý finanční schodek nebyl a nebude dorovnán.  Finanční 
prostředky na podporu VPP byly velmi omezeny. Proto MPSV změnilo metodiku 
poskytování příspěvku a trvá na tom, aby nejprve byly vyčerpány všechny možnosti uchazeče 
zaměstnat (musí být doloženo písemně) a pak teprve jej bude moci předat obci, aby jej 
zaměstnala na VPP. Rada proto preventivně zvýšila počet zaměstnanců obce v dělnických 
profesích o 1 pracovní místo. 

Bod programu 7. Dotazy členů zastupitelstva 

paní Charvátová: mrzí mě zámek, začínali jsme na nějakých 8.000,- Kč, stále se zvyšovalo, 
najednou to bylo skoro 30 000,- Kč, byla to výmluva na kostýmy, na další jiné věci, když se 
to nakoupilo na jeden rok, může to vydržet i na jiný rok, proč najednou kolotoč, původně byla 
akce zaměřena na to, že děti se zapojí do tvorby pohádek. Proč se to změnilo. Ty peníze 
bychom mohli použít pro děti na něco úplně jiného.  
paní Mendlová: já za radu rodičů vím, že ta částka 25 000,-Kč je takto tak třetí, čtvrtý rok. 
Komise je nová, vycházela proto z podkladů minulých let, všem jsme dali v podstatě stejnou 
částku, která jim byla přiznána loni. 
paní Charvátová: jsem tady už leta, pořádá se to pro děti – začínalo to pohádkami, byly 
připraveny pohádky s rodiči, to bylo to krásné, přidává se kolotoč – z jakého důvodu? 
paní Mendlová: děti i rodiče byli nadšení z kolotoče. 
Starosta: kulturní komise většinou krátila příspěvky o 40 -50 %. 
Mgr. Kulhánek: kolik byl tedy žádaný objem a kolik se schválilo? 
Ing. Šlechtová: je to zcela v relaci s loňským rokem.  
Mgr. Kulhánek: proč se tedy Tivolímu létu snížil rozpočet? Jsou tam zcela stejné peníze jako 
loni 
paní Mendlová: za mě částka 250 000,- Kč je velmi vysoká a měli by se podílet sponzoři, 
mohou se raději dělat jiné akce pro děti, raději bych 100 000,- Kč dala na revitalizaci 
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valtířovského hřbitova, i loni tuto akci organizoval pan Štefl, mám informace, že mnoha 
lidem se to nelíbilo 
Mgr. Kulhánek: ta akce vznikla na můj popud na základě zkušeností z oslav 850 let obce 
PhDr. Štefl: je potřeba sdělit jasné informace, pro mě to je nečitelná situace, jsem na tom já 
bitej  
Ing. Šlechtová: líbilo by se nám to jako akce kratšího charakteru, proto jsme v rozporu  
Bc. Pýcha: není to do jisté míry kontraproduktivní? Kdybyste jim sdělil, bude to za tolik a za 
tolik. 
Mgr. Kulhánek: je tím myšleno něco jako výběrové řízení? 
PhDr. Štefl: takhle to nefunguje  
Starosta: ukazuje se, že kulturní komise možná neměla veškeré informace, např., že už se to 
někdy projednávalo, řešilo,  
paní Mendlová: už loni se nelíbila ta částka 25 000,-Kč, my jsme vycházeli z toho, že tato 
částka byla schválena už loni, teď se dozvídám, že se to Ivě nelíbilo.  

Mgr. Kulhánek: došlo ke stavebním úpravám v Litoměřické 248 v kotelně – je to přes 
100 000,-Kč, o co se jedná? 
pan Šesták: vybourali jsme to, co by tam nemělo být, ocelové konstrukce, zazdili jsme otvor, 
nové betonové mazaniny, odbourali jsme stupínek, který byl pod kotly. 
Starosta: vznikl tam prostor, který by mohl být nabízen k pronájmu.   

Mgr. Kulhánek: Co se plánuje v oblasti zeleně a kde? 
Mendlová: od dubna se osází ostrůvek u Cibicha, ostrůvek ve Valtířově u Chotkovy hrobky, u 
……., kde má ceduli, ve čtvrtek by měla přijet zahradnice z Děčína – např. parčík pod 
kolejemi, tam by se udělalo místo, kde by se vysadil ještě jeden strom, třešeň by zatím 
zůstala, dále navrhuji lavičku a novou informační tabuli Velkého Března, dále mám seznam 
věcí s přehledem termínů, co by bylo možné realizovat. Čekám, až bude v květnu noc kostelů, 
chci se zeptat pana faráře vedle valtířovské zastávky by bylo možné také vysadit keře.  
Starosta: jednali jsme s pivovarem, zaměstnávají zaměstnance v okolí pivovaru – 
dobrovolnický den, počítají se zakoupením nových stromů, které by se vysadili v obci, mohla 
by s tím být spojena větší akce, kterou by pivovar zaplatil a pomohl by nám s realizací  
Ing. Lípová: když sázíte stromy, zkontrolujte si podzemní sítě 
paní Charvátová: a co pískovna? Mohly tam být lípy 
paní Mendlová: konzultovala jsem s paní Krškovou – tvrdí, že se tam vysadilo asi 12 stromů, 
za mě pískovna by se měla řešit zcela jinak, vysázet stromy ve velkém množství  
Starosta: měl by tam být stín, zadat zahradnímu architektovi. 

Mgr. Kulhánek: co jídelna – probíhá vše v plánu? 
Starosta: ano, je to podle plánu, stavební harmonogram dodržují, mají předložit finanční 
harmonogram, dnes byl projednán audit hospodaření, je finální, jsou tam drobné nedostatky, 
ze kterých nic neplyne, jsou to skutečně drobnosti, nyní je před námi postup ohledně 
zveřejnění informací a harmonogramu. 

paní Vyhnálková: co zdravotní středisko?  
Starosta: Obec by zaplatila cca polovinu v rámci zápočtu za nájem, druhou polovinu pan 
S………, paní ………… reviduje rozpočet, pan Šesták zkoumá, kolik by měla uhradit obec a 
kolik pan S……….. Jedná se vesměs o stavební práce. 

Ing. Šlechtová: informovala, že minulý týden proběhla ve škole kontrola z hygieny, zpráva 
zatím není, zjistilo se, že v horní budově jsou nevyhovující světla, v dolní budově 
nevyhovující podlahy, uvidíme, co z toho vznikne v rámci investic.  

Mgr. Kulhánek: bylo by v možné v dokumentech rady a zastupitelstva krom zápisu a usnesení 
uvádět program? Ale ne takový z pozvánek, ale trošku podrobnější. 
Starosta: pokusíme se to nějak zrealizovat 
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Bod programu 8. připomínky občanů 2. část 

Starosta informoval přítomné nečleny zastupitelstva - občany obce i ty, kteří nejsou občany 
obce, ale v obci vlastní nemovitost, že mohou vznést připomínku nebo dotaz týkající se 
správy obce, nesouvisející s projednávanými materiály dnešního zastupitelstva.  Současně 
oslovené upozornil, že na své vystoupení mají vyčleněn čas v délce max. 3 minuty a dotázal 
se, zda má někdo z oslovených dotaz či připomínku. 
Nikdo neměl žádné připomínky a ni dotazy 

 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.48 hod. 
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Zapsala dne 18. 3. 2019 
PhDr. Pavlína Linková   


