
Stránka 1 z 17 

 

Z Á P I S  
 

z 6. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

 

které se konalo dne 20. 5. 2019 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

Jednání se účastnilo 11 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  

Omluveni: paní Vyhnálková, paní Charvátová, Bc. Pýcha a Ing. Mgr. Šidák  

Veřejnost:  4 

 

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 

 

 

K bodu programu 1 – Zahájení 

 

Starosta zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 

konání 6. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 

na úřední desce Obecního úřadu dne 10. 5. 2019, tedy před minimální lhůtou 7 dní před konáním 

zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány přístupy k podkladům k dnešnímu jednání.  

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen paní Hasprovou a Bc. Pýchou. 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 11 z 15 

zastupitelů, omlouvá se paní Vyhnálková, paní Charvátová, Bc. Pýcha a Ing. Mgr. Šidák. 

Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 

zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou 6. 

zasedání zastupitelstva obce určil paní Hanu Fuchsovou. Dále informoval 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 pana Karla Turka a návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. a pan Jan Šotka. 

Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh, není tomu tak, starosta dal hlasovat. 

Usnesení 75/2019 

Zastupitelstvo obce Velké Březno  

I.  Schvaluje: 

    1. Ověřovatele a skrutátory 6. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla Hasprová 

        a pan Karel Turek  

    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  

        Ing. Jan Fiala, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Jan Šotka. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 

 



Stránka 2 z 17 

 

Starosta navrhl doplnit program jednání obsažený v pozvánce v bodě Různé o návrh na prodej 

TA4 Liaz a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro JSDHO. 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. 

Usnesení 76/2019 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 6. 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:   11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

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 předložil k projednání návrh odkoupení části pozemku p. č 101/1 v k. ú.  Vítov u 

Velkého Března. Konstatoval, že v rámci převodu stavby vodojemu 4x6 m3 ve Vítově nabízí 

vlastníci pozemku obci Velké Březno prodej pozemku č. 101/34 o výměře 288 m2, orná půda, 

který vzniknul oddělením z pozemku č. 101/1 dle GOP č. 320-723/2018. Doplnil, že vlastníci 

předmětného pozemku, pan P. Ch……, pan J. Ch……. a paní K.B…….., nabízí pozemek za 

cenu 200,- Kč/m2 , celkem tedy za 57.600 Kč. Dle znaleckého posudku č. 5940-020/19 byla 

cena stanovena 201,50 Kč/m2. Rada doporučuje přistoupit na návrh žadatelů. Starosta se 

dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Tajemník přednesl aktuální informaci, kterou obdržel od pana Ch……, že bylo zjištěno chybné 

číslování prodávaného pozemku v katastru nemovitostí, a proto doporučuje do doby odstranění 

zjištěného nedostatku tento návrh neprojednávat. Současně připomněl, že smlouva o prodeji 

pozemku je podmínkou pro schválení bezúplatného převodu vodárenského zařízení, 

nacházejícího se na tomto pozemku. 

Starosta konstatoval, že na základě informace uvedené tajemníkem stahuje z pořadu jednání 

bod „Koupě části pozemku č. 101/1 v k. ú. Vítov u Velké Březno“ a bod „Návrh na uzavření 

smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – stavby “ Vítov II vodojem 4x6 m3“, s čímž 

zastupitelé vyjádřili souhlas. 

 

 



Stránka 3 z 17 

 

Starosta předložil k projednání návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku č. 296/9 a 

pozemku č. 296/8, oba v k. ú. Valtířov nad Labem. 

Konstatoval, že se jedná se o žádost manželů P. H. a M. H. bytem V…….., Velké Březno o 

prodej části pozemku č. 296/9 o výměře cca 223 m2 a část pozemku č. 296/8 o výměře cca 91 

m2 – oba ostatní plocha v katastrálním území Valtířov nad Labem. Pozemky navazují na 

pozemky žadatelů. Doplnil, že Majetková komise souhlasí a rada obce doporučuje. Kauce ve 

výši 5.000 Kč byla složena.  

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 77/2019 

Záměr prodeje části p. p. č. 296/9 a 296/8 v k. ú. Valtířov nad Labem 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     záměr prodeje části pozemku p. č.  296/9 trvalý travní porost, o výměře cca 223 m2 a části   

     pozemku p. č. 296/8 trvalý travní porost, o výměře cca 91 m2, oba v k. ú. Valtířov nad  

     Labem. 

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 

     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 31. 05. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh na vyhlášení záměru uzavřít smlouvu budoucí o zřízení 

věcného břemene a práva provést stavbu. Konstatoval, že společnost GridServices, s.r.o. se 

sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27935311 žádá o uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek 39 a 105, oba v k. ú. Velké Březno – 

v rámci akce „Reko  VTL DM 500 Velké Březno – Horní Police 1. etapa – jedná se o 

rekonstrukci vysokotlakého plynovodu.  

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 78/2019  

Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva provést 

stavbu 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.  Schvaluje  

     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a práva  

     provést stavbu na pozemcích p. č. 39 a p. č. 105, oba v k. ú. Velké Březno. 

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 

     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 31. 05. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil k projednání návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni a právu provést 

stavbu. 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. Zastupitelstvo schválilo záměr 

usnesením číslo 60/2019, který byl zveřejněn od 25. 03. 2019 do10. 04. 2019. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 79/2019 

Smlouva 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 předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene – služebnosti  

     a smlouvy o právu provést stavbu č. č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov, pozemek p. č.   

     194/1, přípojka NN, na obecním pozemku č. 200/4 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 RYDVAL-ELEKTRO,  

     s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194. 

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                            T: 31. 07. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni a právu provést 

stavbu. Konstatoval, že dne 22. 03. 2019 obec Velké Březno obdržela, na základě plné moci 

firmy MARTIA, a.s., Teplická 207/129, 405 02 Děčín, IČO: 25006754, žádost o uzavření výše 

uvedené smlouvy. Doplnil, že smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 27. 09. 2018, 

SML/ovbř/7/2018, usnesení č. 344/2018.  

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 80/2019 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016638/VB/2 „UL_Valtířov, 

p.p.č. 152/3 – kNN“ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016638/VB/2,  

    „UL_Valtířov, p.p.č. 152/3 - kNN 

     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 MARTIA, a.s.,  

     Teplická  207/129, 405 02 Děčín, IČO: 25006754 
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II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                            T: 31. 07. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh na vyhlášení záměru bezúplatného převodu nemovité 

věci. Konstatoval, že dne 01. 04. 2019 obec Velké Březno obdržela žádost TJ Spartak Valtířov, 

zapsaný spolek, na vrácení daru. Jedná se o stavbu kabin, kterou tato tělovýchovné jednota 

smlouvou ze dne 23. 09. 2009 předala obci. Obec se Dodatkem č. 1 ze dne 23. 09. 2009 

zavázala, že na návrh dárce, převede předmětnou nemovitost bezúplatně zpět, a to nejdříve po 

7 letech ode dne uzavření předmětné darovací smlouvy. Doplnil, že v souladu s ustanovení, § 

39 odst. 1 zákona o obcích záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat, nebo 

vypůjčit hmotnou nemovitou věc ve vlastnictví obce, obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů 

před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce.  

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 81/2019 

Záměr bezúplatného převodu stavby – kabiny Spartak Valtířov  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     záměr bezúplatného převodu nemovitosti - stavby kabin, nacházející se na pozemku  

     č.299, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 215 m2, ve vlastnictví Římskokatolické  

     farnosti Svádov. 

II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 31. 05. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil k projednání zastupitelstvu obce závěrečný účet obce za rok 2018 se všemi 

přílohami. Konstatoval, že z rozboru hospodaření vyplývá, že příjmy z hlavní činnosti za rok 

2018 dosáhly částky 50.715.256,28 Kč a výdaje v hlavní činnosti za rok 2018 činily 52.060. 

280,17 Kč. Po zapojení rezervy z minulých let ve výši 1.152.185,89 Kč jsme vyrovnali příjmy 

a výdaje na 93% upraveného rozpočtu. 

Doplnil, že dne 18. 03. 2019 obdržela obec výsledek auditu hospodaření obce za rok 

2018  těmito závěry: 

 Nebyla zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že přezkoumávané 

hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání 

hospodaření. 

 Při přezkoumání hospodaření obce Velké Březno za rok 2018 byly zjištěny chyby a 

nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmeno b),  

 Nebyla zjištěna případná rizika podle ustanovení § 10 odst. 2 písmeno b) zákona číslo 

420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Velké 

Březno v budoucnosti 
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Dále doplnil, že Vyúčtování hospodaření obce za rok 2018 a Závěrečný účet byly zveřejněny 

na úřední desce dne 3. 5. 2019. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 82/2019 

Vyúčtování hospodaření obce za rok 2018 a závěrečný účet 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 

I.   Schvaluje 

1) Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2018. 

2) Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2018 ve výši 10.317.347,61 Kč 

3) Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 10.317.347,61 Kč jako nerozdělený zisk. 

4) Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2018. 

II.  Souhlasí 

      s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2018 bez výhrad. 

III. Ukládá 

      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OU 

      zabezpečit zaúčtování hospodářského výsledku roku 2018.                          T: 30. 06. 2019 

 Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3/2019.  Konstatoval, že toto 

rozpočtové opatření reaguje na dotaci na veřejně prospěšné pracovníky na základě dohody s 

Úřadem práce v Ústí nad Labem, která skončila 28. 02. 2019. Nová zatím nebyla uzavřena. 

Dále je posílena položka na mzdu zaměstnance na veřejnou zeleň, jehož pozice byla nově 

zřízena. Dále o náklady na drobnou havárii vodovodní přípojky do mateřské školy. Nezisková 

organizace Linka bezpečí požádala o finanční dar na provoz a FK Jiskra o dar na dobročinný 

běh. Rada obce žádostem vyhověla, ale finanční dar může být poskytnut až na základě tohoto 

rozpočtového opatření. Dále jsou zde zahrnuty náklady za servis varovného informačního 

systému, které  nebyly zahrnut do rozpočtu, což bylo chybou, neboť již v dubnu 2018 byla 

podepsána smlouva na tuto činnost na dobu pěti let. Do položky koupě pozemků bude zahrnut 

předpokládaný náklad na odkup pozemků od pana Ch…… a již realizovaná koupě od RNDr. 

K……  Na základě žádosti vedoucího ÚSOM bylo návrh upraven o 430 tis. Kč. Jedná se o 

výdaje na údržbu DBF. Na závěr doplnil, že tato rozpočtová opatření jsou vyrovnána použitím 

finanční rezervy z minulých let.  

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 83/2019 

Rozpočtové opatření 3/2019 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.  Schvaluje 

     rozpočtové opatření č. 3/2019 v předloženém znění. 

Výsledek hlasování:        hlasů pro 10  hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil k projednání porovnání všech položek výpočtu vodného a stočného za rok 

2018. Konstatoval, že v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 36 odst. 5) je povinností 

vlastníka a provozovatele vodovodu každoročně do 30. 04. zpracovat a v předepsaném formátu, 

zaslat na ministerstvo zemědělství a současně zveřejnit po dobu 30-ti kalendářních dní na úřední 

desce obecního úřadu „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle 

cenových předpisů pro vodné a stočné“. 

Doplnil, že obec Velké Březno uplatňuje jednu cenu vodného (pro obyvatele) a od roku 2015 

dvě různé ceny stočného (pro obyvatele a pro pivovar). Dílčí porovnání pro obyvatele za vodné 

ve výši 35,12 Kč a stočné ve výši 25,48 Kč a pro pivovar za stočné ve výši 39,01 Kč (ceny jsou 

bez DPH 15 % za 1 m3) a jedno součtové porovnání za rok 2018 (stočné vychází 31,96 Kč/m3), 

vše v předepsaném formátu ministerstva, tvoří přílohu důvodové zprávy.  Dále doplnil, že v 

podkladech souhrn ročních nákladů zvlášť za VaK a za ČOV (č. 1 a č. 2). Podkladem č. 3. je 

tabulka se vzorcem pro rozdělení nákladů ČOV mezi občany a pivovar. Tato tabulka je 

podkladem pro dílčí porovnání ceny za stočné pro pivovar ve výši 39, 01 Kč za m3 s náklady 

3,044 mil. Kč a náklady za obec ve výši 1,369 mil. Kč jsou připočteny k nákladům v dílčím 

porovnání stočného pro obyvatele, cena za ČOV a obyvatele vychází 18,14 Kč/ m3. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Mendlová – dotaz na nákladovou položku software, časopisy.  

Ing. Lípová – vysvětlila. 

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 84/2019 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 oproti kalkulaci 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o porovnání skutečných nákladů 

všech položek ceny vodného a stočného oproti kalkulaci a tuto 

I.   Bere na vědomí  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh na podání žádosti o dotaci na zateplení tří bytových domů. 

Konstatoval, že se jedná o Operační program životní prostředí - 5.1 – Snížit energetickou 

náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie – při splnění 

podmínek dotačního titulu je dotace jistá – projekt nesoutěží s ostatními projekty 

• Termín podání žádosti o podporu: v průběhu celého roku 2019 

• Uznatelné náklady: 

- zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších 

otvorových výplní, 

- výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní 

paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový 

kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z 

obnovitelných zdrojů, 

- instalace solárních termických či fotovoltaických systémů, 

- instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 

- podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. 

• Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů  

            akce.  

• Dolní limit způsobilých výdajů na jednu akci činí 100 tis. Kč bez DPH.  

• Horní limit způsobilých výdajů na jednu akci činí 50 mil. EUR včetně DPH. 
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Doplnil, že z dodaných podkladů projektové dokumentace, tak jak projektanti navrhli pro každý 

dům samostatně, vyplývá, že na jedna stavbu můžeme obdržet dotaci 40-43% z uznatelných 

nákladů. Do těchto nákladů lze připočíst i náklady na přípravu, jako např. energetický audit, 

projektovou dokumentaci a některé úkony dotačního řízení, výběrové řízení. Na druhou stavbu 

obdržíme, dle projektové dokumentace, dotaci ve výši 30-33% z uznatelných nákladů. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 85/2019 

Návrh na podání žádosti o dotaci  - zateplení obecních budov 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     podání žádosti o dotaci na projekty „zateplení obecních budov“ BD Litoměřická 248 a   

     BD Ústecká 149 a 152 v rámci Operačního programu životního prostředí – 5.1. Snížit  

     energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 

II. Ukládá 

     Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 

     zabezpečit podání žádosti o dotaci.                                                                 T: 31. 07. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace 

z prostředků Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky na pořízení nové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů Velké Březno, která je v rámci plánování plošného pokrytí Ústeckého kraje zařazena 

jako JPO II s výjezdem do pěti minut od vyhlášení požárního poplachu. Konstatoval, že tento 

návrh je předkládán s ohledem na stáří našich vozidel. Doplnil, že námi podaná žádost bude 

zařazena do pořadníku žádostí GŘHZS ČR a pokud bude schválena, můžeme v průběhu tří až 

šesti let očekávat přiznání dotace. Poté teprve zastupitelstvo obce bude rozhodovat, zda dotaci 

příjme a jak dofinancuje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a dotací.  

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 86/2019 

Souhlas s podáním žádosti na MV- GŘ HZS ČR o poskytnutí dotace na pořízení nové 

CAS 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     podání žádosti o dotaci ve výši 2.500.000,- Kč z prostředků MV-GŘ HZS ČR na pořízení  

     nové CAS v rámci výzvy JSDH_V1_2020 

 II. Pověřuje 

     Karla Jungbauera, starostu obce, 

     podáním žádosti o poskytnutí dotace.                                                        T: do 14. 06. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
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Starosta předložil zastupitelstvu obce k posouzení výzvu Státního fondu životního prostředí.  

Konstatoval, že Ústecký kraj připravuje vyhlášení další vlny „Kotlíkové dotace“, kterou by měl 

otevřít v červenci letošního roku. Doplnil, že Státní fond životního prostředí v součinnosti 

s Ústeckým krajem umožní obcím, aby v rámci pomoci lidem, kteří nemají dostatek prostředků 

na financování realizace výměny kotlů před poskytnutím dotace, poskytly bezúročnou půjčku, 

jejíž splátky pak mohou využít pro financování ekologických projektů obce.  Maximální výše 

půjčky by mohla činit 200.000,- Kč se splatností až 10 let a měsíční splátkou ve výši max. 

2.000,- Kč.   

Současně upozornil zastupitele na možná rizika.   

1. Obec musí mít k dispozici potřebné finanční prostředky a to nejpozději v roce 2023, kdy 

musí vyúčtovat použití peněz na Cíl 2.  

2. Obec musí garantovat, že při plnění Cíle 1 nedošlo k porušení dotačních podmínek (druh 

kotle, doba realizace výměny, demontáž a likvidace starého kotle atd.). V případě porušení 

podmínek má SFŽP právo žádat po obci vrácení finančních prostředků poskytnutých na 

půjčky. Současně občan (žadatel) nedostane dotaci a vznikne problém se splatností půjčky.  

3. Prozatím nemáme projekčně připravenou žádnou akci, která by mohla být financována 

z Cíle 2. 

4. Obec bude muset zaměstnat kotlíkového specialistu, který zabezpečí průzkum zájmu o 

půjčku, projedná s jednotlivými zájemci nejvhodnější řešení a pomůže s podáním žádosti o 

dotaci a o půjčku. Nutno podotknout, že náklady na činnost kotlíkového specialisty i 

propagaci, lze hradit z prostředku SFŽP, 

a konstatoval, že je na zastupitelstvu obce, aby posoudilo případná rizika spojená s realizací 

výzvy a rozhodlo o tom, zda do toho „ půjdeme“ či nikoli.   

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 87/2019 

Kotlíková půjčka 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo výzvu Státního fondu životního prostředí a tuto 

I.  Bere na vědomí 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 5. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh OZV č. 1/2019, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu. Nejzávažnější připomínka byla k OZV č. 1/2010 – společný 

školský obvod. Konstatoval, že tato OZV byla shledána v rozporu se zákonem. Stanoví totiž 

kromě své části společného školského obvodu (území obce Velké Březno) i území dalších obcí 

jako části tohoto společného školského obvodu. (viz. přiložený právní výklad k zákonnému 

zmocnění). Kromě toho název školy ani neodpovídá aktuálnímu názvu dané školy podle rejstříku 

škol a školských zařízení. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Mgr. Kulhánek konstatoval, že v minulosti se do OZV zahrnovaly okolní obce proto, aby děti 

mohly navštěvovat ZŠ ve Velkém Březně. 

Tajemník namítnul, že okolní obce mají ve svých OZV stanovenou ZŠ Velké Březno jako 

spádovou ZŠ pro své děti. 
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Mgr. Kulhánek se dotázal, zda se nemůže stát, že by např. Ústí nad Labem si stanovilo, že 

školský obvod pro děti ze Svádova bude ŽS Velké Březno.  

Tajemník, toto nemohou schválit bez předchozího souhlasu obce Velké Březno. 

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 88/2019 

Návrh OZV č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu,  

     ve znění předloženého návrhu.  

II. Ukládá 

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 

     zabezpečit vyhlášení OZV č. 1/2019 vyvěšením na úřední desce.                  T: 31. 05. 2019 

 Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh OZV č. 2/2019, o místním poplatku 

ze psů. Konstatoval, že předložený návrh vyřešil nalezené nedostatky, které však nezakládají 

neplatnost OZV č. 2/2010. 

a) Byl vyřešen problém s odlišným vymezením předmětu poplatku (starší 3 měsíců versus 

6 měsíců) a to zavedením osvobození pro psy do 6 měsíců stáří. 

b) OZV je v podstatě připravena i na stav po předpokládané novele zákona o místních 

poplatcích (zejména změna okruhu osob se sníženou sazbou, pokud k ní dojde, OZV se 

plynule této změně přizpůsobí a aktuální nebudou jen poznámky pod čarou, což nebude 

obec nutit ihned reagovat vydáním nové OZV). 

c) Aktualizovány byly i již dnes neaktuální poznámky pod čarou (např. u osvobození). 

d) V poznámkách pod čarou, kde se uvádí příkladem u ohlašovací povinnosti, co jsou 

skutečnosti rozhodné pro sazbu, jsme uvedli v takovém tvaru, aby bylo zjevné, že se 

nejedná o součást citace právního předpisu, ale výkladový komentář obce. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 89/2019 

Návrh OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění předloženého  

     návrhu.  

II. Ukládá 

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 

     zabezpečit vyhlášení OZV č. 2/2019 zveřejněním na úřední desce.               T: 31. 05. 2019 

 Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh OZV č. 3/2019, o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Konstatoval, že předložený návrh 

vyřešil nalezené nedostatky, které však nezakládaly neplatnost OZV č. 1/2008. Doposud platná 

OZV č.1/2008 sledovala dva cíle, a to: 

a) ochranu veřejného pořádku, 

b) ochranu před škodami na zdraví způsobenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých. 

Odbor dozoru MV ČR doporučuje, držet se jen veřejného pořádku a zbytečně to nekombinovat 

ze dvou zákonných zmocnění, nic dobrého to nepřináší (viz analýza). V opačném případě je 

dokonce možné, že bychom dosáhli nechtěných důsledků – např. zákazu požívání 

alkoholických nápojů uvnitř provozoven určených ke konzumaci alkoholických nápojů – pokud 

se v těch prostorech nacházejí děti nebo mladiství.  

Jediným reálným důvodem proč vydávat podle zákona č. 65/2017 Sb. jsou případy, kdy to podle 

§ 10 písm. a) nejde – tedy pokud regulujete i jiná místa než veřejná prostranství (např. hřiště, 

které není veřejným prostranstvím, ale např. oploceným zařízením s provozním řádem, který 

umožňuje při splnění podmínek vstup osob, ovšem takový zákaz konzumace již lze právě uvést 

v daném provozním řádu a tedy potřebnost vydání takové OZV se pak stává spornou). Pokud 

bychom si přeci jen zvolili variantu obojetného využití, musíme nejdříve zamyslet nad tím, co 

všechno do toho může u nás „ nechtěně spadnout“, aniž bychom v tomto případě chtěli 

konzumaci regulovat. 

V návrhu jsou v příloze vymezena místa (zóny), ve kterých je konzumace alkoholu zakázána. 

Jedná se především o zónu zahrnující zámek a základní školu. Dále pak parčík u COOPu  a ve 

Valtířově park proti kostelu a park kolem hrobky Chotků.  Hřbitov, dětská hřiště ani „Pískovna“ 

v přílohách zařazeny nejsou, neboť zákaz požívání alkoholu mají upraveno svým provozním 

řádem.  

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 90/2019 

Návrh OZV č. 3/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných 

prostranstvích 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů  

     na vybraných veřejných prostranstvích, ve znění předloženého návrhu.  

II. Ukládá 

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 

     zabezpečit vyhlášení OZV č. 3/2019 zveřejněním na úřední desce.               T: 31. 05. 2019 

 Výsledek hlasování:    hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh OZV č. 4/2019 o omezení hlučných 

činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu. Konstatoval, že předložený návrh vyřešil 

nalezené nedostatky, které však nezakládaly neplatnost OZV č. 1/2015. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 
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Usnesení 91/2019 

Návrh OZV č. 4/2019, o omezení hlučných činností 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o omezení hlučných činností a výjimečném zkrácení  

     doby nočního klidu, ve znění předloženého návrhu.  

II. Ukládá 

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 

     zabezpečit vyhlášení OZV č. 4/2019 vyvěšením na úřední desce.                  T: 31. 05. 2019 

 Výsledek hlasování:     hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh OZV č. 5/2019, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Konstatoval, že předložený návrh vyřešil nalezené nedostatky, které však 

nezakládaly neplatnost OZV č. 1/2017. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 92/2019 

Návrh OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému  

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  

     ve znění předloženého návrhu.  

II. Ukládá 

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 

     zabezpečit vyhlášení OZV č. 5/2019 vyvěšením na úřední desce.                  T: 31. 05. 2019 

 Výsledek hlasování:   hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh OZV č. 6/2019, kterou se upravují 

pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Předložený návrh vyřešil nalezené 

nedostatky, které však nezakládaly neplatnost OZV č. 2/2016.   

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 93/2019 

Návrh OZV č. 6/2019, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na  

     veřejných prostranstvích, ve znění předloženého návrhu.  
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II. Ukládá 

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 

     zabezpečit vyhlášení OZV č. 6/2019 vyvěšením na úřední desce.                  T: 31. 05. 2019 

 Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh OZV č. 7/2019, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství. Konstatoval, že předložený návrh vyřešil nalezené 

nedostatky, které však nezakládaly neplatnost OZV č. 3/2011. Doplnil, že návrh byl doplněn o 

novou přílohu, na které jsou uvedena veřejná prostranství obce, která mohou být zpoplatněna 

za podmínek stanovených vyhláškou.  Dále pro informaci uvedl, že obec může v OZV označit 

jako veřejné prostranství i pozemek jiného vlastníka, v tomto případě nezáleží na vlastníkovi, 

nemusíme jej informovat. Musí se však jednat o pozemky obdobné těm, co jsou už výčtem 

uvedeny v § 34 zákona o obcích (Ústavní soud - Pl. ÚS 5/07). Zjednodušeně řečeno veřejným 

prostranstvím nejsou luhy, louky, stráně, lesy, pole, vody, skály apod. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 94/2019 

Návrh OZV č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného  

     prostranství, ve znění předloženého návrhu.  

II. Ukládá 

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 

     zabezpečit vyhlášení OZV č. 7/2019 vyvěšením na úřední desce.                  T: 31. 05. 2019 

 Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 2016/135.  Konstatoval, že firma PROVOD – inženýrská společnost, s r.o. předložila 

návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/135 na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV“ 

důvodem posunutí termínů v části smlouvy předmět plnění, je navázání na možnost získání 

finančních prostředků z dotací na financování vlastní stavby. Navržené termíny jsou odvozeny 

od předpokládaného data podání žádosti o financování stavby.  

Doplnil, že v odůvodnění prodloužení lhůty pro zpracování PD pro provedení stavby jednatelka 

firmy uvedla: 

„K prodloužení termínu bychom chtěli uvést, že kromě již zaslaného zdůvodnění navázání 

k  možnostem získání finančních prostředků na financování vlastní stavby ve vztahu k 

pokládanému datu podání žádosti o dotaci je dalším důvodem prodloužení termínu skutečnost, 

že původní statický průzkum byl proveden formou místního šetření v podrobnosti stupně pro 

stavební povolení již v prosinci 2016. Při ověření aktuálního stavu konstrukcí před zpracováním 

dalšího stupně projektové dokumentace v závěru roku 2018 bylo zjištěno, že je nutné před 

zahájením prací na dokumentaci pro provedení stavby subdodavatelsky zajistit podrobný 

statický průzkum, který by co nejpřesněji popsal aktuální stávající stav nosných konstrukcí 

nádrží. Tento průzkum následně odhalil, že se poruchy stěn nádrží za období od počátku tvorby 

dokumentace pro společné povolení projevily ve větší míře (jedná se hlavně o trhliny, které 

odhalily výztuž konstrukce).  
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Zjištěný aktuální stav je nutné zapracovat do projektové dokumentace k výběru zhotovitele a 

tím omezit riziko víceprací při realizaci vlastní stavby. Výsledky statického průzkumu a návrh 

opatření očekáváme do konce března. Jelikož je tato činnost zajištěna subdodavatelsky, nejsme 

schopni tento termín uspíšit. Navržená opatření zapracujeme do projektové dokumentace, 

výkazu výměr a kontrolního rozpočtu“.  

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 95/2019 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/135  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I.   Schvaluje  

     uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/135, ve znění uvedeném v příloze  

     důvodové zprávy, se společností PROVOD – inženýrská společnost, s r.o.  

II. Ukládá  

     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 

     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2016/135.                            T: 31. 05. 2019 

Výsledek hlasování:     hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání zprávu o činnosti obecního úřadu v roce 2018 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 96/2019 

Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2018 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno 

v roce 2018 a tuto 

I.   Bere na vědomí 

Výsledek hlasování:    hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato  

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na odprodej hasičského technického automobilu. 

Konstatoval, že z důvodu pořízení hasičské cisterny CAS Tatra 815 od HZS ÚK navrhuje 

prodat hasičský automobil TA4 Liaz, RZ 4U4 5737, rok výroby 1992, a to minimálně za cenu 

znaleckého posudku. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení  97/2019 

Návrh prodeje hasičského technického automobilu LIAZ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.  Souhlasí 

     s prodejem hasičského technického automobilu LIAZ, rok výroby 1992, RZ 4U4 5737, bez  

     požárního vybavení, minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
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II. Ukládá 

     Radě obce Velké Březno, 

     v souladu s usnesením zastupitelstva zabezpečit prodej vozidla RZ 4U4 5737. 

T:  30. 09.2019 

                                                                                                                             Z:  Starosta 

Výsledek hlasování:     hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato  

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh na uzavření smlouvy s Ústeckým 

krajem o poskytnutí dotace ve výši 81.620 Kč na vybavení jednotky SDHO osobními 

ochrannými prostředky. Doplnil, že žádost o dotaci byla podána na základě usnesení 

zastupitelstva obce č. 56/2019 ze dne 28. 1. 2019. 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  

Bez připomínek.  

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? Nebylo 

tomu tak, dal hlasovat. 

Usnesení 98/2019 

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro JSDHO 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I.   Schvaluje  

     uzavření smlouvy č. 19/SML1740/SOPD/KH O poskytnutí neinvestiční dotace ve výši  

     81.620,- Kč za účelem nákupu vybavení jednotky SDHO Velké Březno osobními  

     ochrannými prostředky.  

II. Ukládá  

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 

     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                          T: 31. 05. 2019 

Výsledek hlasování:     hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato  

Bod programu 6. Zprávy starosty 

Starosta informoval o omezení činnosti na úseku správy bytů. Konstatoval, že z důvodů 

připravované rekonstrukce podlah kanceláří bytového úseku, která započne 13. června, bude 

po dobu, kdy budou rekonstruovány podlahy úsek bytů uzavřen a zaměstnancům nařízena 

dovolená.  Po dokončení podlah bude provedena výmalba, položení lina a montáž nábytku. Po 

tuto dobu bude provoz na úseku bytů omezen. Konkrétní termíny zveřejníme na webu obce. 

Starosta informoval, že tento týden maximálně do 14 dnů bude zahájeno výběrové řízení na 

dodavatele akce, oplocení pískového hřiště a zhotovení workoutového hřiště. 

Starosta informoval, že výstavba školní jídelny má cca 3 nedělní skluz. Konstatoval, že však 

dodavatel přislíbil, že termín dokončení stanovený ve smlouvě dodrží. 

Starosta informoval zastupitele o tom, že rada schválila rozpočtové opatření č.2/2019. Současně 

sdělil jeho důvod a obsah. 

Starosta poděkování členům rady a některým zastupitelům obce za kladný přístup k realizaci 

svatebních obřadů. Konstatoval, že všichni radní už absolvovali minimálně jeden svatební 

obřad. Současně poděkoval všem občanů, kteří se zcela dobrovolně podílejí na organizaci akcí 

pořádaných obcí Velké Březno. 
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Bod programu 7. Dotazy členů zastupitelstva 

Paní Mendlová se dotázala na uzavření provozu BF, jak dlouho? 

Starosta odpověděl, od 13. 06. 2019 čtrnáct dní, pověřeným zaměstnancům bude nařízena 

dovolená. 

Dr. Štefl se dotázal, zda je možno se zbavit náletů – stromů v lokalitě Na Výsluní? 

Starosta odpověděl, že máme málo pracovníků, budeme to řešit dodavatelskou firmou. 

Dr. Štefl se dotázal, jaký bude postup při odstranění díry v komunikaci, na kterou poukazoval? 

Pan Šesták odpověděl, že se jedná o dvě propadliny s tím, že budeme muset poškozené místo 

odkrýt (ručně vykopat) a zjistit příčinu, máme dohodnutého dodavatele práce, ale čekáme na 

příznivější počasí, snad příští týden. 

Paní Mendlová se dotázala, zda obec upozorní majitele soukromých pozemků, že je potřeba 

sekat? Dále upozornila na to, že okolo pošty jsou větve a nevhodný plot s ostnatým drátem, 

v Aleji Sportovců zůstaly hromady nepořádku u dešťových vpustí po jejich vyčištění a naopak 

v Zahradní ulici je vpust zanešená. Dále se dotázala, zda jsou odstraněny pokácené stromy 

v Olešnickém potoce. 

Starosta odpověděl, že to prověří, co se kmenů v potoce týká, vyzývali jsme dodavatele stavby, 

aby to uklidil. Současně informoval, že Plynárenská nedostala povolení na jinou trasu vedení 

plynu, takže budou realizovat opravu v cyklostezce. 

Paní Mendlová se dotázala na úspěšnost žádosti o finanční podporu Tivolího hudebního léta. 

Dr. Štefl odpověděl, že zatím není definitivně rozhodnuto, Rada Kraje bude rozhodovat 

v příštím týdnu. 

Mgr. Kulhánek se dotázal na počet výběrových řízení v tomto roce a upozornil, že to není 

zveřejňováno na webových stránkách obce. 

Starosta odpověděl, že momentálně nedokáže odpovědět, ale jsou evidovány. 

Mgr. Kulhánek se dotázal, zda se bude zveřejňovat program jednání rady. 

Starosta odpověděl, že vzhledem k tomu, že jednání rady je neveřejné, jsme o tom neuvažovali, 

ale projednáme to v radě. 

Mgr. Kulhánek poděkoval Ing. Lípové za práci, kterou odvedla pro obec, a popřál úspěšný další 

život. Stejně tak i paní Krškové. Dotázal se, zda už proběhla výběrová řízení na tyto pozice. 

Starosta odpověděl, že proběhlo výběrové řízení s uchazečkami na pozici referenta životního 

prostředí a stejně tak se jedná o i obsazení místa vedoucího VaK. Starosta doplnil, že minulý 

týden proběhla opětovná kontrola na provozování ČOV, závěr  - bez připomínek, a poděkoval 

Ing. Lípové za její práci. 

Mgr. Kulhánek se dotázal, zda došlo k posunu v jednání o budově „Selekt“? 

Starosta odpověděl, že nikoliv. Jednání s majitelem za tímto účelem doposud neproběhlo, 

neznáme jeho finanční požadavky, ale víme, že stavbu má pojištěnou na 70 mil. Kč. Doplnil, 

že se domnívá, že náklady na odkoupení této nemovitosti a její následná rekonstrukce jsou nad 

finančními možnostmi obce. 

Paní Mendlová namítla, že do doby, než se toto vyřeší, nemá cenu realizovat rekonstrukci 

Náměstí. 

Mgr. Kulhánek doporučil více využívat aplikace mobilní rozhlas a také obecní rozhlas. 

Starosta odpověděl, že obecní rozhlas nechceme příliš využívat, dostaly se k nám hlasy o 

obtěžování občanů tímto hlášením. Na větší využití aplikace mobilní rozhlas se chceme zaměřit. 
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Paní Tomanová poděkování pracovníkům obce za zvelebování interiéru úřadu. 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:41 hod. 

 

 

 

           Pavla Hasprová                             Karel Turek                        
           ověřovatel zápisu                ověřovatel zápisu 

  

 

 

 

 

 

 

          Karel Jungbauer                                                                  Ing. Hana Šlechtová 

             starosta obce                              místostarostka obce 
 

   
 

 

 

 

Zapsala dne 20. 5. 2019 

Hana Fuchsová  

 


