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Z Á P I S  
ze 7. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

které se konalo dne 24. 6. 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: pan Jan Šotka, Ing. Mgr. Michal Šidák, pan Karel Turek, paní Ivana Charvátová. 
Veřejnost:  2 

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 
 
Starosta zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 7. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu dne 10. 6. 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 panem Turkem. 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 pan Šotka, Ing. Mgr. Šidák, pan Turek a paní Charvátová. Starosta dále 
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je zastupitelstvo obce 
podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou 7. zasedání zastupitelstva 
obce určil PhDr. Pavlínu Linkovou. 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 Mgr. Michala 
Kulhánka a paní Květuši Vyhnálkovou a návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce ve složení:  Bc. Tomáš Pýcha, paní Zuzana Mendlová a paní Pavla 
Hasprová. 
Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh, není tomu tak, starosta dal hlasovat. 
Usnesení 99/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 7. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Mgr. Michal  
        Kulhánek a paní Květuše Vyhnálková  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        Bc. Tomáš Pýcha, paní Zuzana Mendlová a paní Pavla Hasprová. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce, doplněný 
v bodě programu Hospodaření s majetkem obce, o Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
kabin TJ Spartaku Valtířov a Prodej p.p.č. 291/114 v k. ú. Velké Březno. 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 100/2019 
 



Stránka 2 z 10 
 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 7. 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 přítomných občanů nemá připomínku.  

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil k projednání návrh odkoupení části pozemku. Obec požádala o koupi části 
pozemku 324/5 okolo ČSOV ve Valtířově, o výměře186 m2 – travní porost. Pozemek byl 
oddělen Geometrickým oddělovacím plánem č. 566-25/2019 a nově vzniklý pozemek má číslo 
324/9. Cena obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem na 400,67 Kč/m2. Kupní cena činí 
74.525,- Kč + náklady s tím spojené.   
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bc. Pýcha - kdo je majitel pozemku? 
Starosta – manželé ……………, je to pozemek pod čerpací stanicí 
Dále 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 101/2019 
Koupě pozemku části pozemku č. 324/5 v k. ú. Valtířov nad Labem – ČSOV 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

   uzavření smlouvy o koupi části pozemku č. 324/5, trvalý travní porost v k. ú. Valtířov nad 
   Labem, dle geometrického oddělovacího plánu č. 566-25/2019 označeného jako pozemek 
   p.č. 324/9 o výměře 186 m2,  
   za cenu 74.525,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T: 31. 07. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 9 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 2 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil projednání návrh odkoupení části pozemku p. č 101/42 v k. ú.  Vítov u 
Velkého Března. 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. 101/42 dle GOP č. 5940-020/2019. Vlastníci pan …………., … 
………. a ……………… 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.  
Bc. Pýcha - kdo vyhotovil znalecký posudek? 
Starosta -  pan ………..  
Dále 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 102/2019 
Koupě části pozemku č. 101/42 v k. ú. Vítov u Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o koupi části pozemku č. 101/42 orná půda v k. ú. Vítov u Velkého  
     Března, dle geometrického oddělovacího plánu č. 5940-020/2019 označené jako pozemek    
     p. č. 101/34, o výměře 288 m2,  
     za cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s odkoupením. 
     Prodávající: 
     1. ………………………………………………………… 
     2. ………………………………………………………… 
     3. …………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                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 prodeje části pozemku č. 370/1 v k. 
ú. Velké Březno. Konstatoval, že návrh je předkládán na žádost manželů …………… 
……………, bytem ……………………………………………..., o prodej pozemku č. 370/2 o 
výměře 226 m2 – ostatní plocha, v katastrálním území Velké Březno, který vznikl 
geometrickým plánem č. 810-34/2019. Cena obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem na 
214,71 Kč/m2. Kupní cena činí 48.524,- Kč + náklady s tím spojené.  Součásti kupní smlouvy 
bude zřízení služebnosti – věcného břemene práva a jízdy ve prospěch obce, případně 
následujících vlastníků. 
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 103/2019 
Záměr prodeje části p. p. č. 370/1  v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje části p.p.č. 370/1,dle geometrického oddělovacího plánu č. 810-34/2019  



Stránka 4 z 10 
 

     označené jako pozemek p. č. 370/2, o výměře 226 m2 v k. ú. Velké Březno, s věcným  
     břemenem práva chůze a jízdy. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 30. 06. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 9  hlasů proti: 1   hlasů zdržel: 1  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci. Konstatoval, že se jedná o bezúplatný převod stavby vodojemu, který vybudoval p. 
………, jako podmínku další výstavby RD na jeho pozemcích ve Vítově.  Podmínkou pro 
bezúplatný převod této stavby je uzavření kupní smlouvy na pozemek, na kterém stavby stojí. 
Tato kupní smlouva byla dnes schválena. Po schválení obou smluv bude obec vlastníkem 
stavby, technologie i pozemku a bude proto možné vodojem provozovat v rámci vodárenské 
soustavy obce. Doplnil, že předmětem bezúplatného převodu je: 

a) Čtyřkomorový vodojem s akumulací 4x6 m3, 2 manipulační komory a vsak o objemu    
8 m3 

b) Prodloužení výtlačného řadu potrubím HDPE90 o délce 242 m, 
c) Prodloužení zásobního řadu potrubím HDPE90 o délce 242 m. 

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?  
Ing. Fiala  - byly provedeny veškeré zkoušky a předloženy doklady? 
Starosta -  ano, stavbu kolaudoval magistrát, všechny doklady byly doloženy. 
Dále bez připomínek, dává hlasovat. 
Usnesení 104/2019 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 
“ Vítov II vodojem 4x6 m3“. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ve znění  
     uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu.                                   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 uzavřít smlouvu budoucí o zřízení 
věcného břemene a práva provést stavbu. Konstatoval, že dne 03. 06. 2019 obec Velké Březno 
obdržela žádost od Omexom GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – 
Bolevec, na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy budoucí o 
věcném břemeni a práva provést stavby. Jedná se úpravu stávající distribuční sítě NN, důvodem 
zřízení odběrného místa je výstavba RD na p.p.č. 285/1 v k. ú. Velké Březno – Na Výsluní. 
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 105/2019 
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Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IP-12-4009614/003, UL-V. Březno, p.p.č. 285/1, přípojka kNN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a dohodu  
     o umístění stavby č. IP-12-4009614/003, UL-V. Březno, p.p.č. 285/1, přípojka kNN, na  
     obecním pozemku č. 291/123 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               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 na uzavření smlouvy o věcném břemeni a právu provést 
stavbu. Konstatoval, že GridServices, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO: 27935311 žádá o uzavření Smlouva o budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemcích p. č. 39 a p. č. 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. 
Záměr byl schválen usnesením č. 78/2019 a zveřejněn 24. 05. 2019 -10. 6. 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?  
Bc. Pýcha - jaké věcné břemeno tam zřizujeme? 
Starosta - je to břemeno právo stavby a umístění plynovodu  
Dále bez připomínek, tak dal hlasovat 
Usnesení 106/2019 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích a  
     dohodu o umístění stavby na p. č. 39 a p. č. 105, oba v k. ú. Velké Březno. 
     Oprávněný:  
     GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567   
     zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská  
     499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311  
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 bezúplatném převodu kabin 
Tělovýchovné jednotě Spartak Valtířov, z.s. Konstatoval, že záměr bezúplatného převodu byl 
schválen zastupitelstvem obce dne 20. 5. 2019, usnesením číslo  81/2019 a byl zveřejněn na 
úřední desce dne 24. 5. 2019 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek - domnívá se, že schválit smlouvu o bezúplatném převodu není moudré pro obě 
strany. Do objektu bylo investováno spoustu finančních prostředků a také nemalé dotace v roce 
2010, je možné, že by proto mohlo být na zastupitele podáno trestní oznámení. Uvedl, že 
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dodatek č. 1 odkazuje na převod majetku zpět po 7 letech – tento dodatek nebyl schválen 
zastupitelstvem obce, je tedy dle Mgr. Kulhánka neplatný. 
Bc. Pýcha - Mgr. Kulhánek byl zastupitel v době, kdy se o tomto jednalo, starosta byl Ing. 
Moucha, v jádru se jedná o narovnání vzájemných vztahů, smlouva byla vyhotovena, byla 
vyhotoven i dodatek, první, kdo podá trestní oznámení, bude on (Bc. Pýcha) na bývalé 
zastupitelstvo, domnívá se, že Spartak Valtířov byl zastupitelstvem využit. 
Mgr. Kulhánek: pouze chci upozornit na možné důsledky, chápe morální právo, ale nemůže 
hlasovat pro, protože jej neschválilo zastupitelstvo. 
Bc. Pýcha – pokud ty zde budeš zviklávat zastupitele, nemá to smysl, obec za to dostala 
10.000.000,-Kč.  
Ing. Fiala – byla tady nějaká historie, já jsem členem zastupitelstva nebyl, ale existuje písemný 
dokument, to za prvé, za druhé kdo se provinil, je problém zastupitelstva toho zastupitelstva, 
které neprojednalo tento bod tehdy, další věc je, že se jedná o nápravu něčeho, co bylo dříve 
komplikováno, je to odpovědnost toho, kdo to za obec podepsal.  Doplnil, že je přesvědčen o 
tom, že nelze předjímat a zastupitelstvo žádným způsobem neovlivní, jakým způsobem se bude 
TJ Spartak o tuto stavbu starat, je to stejné, jako by ji vlastnil jiný soukromý vlastník. Já chci 
uvést do zápisu, že hlasuji pro.  
Tajemník – informoval zastupitele, že darovací smlouva  i dodatek byly uzavřeny ve stejný den, 
pod stejným číslem usnesení zastupitelstva. Je to sice nezvyklé, ale je to možné. Vzhledem 
k tomu, že jsme nedohledali relevantní dokumenty, které by vysvětlovaly, proč tomu tak bylo, 
navrhli jsme nevracet dar, ale, jak zastupitelstvo schválilo, zveřejnit záměr bezúplatného 
převodu, jaké motivy k tomu zastupitelstvo mělo, je věc zastupitelstva, podle zákona o obcích, 
je to vše v pořádku, pokud se budeme odkazovat na to, že jsme jim to kdysi slíbili, to je jiná 
věc. Pokud pan Kulhánek ví, že dodatek zastupitelstvo neprojednalo, pak je to odpovědnost 
tehdejšího starosty, Ing. Mouchy, ten majetek má hodnotu asi 2 300 000,-Kč. 
Starosta: jedná se o celkový bezúplatný převod majetku na TJ Spartak Valtířov, takto je to 
koncipováno  
Tajemník upozornil přítomné zástupce TJ Spartak, že s církví bude nutno vyřešit pronájem 
pozemků, neboť rada schválila podání výpovědi z nájmu. 
Občan -  k panu Kulhánkovi - my jsme byli za vámi a vy jste s tím souhlasil ještě, když jste byl 
starosta. 
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? 
Mgr. Kulhánek – požádal, aby jeho hlasování bylo uvedeno do zápisu jmenovitě. 
Usnesení 107/2019 
Smlouva o bezúplatném převodu stavby -  kabiny TJ Spartak Valtířov 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  - stavby bez  
     čp/če  na pozemku, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Svádov, ve znění  
     předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OU,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu.                                   T: 30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 9   hlasů proti: 1( Mgr. Michal Kulhánek ) hlasů zdržel: 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání žádost paní ………. o koupi nemovitosti – pozemku č. 291/114 
v k. ú. Velké Březno o výměře 973 m2, za účelem výstavby RD.  Konstatoval, že se jedná o 
pozemek bez základové desky. Celková kupní cena činí 768.670,- Kč. Z toho obdrží Eurovia - 
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417.417,- Kč, Elte  - 203.746,20 Kč a obec  - 147.507,- Kč. Záměr byl zveřejněn 03. 01. 2018 
– 19. 01. 2018.  Doplnil, že návrh předkládám bez projednání v radě obce, neboť při zachování 
tohoto postupu by bylo možné prodej realizovat až v měsíci říjnu.  
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 108/2019 
Prodej p.p.č. 291/114 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.  Schvaluje  
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 291/114, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 973 

m2, v k. ú. Velké Březno, 
     cenu 768.670,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

Kupující: 
………………………………………………………………………….. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                             T:  31. 07. 2019  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na stanovení výše odměny členu 
Komise pro projednávání přestupků. Konstatoval, že činnost Komise pro projednávání 
přestupků (dále jen KPPP) je stanovena zákonem 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich.  Právník obce, jehož funkce byla zrušena k 30. 6. 2019 byl také 
členem KPPP. Umožňovalo mu to být osobně přítomen při jednání KPPP, klást otázky, namítat 
námitky apod., a to zejména v případech, kdy obviněný z přestupku byl zastupován advokátem 
nebo kdy se jednalo o složité případy např. společné řízení.  To je také důvod, proč požadujeme, 
aby i jeho nástupce byl členem KPPP. Doplnil, že členství v KPPP lze vykonávat pouze na 
základě jmenování starostou obce. V tomto případě se však nejedná o pracovní nebo obdobný 
poměr, členem KPPP nemůže být advokát, jako právnická osoba. Jedná se tedy o jmenování 
externí fyzické osoby (ne zaměstnanec a ne zastupitel).  S ohledem na tuto skutečnost nelze 
využít jiný způsob odměňování než ten, který je stanoven v § 84 odst. 2 písmeno v) zákona o 
obcích. 
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 109/2019 
Návrh na stanovení odměny člena zvláštního orgánu – Komise pro projednávání 
přestupků 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Stanovuje 
     s účinností od 1. 7. 2019 Mgr. A…… M……. odměnu za výkon funkce člena Komise  
     pro projednávání přestupků takto: 
     500,- Kč za hodinu v rozsahu 20 hod. měsíčně a 800,- Kč za hodinu nad limit 20 hodin  
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     měsíčně  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 Bod programu 5. Různé 

Starosta předložil k projednání Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 v obci Velké Březno. 
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 110/2019 
Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2018 v obci Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 
v obci Velké Březno 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 6. Zprávy starosty 

Starosta informoval přítomné o postupu prací na stavbě školní jídelny. Konstatoval, že stavba 
bude, dle informace zhotovitele, dokončena dle podmínek stanovených ve smlouvě. Doplnil, 
že v rámci zvýšené kontroly a přiblížení se termínu dokončení, bylo konání kontrolních dnů 
zkráceno na jednou týdně (každé úterý), tedy další kontrolní den bude zítra. Dále informoval o 
tom, že jednou ze zásadních komplikací je přípojka elektro, která nebyla v projektu ČEZ ani 
v projektu zhotovitele stavby. Zítra budou předloženy návrhy rozpočtu od fy. Klement a od 
dodavatele ČEZ fy. Vama a dohodnuty podmínky okamžité realizace. 

Starosta informoval přítomné o personálních změnách na obecním úřadě.  Konstatoval, že tento 
měsíc končí Ing. Lípová a na pozici vedoucího VaK byla ve výběrovém řízení vybrána paní Bc. 
Kateřina Katzerová ze ,,,,,,. Doplnil, že paní Katzerová  splňuje požadavky na vzdělání, ale 
nemá potřebnou délku praxe předepsanou pro odborně způsobilou osobu.  Obec proto hledá 
externího zástupce. Pravděpodobně zastoupí obec pan Ing. ….. z fy. Provod. Zítra proběhne 
osobní jednání. 
Dále doplnil, že na úsek životního prostředí nastoupí od 1. července paní Petra Kratochvílová 
z ………………. No obou pracovištích probíhá předání agendy. 

Starosta informoval přítomné, o úspěšnosti obce při získávání dotaci. Konstatoval, že obec 
obdržela od Ústeckého kraje dotaci na ochranné pomůcky hasičů cca 82 tis. Kč, za které bude 
zakoupeno 5ks zásahových obleků. Doplnil, že dotace na workoutové hřiště a oplocení beach 
volejbalového hřiště nám nebyla přiznána a dle informace z dnešního dne jsme neobdrželi ani 
dotaci na opravu komunikace ve Valtířově nad dětským hřištěm.  V současnosti probíhá jednání 
v radě obce, zda realizovat tyto stavby bez dotace, případně v jakém rozsahu, neboť v rozpočtu 
obce pro rok 2019 jsou částečně zahrnuty. Dále doplnil informaci o kompostérech do 
domácností.  Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele fy. ASPHA.  

Další projekt na dodávku nádob na komunální odpad (popelnice) prošel přes formální 
náležitosti a věcné hodnocení a bude předložen výběrové komisi OPŽP která bude zasedat 16. 
7. 2019. Projekt získal 68 bodů. 
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Starosta se v krátkosti „ohlédl“ za událostmi, které se konali v měsíci květnu a červnu. 
Konstatoval, že na území obce se konala celá řada kulturních a společenských akcí např. dětské 
dny, školní jarmark a další. Současně vyslovil poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci 
a zajistili konání těchto akcí. Doplnil, že všechny akce byly občany kladně hodnoceny. 

Starosta informoval přítomné, že tento týden začíná 2. ročník kulturní akce Tivolí hudební léto.  

Starosta informoval přítomné, že obec obdržela od Magistrátu návrh Zadání Územního plánu 
pro obec Velké Březno, Dodal, že jej zašle zastupitelům do mailu k připomínkování a s tím, že 
se zatím jedná pouze o pracovní verzi. 
Mgr. Kulhánek - jsou tam návrhy, které občané posílali? 
Starosta – dle mého mínění ano, současně uvedl, že při přebírání tohoto materiálu nám magistrát 
oznámil, že z personálních a časových důvodů již nemůže v této věci dál pokračovat a 
doporučil, abychom si našli vlastního pořizovatele. Proto jsem kontaktoval Ing. …………, 
která je autorkou doposud platného územního plánu, včetně jeho 4 dodatků a má tedy 
k dispozici nejvíc dat. Další postup je zatím v jednání. 

Bod programu 7. Dotazy členů zastupitelstva 

Ing. Fiala -  jak je to s dotací na Tivolí léto od kraje?  
PhDr. Štefl -  konstatoval, že má přislíbený finanční příspěvek ještě od Elkusu, dále něco od 
pana Č……….., rada kraje příspěvek doporučila, dnes bylo zastupitelstvo, výsledek zatím se 
neví, ale není dotace v námi požadované výši. 
Starosta informoval zastupitele o tom, že se údajně v obci chystala petice proti Tivolímu létu, 
ale zatím podána nebyla. 
Paní Mendlová pouze doplnila, že se zřejmě jedná o iniciativu lidí bydlících v bezprostředním 
okolí, kteří v podstatě celé léto měli část víkendu narušenou hlučnou hudební produkcí a 
nemohli tak trávit horké sobotní večery venku na svých zahradách. 
PhDr. Štefl – se vyjádřil, že ho mrzí skutečnost ohledně údajně připravované petici proti 
Tivolímu hudebnímu létu, když loňský ročník měl skvělé ohlasy a on věnuje přípravě dalšího 
ročníku maximální péči. 

Mgr. Kulhánek – se dotázal, zda rada projednala a s jakým výsledkem, možnost zveřejnit 
program jednání rady. 
Starosta - rada není veřejně přístupný orgán obce, bylo by to kontraproduktivní, pokud se jedná 
o záležitost konkrétního občana, tak je nutné schválit přizvání osoby do rady 
Mgr. Kulhánek - bylo to již projednáno v radě? 
Starosta – všeobecně ano, ale usnesení jsme nepřijímali. 
Mgr. Kulhánek – chápu to tak, že se program rady zveřejňován nebude. 
Paní Mendlová - zatím to zůstane tak, jak to je, možná do budoucna.   

Mgr. Kulhánek -  v září 2018 sdělil zastupitelstvu  Bc. Pýcha, že revizní komise TJ Spartak 
podala trestní oznámení na nedobré nakládání s prostředky – má již revizní komise výsledky? 
Bc. Pýcha - zatím je to rozpracováno, budou doplněny další podklady. 
Starosta informoval, že obec byla také vyzvána k doplnění podkladů. 

Paní Hasprová – chtěla se zeptat rady - 2 x do roka dávám jako ředitelka MŠ do rady žádost o 
odměnu – letos mi byla snížena na polovinu, zřejmě nedávám takové výsledky, jaké čekáte? 
Prosím o vysvětlení konkrétních skutečností, z jakého důvodu mi byla odměna snížena.  
Starosta – nejednalo se o připomínky k práci, je to spíše pojato obecně. 
Paní Hasprová – probíraly jsme to s účetní, svým podřízeným navrhuji i vyšší odměny, než 
mám sama, proto bych potřebovala znát, co mám ve své práci ještě zlepšit. Krom toho se 
nejedná o peníze obce, ale o peníze školy. 
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Paní Mendlová odpověděla, když jsme to probírali na radě, tak s tím, co p. Hasprová žádala, co 
bylo v podkladech napsáno, s tím nemám problém, opačně to bylo u ředitele ZŠ, kdy jsem pro 
návrh odmítla hlasovat, následně byl navržen jakýsi kompromis. 
Ing. Šlechtová - proběhla bouřlivá diskuse, došlo ke kompromisu, zaznělo tam, že pan ředitel 
školy má mnohem více lidí než ředitelka MŠ, já jsem se tento argument nebrala. Já si myslím, 
že jsi odvedla spoustu práce a můj první návrh byl opačný. 
paní Hasprová – pochopila jsem, že jsem kvůli řediteli školy přišla o polovinu odměn. 
Ing. Šlechtová -  bylo to srovnávání dvou subjektů, podle mne nesrovnatelných. 

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. 

Bc. Pýcha – paní Zuzana Mendlová by měla zájem o palety, které jsou v areálu hřiště TJ 
Spartak. Ptám se tedy zde přítomných zástupců TJ, zda paní Mendlové palety věnují.  Dle 
sdělení paní Mendlové by se jednalo o 6 až 8 kusů. Zástupci TJ potvrdili, že ano. Paní Mendlová 
poděkovala a konstatovala, že se s nimi dohodne, kdy si palety může odvézt.   

V 18.20 hod. opustil jednání Bc. Tomáš Pýcha 

Zástupci TJ Spartak Valtířov poděkovali za kladné vyřízení žádosti.  

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program dnešního jednání, proto ukončil 7. 
schůzi zastupitelstva obce, poděkoval za účast.  Upozornil přítomné, že příští, 8. jednání 
zastupitelstva je plánováno na 23. 9. 2019 od 17:00 hod. 
 
  
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:22 hod. 
 
 

 

    Mgr. Michal Kulhánek                                              Květuše Vyhnálková                        
         ověřovatel zápisu                  ověřovatel zápisu 
  

 

 

 
          Karel Jungbauer                                                                  Ing. Hana Šlechtová 
              starosta obce                              místostarostka obce 

 
 
 
Zapsala dne 24. 6. 2019 
PhDr. Pavlína Linková  


