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Vážení zastupitelé obce, 
p edkládám Vám zprávu, která má za cíl informovat Vás, zastupitele o innosti obecního 
ú adu v roce 2018 a sou asn  Vám posloužit jako jeden ze zdroj  informací pot ebných pro 
innost voleného zástupce ob an . 

Naší snahou bylo popsat maximum inností, které zam stnanci, ú edníci i neú edníci, v rámci 
své práce vykonávají, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností.  
Z uvedených informací vyplývá, že organiza ní len ní ú adu není zcela ideální, ale vychází 
z možného.  Je t eba zd raznit a z rozsahu práce to vyplývá, že n které innosti co do 
rozmanitosti obsahu a množství úkon  s tím spojených, samy o sob  vydají na celý pracovní 
úvazek. Z tohoto d vodu jsme nuceni minimalizovat zejména vyhledávací a kontrolní innost. 
Rád bych, aby si tená i této zprávy uv domili, že náš obecní ú ad je kvalifika n  i 
personáln  dlouhodob  poddimenzován, a to na obou úsecích správy. Jedná se p edevším o 
p ípravu investic, získávání dotaci, správu majetku, v t chto oblastech suploval odborníky 
vedoucí VaK, vedoucí SOM a starosta obce nebo nakupujeme externisty, ale i nap . výkon 
ve ejného opatrovníka, funkce je kumulována (sociální práce, p estupky, volby, 
shromaž ování), kde dochází k pozvolnému nár stu opatrovanc .  
Jak z p edložené zprávy vyplývá, že rok 2018 byl pro obecní ú ad rokem náro ným, ale také 
pracovn  úsp šným. Zato pat í pod kování všem jeho zam stnanc m. 

Ladislav Bohá , tajemník OÚ. 
 
Tato zpráva je zpracována v souladu s organiza ní strukturou obecního ú adu – po 
jednotlivých úsecích OÚ a v rámci toho pak roz len na dle funk ních míst a následn  do 
jednotlivých inností. 
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Funkci asistenta vedení obce vykonává paní Jana Radlová v t chto oblastech: 
Podatelna- Doru ené pošta - je doru ována prost ednictvím eské pošty, Datovými zprávami, e-
mailem nebo na podatelnu osobn . Zapisuje se do Elektronické spisové služby, kde se uvádí ozna ení 
referenta, stru ný popis dokumentu, adresa odesilatele, spisový znak a podznak, veškeré p ílohy, které 
písemnost obsahuje. Každý den je vygenerován Protokol o p edávání dokument  a doru ená pošta 

oproti podpis m rozd lena a následn  p edána pomocí programu spisové služby jednotlivým 
ú edník m. 

 
P ehled množství p ijaté pošty za rok 2018 

 
Výpravna - Odeslaná pošta – je odesílána prost ednictvím eské pošty, Datovými zprávami,                         
e-mailem nebo osobn . Pokud se odesílá pošta pomocí eské pošty, z Výpravny ve spisové služb , je 
nutno každý den vytisknout Podací arch a se adit podle tohoto archu odchozí poštu, která je 
shromaž ována. Jestli-že je odchozí pošta odesílána pomocí datové schránky, odešle se a po doru ení 
se vytiskne Dodejka datové zprávy a následn  se p edá jednotlivým pracovník m. 
 
 
 
 



Množství odeslané pošty za rok 2018 

 
 
 
Pro každý den je taktéž vygenerován automaticky Denní transak ní protokol, ve kterém je 
zaevidovaný co se s dokumenty d je, je nutná kontrola generování. Na konci roku se provádí 
kontrola elektronického Podacího deníku, kde je zaevidována p íchozí a odchozí pošta. Po 
zjišt ní nedostatk  jsou vyzváni ostatní pracovníci ke sjednání nápravy. 
Od února roku 2016 byla Spisová služba nainstalována všem pracovník m obecního ú adu, 
z ehož vyplynula poradní innost v této v ci. 
Spisovna (archiv) – pomoc p i ukládání a vyhledávání dokument  v pr b hu roku. 

Ú ední deska + elektronická ú ední deska 
V roce 2018 bylo p ijato 131 žádostí o zve ejn ní dokumentu na ú ední desce + na 
elektronické ú ední desce.  

 
 



Dokumenty se zve ej ují ve dvojím provedení: papírovou formou na ú ední desce a 
elektronickou formou na elektronické ú ední desce. Samotnému vyv šení dokumentu 
p edchází vypo ítání lh ty pro sejmutí dokumentu, v p ípad  sejmutí ve ejné vyhlášky se 
vyzna í datum sejmutí a odešle se potvrzení intervalu vyv šení žadateli. 

Podoba vkládání na elektronickou ú ední desku pomocí níže znázorn ného programu: 

 
 
Webové stránky obce 
V pr b hu roku se ukládají a m ní informace, které jsou pot ebné upravit, vyjmout, i vložit 
jako nové na webové stránky.  

 
Nový vzhled webových stránek od zá í 2018 
 

 
 
 
 



Informa ní systém obce 
V p ípad  pot eby informování ve ejnosti o vzniklých událostech, se informace rozesílají 
pomocí informa ního systému obce – web, mobilní rozhlas, facebook. 

CZECHPOINT– vydáno 97 ov ených výstup  z informa ního systému ve ejné správy  

 
Zápisy z komisí a výbor  
Uchovávání zápis  z jednotlivých komisí a výbor . Vytvá ení výpisu z každého zápisu a 
vložení na webové stránky. 

Podklady do zasedání Rady obce 
Shromaž ování a kompletování podklad  od jednotlivých pracovník  ú adu, v papírové 
form  i v elektronické. P ipravené podklady se uloží na webové stránky, kde si je jednotliví 
radní mohou stáhnout. Kone né usnesení a zápis z rady se po úprav  vkládají na webové 
stránky. V roce 2018 prob hlo 23 jednání RO. 

Podklady do zasedání Zastupitelstva obce 
Shromaž ování a kompletování podklad  od jednotlivých pracovník  ú adu, v papírové 
form  i v elektronické. Je vytvo ena pozvánka na zasedání zastupitelstva obce a je taktéž 
zve ejn na na ú ední desce obecního ú adu a na jiných výlepových plochách. P ed samotným 
zasedáním je upravena zasedací místnost a p ipraveno ob erstvení. Kone né usnesení a zápis 
z jednání zastupitelstva obce jsou anonymizovány a vloženy na webové stránky, takto 
upravené usnesení se zve ej uje v listinné form  i v elektronické na ú ední desce ú adu. 
V roce 2018 prob hlo 10 jednání ZO. 

Kontrola pln ní usnesení  
Po schválení usnesení z rady i zastupitelstva je vytvo ena tabulka, která slouží pro kontrolu 
pln ní usnesení, kde každý, komu byl uložen úkol vyplívající z jednání, doplní stav pln ní 
konkrétního usnesení. V pr b hu roku je kontrola pln ní usnesení p edložena ke kontrole rad  
obce i zastupitelstvu obce. 

Ztráty a nálezy 
V roce 2018 byl p edán do evidence svazek klí  v etn  klí  od osobního automobilu. 
 
 



Evidence žádostí o poskytnutí informace (ve smyslu z. . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím). 
V lo ském roce bylo evidováno 5 žádostí o poskytnutí informace. P i p ijetí žádosti, se žádost 
v podateln  zaeviduje, zapíše se do knihy žádostí o informaci, vyplní se formulá  a p edá se 
odpov dnému vedoucímu k vypracování odpov di. Po odeslání odpov di žadateli, se celý spis 
uloží. P ed samotným uložením se žádost i odpov  naskenují, identifika ní údaje 
anonymizují a takto upravený dokument se vloží na webové stránky obce. Každoro n  je 
zpracována výro ní zpráva o vy izování žádostí o informace a zve ej ována na webu obce 
v sekci povinn  zve ej ované informace. 

Evidence stížností a petic 
V roce 2018 evidujeme 6 stížností. P i p ijetí stížnosti se stížnost v podateln  zaeviduje, 
zapíše se do knihy stížností a p edá se odpov dnému vedoucímu. Po odeslání odpov di se 
celý spis uloží. Z 6 obdržených stížností byla 1 shledána jako oprávn ná, 2 stížnosti byly 
shledány jako áste n  oprávn né a 3 stížnosti byly neoprávn né. 
V roce 2018 obec neobdržela žádnou petici.   

Ostatní: 
• pomoc p i p íprav  dokument  ke zve ejn ní na ú ední desce a organizaci voleb – funkce 

zapisovatelka, 
• vedení evidence o lenech ZO + RO – aktualizování doru ovacích adres a telefonních 

ísel, 
• vedení o složení výbor  zastupitelstva a komisí rady, 
• zabezpe ování innosti sekretariátu starosty obce a tajemníka obecního ú adu, 
• další innosti vyplývající z pokyn  nad ízeného. 

Funkci matriká ky vykonává paní Michaela Neumannová v t chto oblastech:              
výkon matri ního ú adu, evidence obyvatel, vidimace a legalizace. 

Kniha narození:V roce 2018 došlo k 1 narození v obci Velké B ezno ást Valtí ov a 
v porodnicích se narodilo do obce Velké B ezno celkem 14 d tí. D ti mají po narození stejný 
trvalý pobyt jako matka. 

Kniha úmrtí:V roce 2018 došlo k 21 úmrtím ob an  v matri ním obvodu Obecního ú adu 
Velké B ezno (jednalo se i o ob any, kte í nem li trvalý pobyt ve Velkém B ezn .), z toho: 
16       ve Velkém B ezn  
3         v Malém B ezn  
1         v Zubrnicích 
1         v Homoli u Panny 
V roce 2018 zem elo celkem 27 ob an  Velkého B ezna a Valtí ova (do tohoto po tu jsou 
zahrnuta i úmrtí mimo matri ní obvod tzn. nemocnice, za ízení LDN atp.). 
V rámci matri ní agendy úmrtí bylo provedeno 21 zápis  do matri ních listinných knih úmrtí 
a 21 p epis m zápisu celých složek a podklad  k úmrtí v roce 2018 do programu Matrika 
Ginis = opis sbírek listin. Dále byla všechna úmrtí zaevidována v AISEO. V rámci 
oznamovací povinnosti matri ního ú adu, byly o každém úmrtí informovány tyto instituce: 
Okresní soud dle místa TP, OSSZ, VZP a p íslušný Magistrát (oznámení prost ednictvím dat. 
Služby nebo poštou). 

 

 

 

 



Kniha manželství:  V roce 2018 bylo realizováno 89 svatebních ob ad , z toho: 
11 - Ob adní místnost Obecního ú adu, 
38 - Panství Velichov, 
35 - Státní zámek Velké B ezno, 
1 - Eko Farma Babiny II, 
4 – jiné vhodné místo – obec Malé B ezno, obec Zubrnice, ást obce Valtí ov, obec Homole u 
Panny. 

 
 
7 s atk  z tohoto množství bylo uzav eno mezi ob anem R a cizincem, z toho: 
2x esko-slovenská, 
1x esko-b loruská, 
1x esko-ruská, 
2x esko-ukrajinská, 
1x esko-americká. 

V rámci p edsvatebního ízení došlo k 7 správním ízení ve v ci prominutí p edložení 
vysv d ení o právní zp sobilosti k uzav ení manželství. Ve všech p ípadech bylo rozhodnuto 
kladn  ve prosp ch snoubenc .   

2 s atky, z celkového po tu, byly církevní  -  byla vydána 4 Osv d ení o povolení uzav ení 
církevního s atku. 

V rámci matri ní agendy oddací bylo provedeno 89 zápis  do matri ních listinných oddacích 
knih a 89 p epis m zápis  celých složek a podklad  k oddání v roce 2018 do programu 
Matrika Ginis  = opis sbírek listin. 

Dále byly všechny s atky zaevidovány v AISEO. Bylo vystaveno 161 potvrzení o zm n  
stavu. Celkem 3 ženy prohlásily p ed matri ním ú adem užívání p íjmení v mužském tvaru.  

V roce 2018 bylo zaevidováno 36 rozsudk  o rozvodu manželství. V roce 2018 u inilo 8 žen 
p ed matri ním ú adem Velké B ezno prohlášení o užívání svého d ív jšího p íjmení po 
rozvodu manželství. Matri ní ú ad provedl 36 zápis  o rozvodu manželství do matri ních 
knih uzav ení manželství + 8 dodate ných záznam  o prohlášení užívání svého d ív jšího 
p íjmení po rozvodu.  

Matri ní ú ad rozhodoval v roce 2018 ve správním ízení o zm n  jména i p íjmení u 4 
podaných žádostí, ve všech p ípadech rozhodl kladn  ve prosp ch žadatel . 

 



Další innosti matriky v roce 2018 
Byly sepsány 4 ur ení otcovství souhlasným prohlášením rodi  k dosud nenarozenému 
dít ti. 
Na žádost bylo vydáno 17 druhopis  matri ních doklad . 
Nebylo vystaveno žádné Osv d ení o právní zp sobilosti k uzav ení manželství. 
Nebyl proveden žádný zápis do Zvláštní matriky Brno. 

Vidimace a legalizace (ov ování shody podpis  a listin) 
v roce 2018 došlo k 563 záznam m  - úkon m -  ov ení  podpisu i shody listiny 
s originálem. 

Volby 
P íprava evidence obyvatel pro volby v tomto roce, tisk volebních seznam , obálek na volební 
lístky, vydávání voli ských pr kaz .  

Agenda p id lování ísel popisných a ísel eviden ních 2018 
V roce 2018 bylo p id leno 11 ísel popisných budovám v obci Velké B ezno. 

Agenda evidence osob 2018 
 

 
 
K 31. 12. 2018 bylo v obci trvale hlášeno 2.316 osob v etn  cizinc  
 
Po et zrušení trvalého pobytu na žádost ve správním ízení  4 
Po et p ihlášených osob k trvalému pobytu Velké B ezno, Valtí ov 66 
Po et odhlášených osob z trvalého pobytu Velké B ezno, Valtí ov  41 
Podání pravidelných m sí ních žádostí o zm nové sestavy v Evidenci obyvatelstva, jejich 
zpracování a p enos dat do ROB (program Ginis vedení evidence obyvatel). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ostatní: 
• v roce 2018 se konalo Vítání ob ánk  ve dvou termínech, a to 10. 5. 2018 a 6. 11. 2018, 

slavnosti vítání ob ánk  se zú astnilo 13 z celkem 14 narozených d tí (Velké B ezno, 
Valtí ov). Matriká ka zajiš uje veškerou organizaci Vítání ob ánk  (oznámení o vítání, 
pozvánky, p íjem žádostí o ú asti, nákup pozorností pro ob ánky, objednání programu na 
vítání, o tomto d ní informuje ve Zpravodaji obce a na webových stránkách obce. 

• organizace akce UKLI ME ESKO dne 15. 9.2018, 
• vedení evidence docházky zam stnanc  OÚ,  
• objednávka a p erozd lení stravenek pro zam stnance OÚ,  
• evidence jubilant  pro daný rok, p íprava pam tních list  a dárkových balí k . 



Funkci referenta ochrany životního prost edí vykonává paní Libuše Kršková 
v t chto oblastech: 
Ochrana životního prost edí, odpadové hospodá ství obce, pé e o vzhled obce a správa 
obecních les . 

Na základ  žádostí a následném místním šet ení, o pokácení strom  rostoucích mimo les, bylo 
referentem ŽP vydáno 12 rozhodnutí, k povolení kácení strom , které mají ve výšce 130 cm 
pr m r kmene v tší než 80 cm. Dv  žádosti podané v roce 2018 byly p evedeny do roku 
2019. Celkem bylo vydáno 8 rozhodnutí s kladným výrokem, 4 žádosti byli zamítnuty. 

Na základ  žádostí o prodeji d íví v drobném, bylo OÚ vystaveno 9 smluv, na celkem 76,65 
m3 d eva, za které bylo vybráno celkem 64.603,- K .  
Z celkových hodnot je cca 88 % jen z jedné t žby, která se musela uskute nit z d vodu 
vich ice HERWART, p i které bylo vyt ženo 64,6 m3 spadaného d eva, za celkovou cenu 
58.140,- K . A dále byly: 
• 4 smlouvy na prodej d íví ze samo t žby, kde se prodalo celkem 6,3 m3 d eva za celkem 

2.400,- K  
• 4 smlouvy na prodej d íví z t žby, kde se prodalo 5,75 m3 d eva za celkem 4.063,- K  



VPP – ve ejn  prosp šné práce  - v roce 2018 ú ad práce umožnil obci zam stnat pouze 6 
d lník  a jednoho p edáka. K danému po tu jsme však z d vod  omezení stanovených 
v podmínkách dotace, dosp li až v ervnu 2018, kdy jsme zam stnali poslední dva pracovníky 
z po tu VPP povoleného nám ú adem práce. 
Referent ochrany ŽP: 
• Zajiš uje práce pro VPP 
• Kontroluje dodržování pracovní nápln . 
• Vede docházku v . zpracování podklad  pro výplaty. 

Pomocí pracovník  VPP bylo v obci Velké B ezno vysázeno n kolik strom  a ke . Velká 
ást sázení prob hla v sportovn  relaxa ním areálu Pískovna ve Valtí ov , kde bylo zasazeno 

8 nových strom . Dále mezi DPS byl zasazeny dva stromy a n kolik kvetoucích ke . U 
železni ního p ejezdu (Litom ická 64) bylo vysázeno n kolik ke . Za p ejezdem byla 
vysazena magnolie, u podchodu zase ke e Motýlovník . Osázení parku u Coopu. 

Sázení v Pískovn  





 
Pod zámkem došlo k opravám starých, poškozených lavi ek. Toto místo bylo dopln no také o 
nové odpadkové koše. Staré koše byly nat eny. Nová lavi ka byla zabudována na cyklostezku 
mezi Velkým B eznem a Valtí ovem. 

 

 



Odpady  

V obci Velké B ezno je jedna z možností, jak likvidovat bioodpad a to prost ednictvím tzv. 
žok . Tyto žoky jsou pracovníkem ŽP objednány u oprávn né firmy, v etn  zajišt ní termín  
jejich svozu. Poté jsou žoky vydány ob an m.  

 
Po et vydaných žok  v roce 2018 bylo  – jaro  – 74 ks 

– podzim – 174 ks 
 

Vydalo se v tomto roce cca shodn  jako v roce 2017. Rozdíl byl pouze v 6 žocích. 

 
Bylo vyhov no žádostem o p istavení nové nádoby nebo zm na (objemu) odpadové nádoby 
na SKO – 12 
Nov  bylo vytvo eno místo na separovaný odpad a ve Valtí ov  (NTD) – papír, PET, sklo. 

 

Sb rné místo NTD



Vedení pracovníka ve sb rném dvo e (kontrola pracovní innosti, vedení docházky a p íprava 
podklad  pro výplatu). 

Zajišt ní zp tného odb ru, dalšího druhu odpad , kterými jsou jedlé oleje z domácností. 

Zajiš ování pr b žného odvozu odpadu jakou jsou nap . AVE – velkoobjemový odpad, 
pneumatiky, Elektrowin – drobné a velké elektro, Asekol – drobné elektro, Ekolamp, svoz 
kovu, Zdemar – svoz bio odpadu. 

 
Celkové množství, náklady a výnosy za odpady jsou obsaženy ve výro ní zpráv  Hospoda ení 
s odpady za rok 2018. 

Funkci referenta stavebního ú adu vykonává paní Sv tlana Fotrová. 

V dubnu 2018 ukon ila pracovní pom r p. K ížová. Až na 4. výzvu se mohlo konat 
výb rového ízení a na uvoln né místo referenta stavebního ú adu byla v zá í 2018 p ijata 
paní Nad žda Rabštejnková. Ovšem samostatn  vykonávat innost stavebního ú adu bude 
moci až po složení zkoušky odborné zp sobilosti, která by m la prob hnout v 1. pololetí roku 
2019. 

Stavební ú ad vykonává státní správu pro obce:Velké B ezno, Malé B ezno, Zubrnice a 
Homole u Panny, v t chto katastrálních územích: 

Velké B ezno, Valtí ov nad Labem, Vítov u Velkého B ezna, Malé B ezno nad Labem, Vitín 
u Malého B ezna, Leština u Malého B ezna, Zubrnice, Týništ  u Zubrnic, Homole u Panny, 
Lhota pod Pannou, Bláhov, Doubravice, Suletice, Babiny I, Babiny II. 

K hlavním innostem stavebního ú adu, zejména pat í: 
• poskytování informací pro po izování územn  plánovacích podklad  a územn  plánovací 

dokumentace, 
• poskytování územn  plánovací informace, 
• vedení územního a stavebního ízení, 
• vedení spole ného ízení, 
• vydávání územního souhlasu, 



• vydávání spole ného souhlasu, 
• vydávání souhlasu s ohlášenou stavbou, 
• vedení ízení o zm n  užívání stavby, 
• vydávání kolauda ního souhlasu nebo kolauda ního rozhodnutí, 
• vedení ízení o odstran ní stavby, 
• vedení ízení o dodate ném povolení stavby, 
• provád ní kontrolních prohlídek stavby, 
• vedení ízení o výjimce, 
• státní dozor ve v cech stavebního ádu, 
• ukládání a archivace písemností a dokumentací, 
• pln ní povinností vyplývajících ze zákona . 111/2009 Sb., o základních registrech 

(zápisy do RÚIAN, ešení reklamací apod.), 
• konzulta ní a poradenská innost. 

Vykonaná agenda stavebního ú adu v jednotlivých skupinách od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018: 
Druh § po et 

ÚPI + informace dle ÚPD 21 SZ 2 + 8 
VPS - ÚR § 78a SZ 0 
Územní rozhodnutí (ÚR) 79 SZ 0 
Rozhodnutí o zm n  využití území 80 SZ 0 
Rozhodnutí o zm n  vlivu užívání na území 81 SZ 0 
Rozhodnutí o d lení nebo scelování pozemk  + 
souhlas 

82 SZ 0 + 26 

Rozhodnutí o ochranném pásmu 83 SZ 0 
Zm na a zrušení ÚR 94 SZ 0 
Spole né povolení 94p SZ 2 
Zjednodušené ÚR 95 SZ 0 
Územní souhlas 96 SZ 22 
Spole ný územní souhlas a souhlas s ohlášenou 
stavbou 

96a SZ 10 

Ohlášení 104 odst. 2 písm. a) – 
d) 

1 

Ohlášení 104 odst. 2 písm. e) – 
h) 

0 

Ohlášení 104 odst. 2 písm. i) – 
k) 

3 

Stavební povolení (SP) 115 SZ 3 
VPS - SP 116 SZ 0 
Zm na stavby p ed jejím dokon ením 118 SZ 3 
Kolauda ní souhlas + rozhodnutí 122, 122a SZ 7 
P ed asné užívání 123 SZ 0 
Zkušební provoz 124 SZ 3 
Zm na v užívání stavby 126 SZ 0 
Povolení odstran ní stavby, terénních úprav a 
za ízení 

128 SZ 0 

Na ízení odstran ní stavby 129 SZ 1 
Neodkladné na ízení odstran ní stavby a nutné 
zabezpe ovací práce 

135 SZ 0 

Nezbytné úpravy 137 SZ 0 
Údržba stavby 139 SZ 0 



Vyklizení stavby 140 SZ 0 
P estupky 178 -181 SZ 0 
Procesní rozhodnutí a jiná rozhodnutí  31 
Opat ení a jiné úkony – pasport stavby, KP 125, 133 SZ 3 + 14 
Stanoviska, souhlasy 15, 94j SZ 3 
Kolaudace dle zákona . 50/1976 Sb. 82 SSZ 1 
Potvrzení, informace pro jiné osoby (FÚ, SPÚ 
apod.) 
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Rozhodnutí o povolení výjimky 169 SZ 1 
Dodate né povolení stavby 129 SZ 2 
Výzvy k p id lení . p./ .ev.  9 
RÚIAN 42 zák. . 111/2009 

Sb. 
21 

Po et rozpracovaných spis  v etn  spis  z let minulých (jedná se p evážn  o ízení o na ízení 
odstran ní nepovolených staveb a ízení o dodate ném povolení staveb zahájená v období 2009 
- 2017): cca 70 – 80. 

Funkci referent p estupkové agendy vykonává ást úvazku PhDr. Pavlína 
Linková. 

Obec Velké B ezno, Komise k projednávání p estupk , obdržela v roce 2018 celkem 23 
oznámení o p estupcích od Policie R. Od fyzické nebo právnické osoby nebyla žádná 
informace o p estupku evidována 
Z toho se jednalo o: 
22 p estupk  proti ob anskému soužití 
1 p estupek proti majetku 

Nebyl ud len žádný správní trest. 

Z 23 oznámení byla 2 postoupena, 17 doloženo a 4 p echázejí do roku 2019   
Postoupení: 
2 x byl p estupek postoupen jinému správnímu orgánu pro podjatost p íslušného správního 
orgánu (našeho ú adu) 
Odložení: v hodnoceném období byla odložených celkem 17 p estupk , a to z t chto d vod : 
5 krát se jednalo o p estupek, k jehož zahájení ízení musí dát souhlas osoba p ímo postižená 
spácháním p estupku. Tento souhlas dán nebyl.  
10 x se jednalo o situaci, kdy bylo na základ  podání vysv tlení nebo podrobného seznámení 
se spisovou dokumentací rozhodnuto, že došlé oznámení neod vod uje zahájení ízení o 
p estupku nebo postoupení v ci orgán m inným v trestním ízení 
2 x se jednalo o situaci, kdy bylo zahájeno ízení na základ  souhlasu osoby p ímo postižené 
spácháním p estupku, ale souhlas byl v pr b hu ízení vzat zp t.  

4 p estupky p echázejí do roku 2019, v dob  p edložení této zprávy již bylo zahájeno správní 
ízení. 

Dále bylo zpracováno 53 zpráv o pov sti vyžadovaných Policií R (z d vodu trestního stíhání 
osob nebo žádostí o prodloužení zbrojních pr kaz , p ípadn  pro pot eby Okresních i 
krajských soud  i jiných orgán  inných v trestním ízení). 

 

 



EXEKU NÍ ÍZENÍ NA ÚSEKU P ESTUPK : 

K vymáhání dlužných ástek - tedy neuhrazených pokut a náklad  ízení za p estupky, 
uvádím, že za rok 2018neevidujeme žádnou pohledávku.  

Evidujeme však neuhrazené pohledávky z p edchozích let, viz p iložená tabulka. Ve všech 
p ípadech je zahájeno exeku ní ízení, ve v tšin  p ípad  máme k dispozici sd lení od 
exekutora, že ve v ci bylo zahájeno vymáhání bu  p ikázáním pohledávky z bankovního ú tu 
obvin ného, nebo srážkami ze mzdy obvin ného.  
2 p ípady pohledávky za p estupek za rok 2017 byly uhrazeny.   

Úsek p estupk  vymáhá dlužné ástky samostatn  odd len  od ostatních pohledávek 
vymáhaných obcí.  

 

 

 

 

SANKCE ULOŽENÉ ROZHODNUTÍM 2014 - P ESTUPKY 

SANKCE ULOŽENÉ ROZHODNUTÍM 2015 - P ESTUPKY 

SANKCE ULOŽENÉ ROZHODNUTÍM 2016 - P ESTUPKY

SANKCE ULOŽENÉ ROZHODNUTÍM 2017 - P ESTUPKY



Funkci referent sociální pé e vykonává na ást úvazku PhDr. Pavlína Linková 

 

Základním cílem inností sociální práce je podpo it „sociální fungování“ klienta v život  
obce. Zásadní role sociálního pracovníka je udržet rovnováhu ve vztahu mezi klientem (a  už 
se jedná o jednotlivce i skupinu) a jeho prost edím, ve kterém žije. Sociální pracovník, resp. 
jeho intervence by m la sm ovat ke klientovi, ale i k jeho prost edí, ve kterém se pohybuje a 
které klienta zásadn  stimuluje.  

Sociální práce na obecních ú adech nepodléhá správnímu ízení ve smyslu vydávání 
správních rozhodnutí.  Principy správního ádu lze však i v sociální práci použít nap íklad 
v rámci ml enlivosti, uplatn ní a ešení námitky podjatosti, ur ení oprávn né ú ední osoby a 
podobných právních institut . Sociální práce je realizována v p enesené p sobnosti obce.  

St žejní inností sociálního pracovníka je depistážní innost, která se zam uje na 
vyhledávání jednotlivc , rodin a skupin osob ohrožených sociálním vylou ením, realizace 
sociálního šet ení u osob nacházejících se v nep íznivé sociální situaci, analýza této situace a 
poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu ešení, mapování individuálních 
pot eb osob, skupin a komunit v nep íznivé sociální situaci, tvorba návrh  jejího ešení, 
spole né plánování a hodnocení, zajiš ování sociální prevence, poskytování základního 
sociálního poradenství a další.  

Zam stnanc m obcí, za azených do pov ených obecních ú ad  jako sociální pracovníci, 
vyplývá ze zákona . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, povinnost vést 
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je sou ástí JIS (Jednotného 
informa ního systému). V rámci tohoto JIS jsou zpracovávány veškeré záznamy o klientech 
sociálního pracovníka. Klient má právo sociálnímu pracovníkovi nesd lit své jméno a další 
osobní údaje. Sociální pracovník toto musí respektovat a JIS i na tuto situaci reaguje a 
zohled uje jí tak, že sociální pracovník m že zpracovávat ur ité záznamy o klientovi i 
anonymn .  



Tímto JIS je zpracovávána statistika o klientech. V rámci práce s klientem v JISu je vždy 
nutné uvést, jak sociální pracovník posoudil životní situaci klienta a do jaké cílové skupiny je 
klient za azen. Program umož uje ozna it vždy pouze jednu skupinu jako hlavní a podle 
tohoto principu je pak zpracována statistika – klient je p i azován k dané cílové skupin . 
Tento postup je možné vnímat jako pon kud zavád jící, nebo  se m že nap . jednat o seniora 
– hlavní cílová skupina, který však zárove  je osobou s materiálními problémy nebo elí 
neadekvátnímu bydlení. Tyto p idružené aspekty vyplývající z aktuální životní situace klienta 
se však ve statistice nijak neprojeví. Je tedy t eba zd raznit, že cílové skupiny klient  se ob as 
prolínají, ale ze statistiky to nevyplyne. Sociální pracovník však eší situaci klienta 
komplexn . 

Dovoluji si konstatovat, že prezentace tzv. „tvrdých dat“ – statistických ísel o sociální práci 
je v oboru sociální práce obtížná. Tyto statistické údaje podávají  minimální vypovídající 
hodnotu o skute né práci sociálního pracovníka, o všech jejích nuancích. Sociální práce se 
zam uje zm nu v život  klienta, ideáln  tak, aby došlo k p ijateln jší reakci klienta na 
nesnáze, které jsou zp sobovány interakcemi mezi klientem a sociálním prost edím, ve 
kterém se pohybuje. Je z ejmé, že o m itelnosti výsledk  v tomto ohledu je pot eba se 
vyslovovat s nejv tší opatrností.   

Dále bych cht la uvést, že v kv tnu 2018 byla podána žádost o dotaci na výkon sociální práce 
ve výši 317 000,-K  a obdrželi jsme dotaci ve výši 180 000,-K . Tato ástka byla použita na 
plat sociální pracovnice, což je pln  v souladu s metodikou Ministerstva práce a sociálních 
v cí k využití p ísp vku na výkon sociální práce. 

 



Funkci ve ejný opatrovník vykonává na ást úvazku PhDr. Pavlína Linková 

Obec Velké B ezno je ke dni 31. 12. 2018 ustanovena opatrovníkem t em fyzickým osobám 
(opatrovanc m): 
1) opatrovanec je umíst n v Domov  pro seniory Velké B ezno 

• spravován bankovní ú et, 
• realizovány jednorázové platby na zabezpe ení základních osobních pot eb, 
• vedení spisové dokumentace, 
• vypracování zprávy o stavu majetku opatrovance. 

2) opatrovanec je umíst n v obecním byt  ve Velkém B ezn  
• do 4. 12. 2018 hospitalizován v Psychiatrické nemocnici Horní Be kovice, od 4. 12. 

2018 v domácnosti, 
• byl p iznán III. stupe  invalidity, bez nároku na výplatu d chodu (není dostate ná 

doba pojišt ní), 
• opatrovník: 

spolupracuje s Fokusem Labe (vzd lávací kurzy, možnost práce v chrán né díln , 
možnost trvalého zam stnání v rámci chrán né dílny), 
komunikuje a spolupracuje  s psychiatrickou nemocnicí Horní Be kovice, 
komunikuje a spolupracuje s ú adem práce R, odd. hmotné nouze (dodání 
pot ebných dokument ), 
komunikuje a spolupracuje se soudy (opatrovanec má nezletilé dít ), 
vypracování zprávu o stavu majetku opatrovance, 
spolupracuje a komunikuje s proba ní a media ní službou (opatrovanec má stanoven 
podmín ný trest), 
spolupracuje a komunikuje s exekutory, exeku ními soudy a v iteli (opatrovanec má 
výrazný po et pohledávek z let cca 2008 – 2015). 

3) opatrovanec byl umíst n v pobytových službách – Domov pro seniory Velké B ezno. 
• spravován bankovní ú et, 
• realizovány jednorázové platby na zabezpe ení základních osobních pot eb, 
• vedení spisové dokumentace, 
• zmapování veškerých pohledávek a závazk , stav majetku, 
• vypracování zprávy o stavu majetku opatrovance. 

v roce 2018 byly realizovány veškeré úkony v souvislosti s omezením svéprávnosti ob ana 
bydlícího v obecním byt , který však p ed nabytím právní moci rozsudku okresního soudu o 
stanovení obce Velké B ezno opatrovníkem, zem el.  
 
SOCIÁLNÍ POH BY: 
V roce 2018 nebyl realizován žádný sociální poh eb. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funkci referent silni ního správního ú adu vykonávána ást úvazku paní 
Kate ina Jelínková 

Silni ní správní ú ad: byly vydány souhlasy, stanoviska, vyjád ení a rozhodnutí ze strany 
silni ního správního ú adu. Výzvy k odstran ní p ekážek na místních komunikacích (vraky – 
viz níže, stavební materiál, zábory apod.). V rámci silni ního správního ú adu došlo 
k místním šet ením a p edání komunikací zp t do své správy po zvláštním užívání. 
Rozhodnutí silni ního správního ú adu se prost ednictvím internetu zadávají do systému JSDI 
– jednotný systém dopravních informací, kde jsou na map  vyzna eny stavební práce a jiná 
omezení i uzavírky.  

 

Autovraky: které byly po výzv  odstran ny: 

 

V roce 2018 vydal silni ní správní ú ad celkem 36 rozhodnutí o povolení, z toho: 
8x  sjezd 
8x  umíst ní sítí do MK  
14x  výkopové práce  
6x  zábor  



Funkci referent krizového ízení a požárního preventisty vykonávána ást 
úvazku paní Kate ina Jelínková 

V roce 2018 byla z d vod  voleb do zastupitelstev obcí aktualizována dokumentace 
krizového ízení zejména v ásti plánu svolání, kde se nutn  projevily zm ny ve funkcích 
starost  a místostarost  i n kterých vedoucích funkcioná  organizací zapojených v rámci 
tohoto plánu. Sou ástí byla i zm na a dopln ní Povod ové komise obce. 
Referentka K  je sou asn  požární preventista obce, p ipravuje písemné podklady pro JPOII 
a kontroluje docházku jednotlivých len . Sama je aktivní lenkou JPOII. 

Funkci referenta správy majetku 1vykonává p. Miroslav Šesták 
V roce 2018 byly vedle b žných drobných oprav realizovány následující v tší opravy a 
stavební úpravy: 

V bytech 
• Litom ická 248, byt . 5 – p estavba koupelny, 
• Zahradní 142, byt . 1 – p estavba koupelny, 
• Litom ická 206, byt . 5 – p estavba koupelny, 
• Litom ická 206, byt . 6 – p estavba koupelny, 
• Zámecká 131 – vým na st ešních oken, 
• Zahradní 182, byt – vým na zát žových koberc , položení PVC linolea, 
• Klášterní 172, byt – vým na oh íváku teplé vody, 
• Valtí ov 83, byt . 5 – osazení st ešního okna, byt . 2 – vým na boileru, 
• Valtí ov 66 – zateplení strop  nad podkrovními byty, 
• Valtí ov 77 – zateplení strop  nad podkrovními byty, 
• Valtí ov 83 – zateplení strop  nad podkrovními byty, 
• Školní 228, byt . 1 a . 2 – vým na plynového kotle, 
• Valtí ov 83 – byt . 1 – vým na plynového kotle, 
• Zahradní 142, byt . 2 a 3 – vým na plynového kotle, 
• Valtí ov 77, byt . 8 – p estavba koupelny 
• Litom ická 30, byt . 1 – z ízení etážového topení na plynový kotel, 
• Klášterní 172, hasi i – vým na plynového kotle, 
• Litom ická 248, byt . 10 – vým na otopných t les. 

V bytových domech: 
• DPS 317, 318, 319 a 320 – montáž demineraliza ních jednotek do kotelen, 
• Na Výsluní 390 a 391, Alej sportovc  256 a Zahradní 182, I. a II. NP- po ízení revizních 

zpráv elektro, 
• Litom ická 30 – hydroizola ní odkopy, hydroizolace a nové schodišt  podél objektu, 
• Zahradní 142 – montáž nového oplocení zahrady v Aleji sportovc , 
• DPS 319 – vým na kotle a odstran ní poruchy rozvod  v topném systému, 
• opravy krytin a oplechování st ech po vich ici ze dne 18. 1. 2018, 
• Valtí ov 66 – oprava krytiny. 

V nebytových domech: 
• Valtí ov – vým na krytiny na objektu kabin TJ Spartak Valtí ov, stavební úpravy v 

interiéru a vým na boileru, 
• Alej sportovc  148 (KD Tivoli) – vým na tane ního parketu, vým na podlahy pódia a 

plynového kotle, 
• D ínská 211 (objekt OÚ) – p estavba venkovního schodišt , 
• Valtí ov, kuželník – vým na krytiny po vich ici – pojistná událost, 



• KD Tivoli – p estavba místnosti vedle pódia. 

Investi ní: 
• Litom ická 248 – p estavba kotelny, odpojení dalších dvou obytných dom  Litom ická 

249 a 250 od naší kotelny, 
• oplocení podél trati SŽDC v ulici Zadní – v roce 2018 provedena cca ½ celkové délky. 

Ostatní: 
• osazení podružných vodom r  a stavební opravy po osazování podružných vodom r  do 

byt , ve kterých dosud nebyly, 
• obecní objekty – kontrola a išt ní spalinových cest, vým na komínových vložek 

v p ípad  vým ny plynového kotle, 
• opravy hromosvodových soustav obecních objekt  (odstran ní závad z revizních zpráv 

hromosvod ), 
• revize hromosvodných soustav po oprav , 
• ZŠ – provedení demoli ních prací na v elín  a staré zd né trafostanici jako p ípravu pro 

výstavbu nové školní jídelny, 
• z ízení zámkové dlažby pod hodinami. 

Z rozhodnutí bývalého vedení obce nebylo v roce 2018 zapo ato se zateplováním obecních 
objekt , p estože máme na 5 obecních objekt  projektovou dokumentaci na zateplení t chto 
objekt , a to v etn  stavebního povolení. Se zateplením objekt  souvisí i vým na oken a 
klempí ských prvk  souvisejících s fasádou. Obojí je v mnoha p ípadech ve zna n  špatném 
stavu a osobn  bych tyto opravy realizoval v rámci zateplení objektu a tedy se 40% dotací.  
Ekonomická ást 

 Plánované p íjmy      4 200 000 K  
 z toho služby       2 000 000 K  
 Skute né p íjmy      4 789 023 K  
 z toho: 

 služby        1 812 000 K  
nájemné                                       2 400 000 K  

 Plánované výdaje      4 212 000 K  
 Skute né výdaje      4 332 986 K  
 z toho: 

služby        1 935 124 K  
stavební innost      2 397 862 K  

Z uvedeného vyplývá, že úsek hospoda il s p ebytkem  456 037 K . 

 

Funkci referenta správy majetku 2 vykonává p. Sonja Klementová  
V evidenci obce se nachází celkem 30 bytových dom  s 164 byty.  Obec spravuje své byty ve 
t ech režimech – DPS, Markéty a ostatní byty. P i p ijímání a zpracování žádostí o nájem 
obecního bytu se postupuje v souladu s Pravidly pro p íjem žádostí o nájem obecního bytu, 
p ípadn  s Pravidly pro p íjem žádostí obecního bytu zvláštního ur ení (DPS a Markéty).  

K 31. 12. 2018 evidoval obecní ú ad celkem24 žádostí o byt v DPS a 35 žádostí o ostatní 
byty. Pr b žn  je provád na aktualizace seznamu žádostí o byt. 

Vyú tování 2017 a ú etní práce 
Bylo nutné provést kompletní oprava vyú tování  - jednalo se o první vyú tování ve 
spolupráci s firmou ISTA a bylo nutné se domluvit a následn  opravit zp sob rozú tování 
spot eby vody, kompletní oprava v programu u jednotlivých byt , op tovné vytišt ní 
vyú tování a doru ení nájemník m s vysv tlujícím dopisem. 



Reklamace vyú tování za rok 2017 – celkem 9, z toho se 3x jednalo o celý d m. 

V rámci ú etní prací bylo v roce 2018 realizováno: 
• Inkaso plateb (SIPO) – 1x m sí n  zaslaní zm nového souboru, 1x m sí n  zpracovat 

soubor zaplacených plateb. 
• Zadání uhrazených plateb p es pokladnu nebo bezhotovostních do programu. 
• M sí ní uzáv rka plateb. 
• Podklady pro ú etní uzáv rku k 31. 12. 2018 a p ehled uhrazených záloh za vodu pro 

VAK. 

Pohledávky 

M sí ní aktualizace pohledávek a jejich vymáhání – upomínky, výzvy, oznámení o možnosti 
ukon ení smlouvy, dohody o splátkách dluhu, výpov di, ukon ení nájemní smlouvy, výzvy 
k p edání bytu 

 

Graf znázor uje mod e p edpis nájemného a hn d , platby. Z grafu tedy vyplývá, že vyšší 
platby znamenají, že je postupn  umo ován i dluh na nájmu z minulých let, což je pozitivní 
informace, která signalizuje, že práce s dlužníky má své výsledky.  

Celkem 5 uzav ených dohod o splátkách dluhu - p ed uzav ením každé dohody p edchází tyto 
innosti: výzva k ešení dluhu a jednání s dlužníkem, zápis z jednání o ešení dluhu, podklad 

pro bytovou komisi, jednání bytové komise a na základ  tohoto jednání zápis z bytové 
komise, vytvo ení podkladu k jednání pro radu, na základ  usnesení z rady vyhotovení 
dohody o splátkách dluhu, zaslání dlužníkovi výzvu k podpisu této dohody. 

Celková výše pohledávek za nájemné byt  v etn  pohledávek z nezaplacených záloh za 
služby k 31. 12. 2018 iní 1.555.882,- K . Celkem pohledávky za nebytové prostory k 31. 12. 
2018 – 78.809,- K . Z níže uvedeného grafu vyplývá, že výše pohledávek postupn  od roku 
2016 klesá. 



 

Administrace z d vodu pohledávek 
Výzvy k opušt ní (p edání) bytu - celkem 3x –  upozorn ní nájemníka, podklad pro bytovou 
komisi, zápis z komise, podklad do rady, zaslání výzvy k p edání bytu. 
Ukon ení nájemní smlouvy – 1x – upozorn ní nájemníka na možnost ukon ení nájemní 
smlouvy z d vodu nedoplatku nájemného, podklad do bytové komise, zápis z bytové komise, 
podklad do rady, zaslání oznámení o ukon ení nájemní smlouvy. 
Upozorn ní nájemník m o konci platnosti nájemní smlouvy a nutnosti požádat vystavení 
nové smlouvy o nájmu. 

Nové nájemní smlouvy 
Nových nájemních smluv bylo v r. 2018 uzav eno celkem osm.  Jednalo se v tšinou o 
dlužníky, kterým byla smlouva ukon ena a po uhrazení dluhu, na základ  schválení rady obce 
byla uzav ena smlouva nová. 



Zvyšování nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2019. 
Na základ  usnesení Rady obce Velké B ezno, která se konala dne 8. 10. 2018 - vystavení a 
zaslání nových eviden ních list  spole n  se souhlasem s návrhem na zvýšení nájemného 
(v programu bylo nutné zadat jednotliv  zm nu ástky u každé zaevidované místnosti 
v pasportu bytu), zadat korespondenci všech nájemník  do elektronické spisové služby a 
doporu en  zaslat  – termín spln ní do konce m síce íjna 2018 – evidence zp t vrácených 
souhlas  a na základ  tohoto souhlasu provedena zm na nájmu od ledna 2019, a to op t výše 
uvedeným zp sobem, jednotliv  u každé místnosti bytu a nájemníka - vzhledem k sou tové 
chyb  v softwaru, a poté co programátor chybu opravil (a omluvil se za vzniklé problémy), 
bylo nutné s vysv tlujícím dopisem všem nájemník m zaslat op t doporu en  nové eviden ní 
listy – 14 nájemník  souhlas se zvýšením nájmu nepodepsalo. 

Nebytové prostory 
Nebytové prostory Mlýnská 125 (zdravotní st edisko) – ukon ení nájmu s MUDr. 
Vondrákovou, uskute n ní nového pronájmu pro spole nost MUDr. Alena Mullerová s.r.o. a 
spole nost Mediconet s.r.o. 
Nebytové prostory Zahradní 182 – nový pronájem pro spole nost bfz o.p.s. 

Ostatní innost: 

• Vy ízení dvou stížností. 

• Vystavování potvrzení pro dávky státní sociální podpory 
• MARKETY – doložení p íjmu na základ  na ízení vlády . 146/2003 Sb. – vyhodnocení 

výše p íjm  v domácnosti 

• Vkládání smluv na webové stránky obce 

 

Funkci referenta správy majetku 3 vykonává na ást úvazku paní Kate ina 
Jelínková 

Prodej: V roce 2018 bylo uzav eno 12 kupních smluv, kdy obec Velké B ezno prodala ást 
nebo celý pozemek do soukromého vlastnictví. Tento schvalovací proces obnáší: p íprava 
materiálu pro majetkovou komisi, p íprava podklad  pro Radu obce Velké B ezno a 
Zastupitelstvo obce Velké B ezno, v . zve ejn ní zám ru a p ípravy kupní smlouvy, podání 
návrhu na katastrální ú ad. Výnos z prodeje pozemk  v tomto roce inil 706.928,- K .   

Koup , dar: obec v roce 2018 touto formou nenabyla do svého vlastnictví žádný pozemek. 
Obec Velké B ezno na základ  podané žádosti Ústecký krajem darovala pozemky pod 
komunikací cyklostezky „Labská stezka . 2 – I. etapa, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje 
– obdarovaného. Jedná se o tyto pozemky v katastrálním území Velké B ezno: 
• 44/4 o vým e 654 m2, ostatní plocha 
• 657 o vým e 953 m2, ostatní plocha 
• 960/1 o vým e 2614 m2, ostatní plocha 
• 962/1 o vým e 435 m2, ostatní plocha 
• 962/6 o vým e 96 m2, ostatní plocha 
• 963 o vým e 937 m2, ostatní plocha 
• 964/4 o vým e 619 m2, ostatní plocha 

V cná b emena: obec Velké B ezno v roce 2018 uzav ela 10x Smlouvy o smlouv  budoucí o 
z ízení v cného b emene – služebnosti a 4x Smlouva o z ízení v cného b emene. Tento 
schvalovací proces obnáší: p íprava materiálu pro majetkovou nebo stavební komisi, p íprava 
podklad  pro Radu obce Velké B ezno a Zastupitelstvo obce Velké B ezno.  



Pronájem pozemk : obec Velké B ezno uzav ela 15x nájemní smlouvu na obecní pozemek. 
Tento schvalovací proces obnáší: p íprava materiálu pro majetkovou komisi, p íprava 
podklad  pro Radu obce Velké B ezno, v . zve ejn ní zám ru a p íprava nájemní smlouvy. 
S touto inností souvisí evidence poplatku – nájemného v . jeho vymáhání, v programu 
Gordic. V roce 2018 bylo za nájemné vybráno 67.934,- K . K 31. 12. 2018 nebyla v evidenci 
dlužník  žádná osoba Nájemné lze hradit do pokladny na obecním ú ad , platba p evodem 
nebo platební kartou. Nájemníci jsou s touto skute ností seznámeni. Úhrada za pronájem 
pozemku je splatná do 31. 08. daného roku.  

Pronájem hrobových míst ve Valtí ov :  13 nájemních smluv, které pozbyly platnosti k 31. 
12. 2018 byly prodlouženy na dalších 5-10 let. Tento schvalovací proces obnáší: obeslání a 
komunikace se sou asnými nájemníky, p íprava podklad  pro Radu obce Velké B ezno, 
p íprava nájemní smlouvy. V roce 2019 je p edpoklad výnosu z nájemného za hrobová místa 
ve výši cca 7.000 K .  

Ostatní: 
Obec Velké B ezno v roce 2018 v rámci správy pozemk  dále uzav ela: 

1x Smlouva o výp j ce  

2x Smlouva o právu provést stavbu na obecním pozemku 

4x Smlouva o dílo  

V rámci agendy „správa obecních pozemk “ spolupracuji s programem Gramis, Czechpoint 
office, Kompas, Registr obyvatel, Dan , dávky, poplatky. 

D tské h išt   

V roce 2018 prob hly servisní práce na n kterých h ištích a ro ní kontroly – posouzení 
bezpe ného užívání. Obec Velké B ezno spravuje d tský koutek v ulici Aleji Sportovc , 
d tské h išt  ve Vítov  a Na Výsluní, dále d tské h išt  ve Valtí ov  v kolonii, v centru 
Valtí ova a relaxa ní sportovní areál (bývalá pískovna). Revize pro obec provedla firma Ji í 
Klupák – revize h iš  a sportoviš . Probíhají b žné vizuální kontroly a provozní kontroly. Na 
d tských h ištích stále dochází dosypávání dopadových ploch. 

V letních m sících prob hal vým na houpa ky dvoumístné v d tském parku ve Vítov . 
Realizace spo ívala v p íprav  dopadové plochy a instalace samotné houpa ky. Cena 
instalace 58.485,- K .  V rámci dopadové plochy byl herní prvek „Zem koule“ p emíst n do 
odpovídající vzdálenosti.  
 

 

 

 

 

 



 

P ed realizací 

 

 

Nový prvek 

 





 

 

Po realizaci 



V d tském koutku Alej Sportovc  došlo z d vodu bezpe nosti k odebrání obrubník  a 
dosypání dopadového materiálu 

 

 
Byla odstran na d tská skluzavka v d tském koutku „Na Výsluní“ z d vodu doporu ení 
revize. V roce 2019 bude instalována nová. 

Pro ezy obecních strom : Na základ  doporu ení životního prost edí došlo k pro ezu a kácení 
vybraných obecních strom , který provád l fa Martin Šnajdr a fa Stromy, krajina, zele  s.r.o. 
Jednalo se ošet ení – zdravotní pro ez v d tském koutku Alej Sportovc , dále ve školní 
zahrad  kácení 5x smrk, 1x b íza, zdravotní pro ez lípy na nám stí, kácení uschlé hrušky a 
pro ez buku, pro ez u zdravotního st ediska, pro ez b ízy. U kácení a zdravotních pro ez  byli 
zapojeni naši ve ejn  prosp šní pracovníci v uklízení v tví. 
 

 



 
 

 
 



Ve ejné osv tlení 

Na správu ve ejného osv tlení byla dne 02. 01. 2017 uzav ena Smlouva o provozování, 
správ  a údržb  ve ejného osv tlení na území obce Velké B ezno, . Sml/služ/2/2017 s firmou 
ELTODO-CITELUM, s.r.o., která provádí b žnou a preventivní údržbu, zajiš uje 
pohotovostní poruchové služby, zajiš uje elektrorevize. Ob ani mohou sami nahlásit poruchu 
na bezplatnou telefonní linku 800 101 109 (24h dispe er) nebo mohou využít internetové 
stránky i e-mail. Všechny lampy ve ejného osv tlení byly o íslovány pro lepší orientaci. 
Smluvní ro ní cena za správu a údržbu ve ejného osv tlení iní 264.869,- K .  
Rozpo et pro rok 2018 inil: 1.670.000,- K  a to: 
Správa a údržba: 270.000,- K  – rozpo tová zm na – zvýšeno na 321.053,- K  
Energie:   500.000,- K  
Investice:  400.000,- K  
Zpracování PD VO: 500.000,- K  
 
Místní komunikace: 
 
Pro rok 2018 byl schválen tento rozpo et 

 

Zimní údržba 
Úklid chodník  udržujeme prost ednictvím našich zam stnanc  a VPP. Místní komunikace 
udržují, na základ  Smlouvy o dílo . 1/2016 Zimní údržba místních komunikací obce Velké 
B ezno, Technické služby D ín a.s. P edkládají m sí ní výkaz GPS idi e, kde je jasn  
vyobrazeno cesta údržby. 
 

 

 

 



Náhled z GPS 

 

 

V jarních m sících došlo k úklidu místních komunikací po zimní údržb  firmou Technické 
služby D ín a.s.  

Byly vy išt né vpusti Na Výsluní firmou Rus. 

Výspravy:  
Výb rovým ízením byla vybrána firma SaM D ín, která provedla lokální výspravy místních 
komunikací v celkové hodnot  399.307,02,- K , a to nap .: 

Lokální výsprava v tl. 5 cm 
• ul. Klášterní u DD, 
• Valtí ov kolonie u p. 82, 
• Valtí ov u p. 62, 
• Valtí ov u retardéru, 
• ul. Na Výsluní u p 340 a 344, 
• Nám stí – v kopci u branky Selectu, 
• ul. Zahradní u bílého domu. 



Bodová výsprava 
• Litom ická ul. u p 100, 
• Nám stí, 
• Nám stí u vjezdu do areálu, 
• Nám stí u restaurace, 
• Zahradní u p 62, 
• Alej Sportovc  u p 74, 
• Hrani á ská  u lip, 
• Zámecká u závor, 
• Mlýnská – k ižovatka sm r hl. silnice, 
• Tovární u hlavní silnice, 
• Klášterní u p 76 a 101, 
• Valtí ov u p 28. 
Výsprava asfaltovou sm sí za horka do neupravených výtluk  (letmá) 
ul.: Klášterní, Zámecká, Školní, Valtí ov, Valtí ov – kolonie, Zahradní, Tovární, Na Vyhlídce. 
 
Ve Valtí ov  u p 110 byla zp vn na komunikace, která byla v nevyhovujícím stavu. 
Stav p ed 

 
 



 
 

 





Prob hlo nové osazení silni ních zábran a to na mostním objektu a u podchodu 

 



 

 
 
 
Výb rová ízení – místní komunikace 
Akce:            Zhotovitel:                                       K  

Výsprava MK 2018  SaM D ín Do 423500 

Oprava chodníku v ul. Krátká Hart - KUBOTA 111007,07 

Rozší ení chodníku u zastávky Valtí ov Zednictví Radek Švejda 129767 

Oprava ásti MK Zadní - Nová Zemní stavby – Hrdý Milan 1.272229,30 
 
 
 
 
CHODNÍK POD ZÁMKEM 
Obec Velké B ezno získala dotaci z Integrovaného regionálního opera ního programu 
(prost ednictvím MAS Labské skály, z. S.) na vybudování nového chodníku. 
Chodník vede pod zámkem (napojen na stávající chodník z Valtí ova u železni ního p ejezdu 
do ulice Zámecká). Chodník odklání p ší od této frekventované silnice a eliminuje nutnost 
p echázet železni ní p ejezd, který nemá prostor pro pohyb p ších a p ebíhat silnici 
II/261.Nový chodník je kompletn  bezbariérový, v ší i 3 metr  z betonové zámkové dlažby, 
pro zvýšení bezpe nosti je dopln n ve ejným osv tlením, od kolejí odd len zábradlím a m l 
by podstatn  zvýšit bezpe nost p ších (zejména d tí) sm ujících z Valtí ova k základní škole 
i léka i, ale i opa ným sm rem. 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dále byla provedena oprava chodníku – schody mezi domy ul. Školní – Litom ická, které 
byly v havarijním stavu (64.647,- K )  

 

 



a úprava chodníku z AB do zámkové dlažby v ulici Litom ická 78.846,- K .

 
 



 

 
 
 
Grafové znázorn ní – oprava chodník  v roce 2018 

 

 



V roce 2018 došlo k prohlídce mostních objekt  a lávek ve vlastnictví obce Velké B ezno, 
které provádí fa REMOST, Petr Toman. 
• most Vítov, 
• lávka ke zdravotnímu st edisku, 
• most ul. Zámecká, 
• lávka u restaurace Adonisu, 
• most u p ejezdu, 
• lávka u domácích pot eb, 
• lávka u nám stí, 
• lávka u ubytovny, 
• lávka k p. 104 ul. Litom ická. 

Dopravní zna ení 
Došlo k vým n  n kterých poškozených dopravních zna ení za reflexní.  
Pro zvýšení bezpe nosti a plynulosti silni ního provozu byly instalovány: 
• náv stní desky ve Valtí ov  u cyklostezky (na upozorn ní SŽDC), 
• instalace dopravního zrcadla u p 120 ve Valtí ov , 
• instalace dopravního zna ení – ozna ení k ižovatky u p 120 ve Valtí ov , 
• instalace 2x retardér v ulici Tovární, 
• instalace 1x retardér na komunikaci k SLO muzeum ve Valtí ov , 
• vým na retardér  v ulici Zadní – Nová, 
• umíst ní vodorovného zna ení na MK – „dej p ednost v jízd “ v k ižovatce – Školní -    

Litom ická, 
• umíst ní dopravního zna ení v ulici Zahradní – „silnice se udržuje pluhováním“. 

 



 

V období voleb – koordinace, spolupráce, zajiš ování a p íprava volební místnosti, 
zapisovatelka OVK. V dob  nep ítomnosti zastupuje n které innosti asistenta vedení obce 
(CZP, podatelna, spisovna, ú ední deska apod.)  

Funkci referenta správy majetku 4vykonává na ást úvazku paní Petra Dvo áková 

Evidence movitého majetku 

• vede evidenci movitého majetku, 
• zajiš uje zásobování (objednávky kancelá ských, hygienický pot eb apod.) a obnovu 

vybavení OÚ (renovace dve í v 2. a 3. pat e OÚ, renovace podlahy 3. pat e OÚ, 
dovybavení kancelá í v rámci GDPR, uzamykatelnost úložných prostor ), vystavování 
objednávek a cenových poptávek, jednání s dodavateli, - podílí se na inventarizaci 
pokladen, hmotného a nehmotného majetku, 

• zajišt ní nákupu vozidla Piaggio, 
• zajišt ní prodeje vozidla Multicar, 
• spravuje vozový a strojový park, nákup GPS za ízení pro vozidlo Caddy resp. Piaggio, 
• zajišt ní výb rového ízení na dodávku stravovacích poukázek pro zam stnance. 

Vedení a koordinace zam stnance 

• koordinuje innost a provádí kontrolu zam stnance na pozici uklíze ky, 
• od dubna do srpna v dob  dlouhodobé nep ítomnosti uklíze ky její áste ný zástup. 

 



Ostatní: 

• zajišt ní vým ny a instalace hodin na Nám stí, 
• práce spojená s pracovní skupinou zabývající se výsadbou zelen  v obci Velké B ezno 

(vy izování žádostí k výsadb  u majitel  dot ených pozemk  a majitel  sítí – Lesy R, 
SŽDC, SÚS, O2, Eltodo), jednání se zahradní architektkou a dodavatelem zelen . 
Koordinace práce spojené s výsadbou. Pomoc p i výsadb . 

• p i dlouhodobé nemoci kolegyn  Krškové, áste ný zástup (objednávky odpadových 
nádob, váno ní strom)podílí se na organizaci zajišt ní voleb. 

 

 



 

 

Funkci rozpo tá e vykonává paní Hana Fuchsová 
Oblast rozpo tu 
V pr b hu roku 2018 bylo na základ  pot eb p ipraveno a schváleno celkem 6 rozpo tových 
opat ení a následn  provedena 6 x úprava rozpo tu.  Je provád na pravidelná kontrola erpání 
rozpo tu a zpracovávány m sí ní p ehledy.  V zákonném stanovené lh t  bylo provedeno 
vyú tování hospoda ení v etn  auditu. Byl p ipraven a schválen rozpo et obce pro rok 2019 a 
proveden jeho rozpis. Sou asn  byl p edložen a schválen i st edn dobý rozpo tový výhled na 
období 2020 - 2022. 

Oblast zpracování mezd 
Každý m síc je provád no zpracování plat  a odm n všech zastupitel  a zam stnanc  obce, 
výpo et a odvod srážek a odvod  z mezd. Jedná se celkem o 78 zam stnanc  (25 HPP, 31 
dohoda, 15 zastupitelé a 7 VPP).  Sou ástí práce mzdové ú etní je komunikace 
s exekutorskými ú ady,  zpracování  m sí ních hlášení a statistik mzdové agendy, tvrtletní, 
pololetní a ro ní statistiky, ro ní vyú tování, dále pak zpracování výstupních personálních 
doklad , eviden ních list  d chodového zabezpe ení, zpracování da ových p iznání za 
zam stnance obce. Obsahem této agendy je  provád ní výplaty  platu, odm n a realizace 
srážek a zákonných odvod  z mezd. 



 

 
 
 
Oblast evidence majetku obce 
Tato innost zahrnuje za azování a vy azování majetku z majetkové evidence, odepisování 
majetk , zpracování inventurních soupis , zpracování inventariza ní zprávy, sledování 
investi ních akcí v etn  technických zhodnocení. 

Oblast dotací 
Každoro n  jsou zajištovány podklady (potvrzení o bezdlužnosti) a zpracovávány žádosti o 
dotace – VPP, na statní správu, na sociální práci, volby, hasi e apod. a s tím související 
kontrola erpání, zpracování jejich vyú tování. 

Oblast daní 
Každoro ní zpracování da ových p iznání - p iznání k dani z nemovitých v cí, p iznání 
k dani d dické a darovací, tvrtletní p iznání k dani z p idané hodnoty, m sí ní kontrolní 
hlášení k DPH, p iznání k dani z p íjmu za obec. 

Oblast p ezkumu hospoda ení 
Nezbytná je sou innost p i celoro ním i díl ím p ezkoumání hospoda ení obce. 

Poskytování daru, dotací a p ísp vk  
P ijímá a vede evidenci žádostí o poskytnutí daru, dotace i p ísp vku z rozpo tu obce. Po 
schválení v orgánech obce zabezpe uje p ípravu a uzavírání ve ejnoprávních smluv a provádí 
kontrolu jejich finan ního napln ní. 

Ostatní  
• komunikace s finan ním a kontrolním výborem - p íprava podklad  a informací, 

zpracování zápis  z FV, a to i v mimopracovní dob , 
• sama nebo v sou innosti provádí kontroly v p ísp vkových organizacích obce, 
• v nep ítomnosti zastupuje matriká ku a pokladní obce, 
• vykonává funkci matriká ky p i svatbách. 

Funkci ú etní vykonává paní Monika Kone ná. 
Je na této pozici od ledna 2018. V rámci zapracování spolupracovala Sonja Klementová, 
p edchozí ú etní, nyní referentka správy obecního majetku. 



Ú etní provádí pravidelnou kontrolu objednávek a zavádí objednávky do ú etního systému 
následn  pak párování objednávek s p ijatými fakturami. Zpracovává p ehled objednávek pro 
web.  V roce 2018 bylo takto zpracováno celkem 316 objednávek. 

Vede evidence a ú tování faktur p ijatých (za rok 2018 zaevidováno 1407 faktur) a faktur 
vydaných (za rok 2018 se jednalo o 27 faktur). Sleduje zajišt ní úhrad pohledávek a závazk , 
zpracovává p ehledy pro web.  

Provádí kontrolu a t íd ní výdaj  bytového fondu, rozd luje výdaje na bytový fond dle 
konkrétního umíst ní, zpracovává p ehled. 

V rámci zpracování ú etnictví  - zavád ní íselných ad doklad , zpracování a ú tování 
interních doklad , evidence a ú tování bankovních výpis , zavád ní pokladních doklad  do 
ú etní evidence v etn  kontroly, nastavování p edkontací v obecní pokladn . Podle ú etního 
deníku bylo v roce 2018 provedeno celkem 27.600 ú etních operací. P i 250 pracovních 
dnech to iní 110 ú etních operací denn .  

Zpracovává a p edkládání finan ní výkazy - pravidelné zasílání m sí ních a ro ních ú etních 
záv rek krajskému ú adu, zasílání tabulky konsolida ních položek, zpracování dokladové 
inventury ke konci roku. 

Informace o hospoda ení obce v roce 2018 jsou obsahem samostatné zprávy. 

Funkci referenta správy daní a poplatk  vykonává na ást úvazku paní Petra 
Dvo áková. 
Jako správce místního poplatku za psy: 
• vedení jejich evidence v programu DDP,  
• po izuje všechny zm ny p edpis  a plateb, 
• eviduje platby a vrací vzniklé p eplatky, 
• p ihlašuje p ípadné nedoplatky a p eplatky do d dického ízení,   
• po uplynutí lh ty k zaplacení místního poplatku, zahajuje vymáhání nejd íve formou 

upomínek, v p ípad  nezaplacení vystavením platebních vým r , 
• dlužníky kontaktuje písemn , osobn , telefonicky, e-mailem, prost ednictvím sociálních 

sítí, 
• vypracovává p ehledy nedoplatk  pro Zastupitelstvo obce Velké B ezno. 
Po et zaslaných upomínek: 26 
P íjem z místního poplatku za psy: 42 072 K  
Po et držitel  ps : 328 

Jako správce místního poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, 
využívání a odstra ování komunálních odpad : 
• vede jejich evidenci v programu DDP, v souvislosti s evidencí provádí vyhledávací 

innost,  
• po izuje všechny zm ny p edpis  a plateb, 
• eviduje platby a vrací vzniklé p eplatky, 
• p ihlašuje p ípadné nedoplatky a p eplatky do d dického ízení, 
• dlužníky kontaktuje písemn , osobn , telefonicky, e-mailem, prost ednictvím sociálních 

sítí,  
• po uplynutí lh ty k zaplacení místního poplatku, zahajuje vymáhání nejd íve formou 

upomínek, v p ípad  nezaplacení vystavením platebních vým r , dalšími prost edky 
vymáhání jsou exekuce a exekutor, 

• spolupracuje se subjekty, na základ  jejichž informací lze vystavit exeku ní p íkaz 
(banky, zdravotní pojiš ovny apod.), 



• vypracovává p ehled nedoplatk  pro zastupitelstvo Obce Velké B ezno, 
• spolupracuje s ostatními zam stnanci jednotlivých úsek  obecního ú adu p i vymáhání 

poplatku. 

Exekuce – vymáhání prost ednictvím exeku ních p íkaz . 
Dle informací získaných ze sou innosti bylo vystaveno celkem 19 exeku ních p íkaz  na 
mzdu p ípadn  na p ikázání pohledávky z ú tu. Celkový úhrn p ikázaných srážek v etn  
exeku ních náklad : 50.589,- K , k 31. 12. 2018 bylo z této ástky uhrazeno 37. 238,- K . 
1 dlužník p edán k exekutorovi.    
Po et zaslaných upomínek: 92 
Po et zaslaných platebních vým r : 185 
Po et p ihlášení do d dického ízení: 5 
Po et zaslaných žádostí o sou innost dle § 57 odst. 3 zákona . 280/2009 Sb., da ový ád: 66 

P íjem z místního poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, 
využívání a odstra ování komunálních odpad : 1.124.114,- K .  Po et p edpis : 2.301. 

Vydávání rybá ských lístk :vede jejich evidenci v etn  poplatk  
P íjem z vydávání rybá ských lístk : 9.600,- K , 
Po et vydaných rybá ských lístk : 21. 

Povolování výherních hracích p ístroj :vy izuje žádostí a vydávání rozhodnutí 
Po et vydaných rozhodnutí - povolení: 0 

Pokladna 
- zabezpe uje pokladní innost a odpovídá za ní, vyhotovuje p íjmové a výdajové pokladní 

doklady, 
- zabezpe uje prodej lístk  na kulturní akce po ádané obcí. 
Po et vydaných pokladních doklad : 3.028 

Vidimace a legalizace:   provádí ov ení shody opisu nebo kopie s listinou a ov ování 
pravosti podpisu jako zástupce matriká ky 
Po et ov ení: 76 

Na úseku správy vodovodu a kanalizace obce Velké B ezno je vytvo eno 
celkem 6 funk ních míst: Funkci vodohospodá e obce a vedoucího úseku vykonává Ing. 
Jana Lípová, funkci referenta správy majetku 4 a ú etní úseku vykonává p. Hana Fridrichová,  
Funkci strojník vodohospodá ských za ízení vykonávají pan Josef Hanuš (do 31. 5. 2018, od 
1. 6. 2018 pan Ivan Mottl) a pan Petr Hanuš, funkci záme ník vykonávají pan Josef erný a 
pan Patrik Panocha. 
 
Majetek vodovod , kanalizací a OV (dále jen VaK) 

Obec Velké B ezno k 31.12.2018 vlastní majetek ve ejných vodovod  celkem 
za 72,5 mil. K , ve ejných kanalizací a istíren odpadních vod ( OV) za 172 mil. K , 
v sou tu se jedná o majetek za 244,5 mil. K . Aktuáln  tak k 31. 12. 2018 obec vlastní a 
provozuje 18,8 km vodovodu a 17,5 km kanalizace, mimo potrubí obec vlastní šest zdroj  
vody, t i vodojemy o akumulaci 695m3, úpravnu vody o výkonu 10m3/hod., OV ve Velkém 
B ezn  a Valtí ov  a sedm erpacích stanic na vodovodech a dev t na kanalizacích. Ocen ní 
majetku je provedeno v reproduk ních po izovacích cenách dle metodického pokynu 
ministerstva zem d lství v K  v . 21 % DPH. len ní vychází ze schváleného „Plánu 
financování obnovy VaK“, který byl v souladu se zm nami v legislativ  aktualizován a 
zastupitelstvem obce schválen dne 17.12.2018, usnesení . 41/2018. Dokument je zve ejn n 
na webových stránkách obce v sekci „Vodní hospodá ství“. 



Evidovaný majetek je každoro n  aktualizován, oproti roku 2017 došlo k jeho navýšení 
o 5,9 mil. K . V roce 2018 byl prodloužen o 46 m vodovod a o 49 m kanalizace  
z Litom ické ulice do bo ní slepé uli ky, zbytek navýšení je z d vodu p evzetí nového 
majetku. Podle usnesení zastupitelstva obce . 130/2016 probíhá p evod vodovod  a 
kanalizací, které nejsou v majetku obce, vlastní je majitelé p ipojených rodinných dom , kte í 
byli investory a stavebníky. Za rok 2018 se od t ech obytných soubor  do majetku obce 
p evedlo celkem 624 m vodovod  a 646 m kanalizací. Dle evidence k 1.1.2019  není 
p eveden na obec majetek VaK posledních t í obytných soubor .  Majetek „cizích“ VaK se 
p evádí pod obec proto, že na každý ve ejný vodovod nebo kanalizaci se vztahují povinnosti 
zákona o vodovodech a kanalizacích. Lidé, kte í v obytných souborech bydlí, by tak m li mít 
na provoz uzav enou smlouvu s oprávn nou osobou a sít  si provozovat a opravovat sami. 
S obytným souborem by obec m la dle § 8 zákona 274/2001 Sb. mít uzav enou smlouvu na 
jeden vodom r, který má být osazen v míst  za odbo ením z obecního vodovodu, rozú tování 
vodného a sto ného si pak stavebníci zajiš ují sami.  

Majetek je t eba z velké ásti obnovit. Financování obnovy majetku je popsáno a stanoveno 
ve schváleném „Plánu financování obnovy VaK“, kde je z vypo teného procenta opot ebení 
majetku a teoretické doby akumulace finan ních prost edk  stanoveno, že ro n  má být 
obnoveno nebo na obnovu vy len no celkem 4,5 mil. K , p i emž nejmén  1 mil. se tvo í 
z vodného a sto ného, zbytek z obecního rozpo tu, dotací, úv ru apod. Ro ní plán 
konkrétních akcí je p ipravován vždy koncem roku a zve ejn n na webových stránkách obce. 
 
V roce 2018 se poda ilo p ipravit a posléze realizovat tyto akce (ceny jsou v K  bez DPH, 
zahrnují p ípravu akce, tj. projekt, povolení stavby, poplatky.): 

1) Obnova – hrazeno z ú tu fondu obnovy majetku VaK (již naspo ené peníze): 
- 283 m vodovodu ve V.B . ulice Krátká, Školní, Pod Strání  1 632 249 K  
- erpací stanice odp.vod ve Valtí ov  (projekt v r. 2017)  1 873 216 K   
- erp.st. pitné vody pro Výsluní – zm na ovládání, nov  erpadla  

udržují v potrubí stabilní tlak, d íve spínaly a vypínaly podle  
nastaveného min. a max. tlaku             199 104 K  

- 153 m vodovodu pod zámkem (pod novým chodníkem)     260 050 K  
- erp. stanice odp.vod V.B . u Tivoli – zpracování projektu,                                          

realizace plánována na rok  2019           26 000 K  
Sou et realizace obnovy za rok 2018:    3 990 619 K  
Z cen vodného a sto ného za rok 2018 vy len no na obnovu  1 320 000 K  

2) Investice – nelze hradit z ú tu fondu obnovy majetku VaK: 
- Intenzifikace OV Velké B ezno – projekty, povolení stavby 777 500 K   
- Zm na OV Valtí ov na erpací stanici a erpání na OV Velké  

B ezno – zam ení navržené trasy výtlaku geodetem    15 000 K  
- Prodloužení ve ejné kanalizace (v etn  vodovodu) z Litom ické  

ulice pro domy .p.26, 35, 36 a 206     694 920 K  
Sou et realizace investic za rok 2018:            1 487 420 K  
Z rozpo tu obce za rok 2018 hrazeny investice ve výši  500 000 K  
Z rozpo tu obce za rok 2018 vy len no na obnovu    0 K  

V roce 2016 byla vodárenským provozem za spolupráce pana starosty vy ízena dotace na 
projekt obnovy majetku VaK od KÚÚK ve výši 70 %. Do projektu byly za azeny 4 akce, 
poslední akcí byla obnova erpací stanice odp.vod ve Valtí ov  realizovaná v roce 2018. Po 
ukon ení projektu byla na bankovní ú et ur ený pro obnovu majetku VaK od KÚÚK p ipsána 
dotace ve výši 3 055 000 K . Bohužel v roce 2018 tato dotace vyhlášena nebyla, p íslib je až 
pro rok 2019, vyhlášení sledujeme. Z dotace budou hrazeny také velké investice do stabilizace 



vodovod  a intenzifikace OV, které se p ipravují. Zde chceme využít dotace z OPŽP 
v kombinaci s dotacemi krajskými. 
 
Foto - vým na vodovodu v ulici Krátká, Pod Strání, Školní 

 

 

Foto – obnova erpací stanice odpadních vod ve Valtí ov  kolonce 

 

Foto - vým na vodovodu pod zámkem pod novým pojízdným chodníkem 

 



Foto - prodloužení ve ejné kanalizace (v etn  vodovodu) z Litom ické ulice   

    

 

 

P íprava investic do majetku VaK.  

V lednu 2017 byla zpracována komplexní studie ešení vodovodu. Studie byla zadána 
z d vodu za ínajících problém  s dodávkou vody pro nízkou hladinu podzemní vody na 
zdrojích v kopcích. Léto 2017 i 2018 bohužel tento problém potvrdilo. V roce 2018 jsme byli 
nuceni vyhlásit zákaz zalévání a pomoci si p i dopln ní deficitu ve vodojemu nákupem vody 
od severo eských vodovod , nakoupeno bylo 1 098 m3, ro ní výroba z obecních vrt  byla 
106 875 m3. Na základ  studie byly zadány projektové práce, kdy hlavní myšlenkou je 
propojení vodojem  ve Vítov  a Valtí ov  samostatným potrubím tak, aby bylo možné p i 
nedostatku vody v jednom i druhém vodojemu vodu p e erpávat a tak v dané oblasti zajistit 
její dostatek. Po ítá se i se zvýšením tlaku ve vodovodu ve vybraných oblastech ve Velkém 
B ezn  a Vítov . V rámci projektu byl osloven hydrogeolog s úkolem zajistit vodu pro obecní 
vodovody nalezením nového zdroje vody nebo obnovou stávajících vodních zdroj . 

Jako prioritní se ukázalo zkapacitn ní výtla ného potrubí, kterým je erpána voda z vodního 
zdroje ve Valtí ov  pod cyklostezkou do valtí ovského vodojemu, ten je umíst n nad obytným 
souborem NTD. P estože vody ve valtí ovských vrtech byl dostatek a erpalo se na 
maximum, z d vodu malého pr m ru potrubí se vodojem nesta il v dob  letních špi ek plnit 
a hladina klesala. Vým nu potrubí o délce cca 1,25 km a pr m ru DN 50 mm za kapacitn jší 
DN 100 mm je možné vym nit bez výkopovou technologií. 



P íprava velké investice do intenzifikace OV Velké B ezno ( istírny odpadních vod) 
pokra uje, je vydáno stavební povolení, zbývá dopracovat realiza ní dokumentaci, výkaz 
vým r, zažádat o dotaci, vybrat zhotovitele a akci realizovat. Dota ní titul má být vyhlášen ve 
3. tvrtletí 2019. Jako výhodné se ukázalo akci intenzifikace spojit s akcí p estavby stávající 

OV ve Valtí ov  na erpací stanici dopln nou novým výtlakem zakon eným na istírn  ve 
Velkém B ezn . Na tuto akci je zpracován projekt a v listopadu 2018 byla podaná žádost o 
stavební povolení. 

Provoz vodovod , kanalizací a OV 

Provoz vodovod  

Pravidelnou kontrolou provozu vodojem , úpravny vody, kontrolou výroby vody ve vztahu 
k vyhledávání únik  na vodovodech a každoro ní vým nou starých poruchových vodovod  
(s vým nami vodovod  jsme zapo ali v roce 2012), se nám da í dlouhodob  držet nízký 
rozdíl vody vyrobené a prodané. Za rok 2018 je rozdíl vody vyrobené a prodané krásných 
9,27 %. Tento rozdíl zahrnuje vodu technologickou, spot ebovanou na istírn  odpadních vod 
a úpravn  ve Valtí ov , dále vodu vypušt nou p i odstávce a odkalení v d sledku práce na 
vodovodech (vým ny potrubí vodovod , odstran ní havárií) nebo išt ní kanalizace. 

K 31. 12. 2018 evidujeme 607 ks domovních p ípojek, na vodovody je napojeno 2 262 trvale 
hlášených obyvatel. V roce 2018 jsme v pr m ru vyráb li 293 m3/den, což je 3,4 l/s. Nejmén  
jsme vyráb li v lednu a únoru, 232 m3/den (2,7 l/s) a nejvíce z d vodu horkého po así v 
ervenci, a to 350 m3/den (4,1 l/s). Denní spot eba vody na 1 trvale p ihlášeného obyvatele 

v obci Velké B ezno a Valtí ov propo tem vychází na 119 litr . 

 

P ehled vody vyrobené (v . nakoupené) a fakturované zobrazuje následná tabulka a graf. 

VODA: 
2018  

vyrobená  
2018  

fakturace  
2018  

rozdíl m3 
2018 

rozdíl % 
2017  

vyrobená  
2017  

fakturace  

2017  
rozdíl 

m3 

2017 
rozdíl 

% 

Velké 
B ezno 57 741 70 426     75 172 67 139     

Valtí ov 50 216 27 524     37 792 24 693     

Celkem 107 957 97 950 10 007 9,27 113 232 91 832 21 400 18,94 

 



 

Léto roku 2018 bylo mimo ádn  horké a suché. Od roku 2015 máme dlouhodob  nízkou 
hladinu vody ve vrtech a studních. Ani v zim  roku 2018 se zásoba podzemní neobnovila. 
Nejnižší sloupec vody v lét  ve vrtech na Vítov  byl v 2 a1,8 m, nejnižší údaj z léta roku 2014 
byl 7,2 a 4,8 m. Vítovské zdroje vody šet íme, spodní ást Velkého B ezna je zásobena vodou 
z Valtí ova. Dalším opat ením pro šet ení s podzemní vodou je zvýšená prevence havárií a 
pro m síc srpen byl v roce 2018 vyhlášen zákaz zalévání pitnou vodou. Z d vodu sucha obec 
p ipravuje investici do celkové stability vodovod , o které se psalo výše, v ásti p íprava 
investic. 

P ehled rozložení vody vyrobené a prodané ukazují následující grafy. 

 

ROZLOŽENÍ  VÝROBY  VODY 

 

 

 

 

 



ROZLOŽENÍ  PRODEJE  VODY 

 

 

Domovní vodom ry 
V roce 2018 jsme zahájili osazování domovních ultrazvukových vodom r  s dálkovým 
p enosem. První „ostré“ dálkové ode ty prob hly v prosinci 2018. Ode ty probíhají v terénu 
na ítáním p es tablet, kde se dekódují a poté je v kancelá i odešleme do PC k zobrazení. 
Ode ty dálkových vodom r  jsme pro kontrolu provád li v roce 2018 i tvrtletn . Vodom ry 
umí zaznamenat nep etržitý drobný únik i nadm rný pr tok a na tyto nestandardní jevy 
upozorní p i zobrazení v po íta i chybovým hlášením. Dále je v po íta i ke každému 
vodom ru automaticky zobrazován graf spot eby vody podle jednotlivých provedených 
ode t . Tyto vodom ry pat í k nejlepším produkt m tohoto druhu na trhu a díky 
ultrazvukovému principu m ení jsou velmi p esné bez ohledu na montážní polohu vodom ru. 
Spolehlivost vodom r  je také velmi vysoká, protože nedisponují žádnou pohyblivou ástí, 
oproti mokrob žným vodom r m, za které je m níme. Jsou také 100 % antimagnetické a 
neovlivnitelné uživateli. Životnost vodom r  je 16 let, k ov ení cejchu se posílají po 6 letech 
do státní zkušebny. Za rok 2018 naši zam stnanci na nové p ípojky osadili 9 vodom r  a 
vym nili 98 vodom r  z celkových 607 osazených. 

Havárie vodovod  
Kontrolou výroby vody a kontrolou stavu vodovodní sít  v roce 2018 vyhledali a odstranili 
naši zam stnanci 5 havárií na domovních p ípojkách, 2 havárie na ve ejném vodovodu a 10 
závad na domovních ástech p ípojek. Havárie ešíme komplexn , zajiš ujeme vyhledání 
místa úniku vody, výkopové povolení a stanoviska existence podzemních sítí, výkopové 
práce, opravu prasklého potrubí, zásypy a hutn ní. Tím, že havárie odstra ujeme našimi 
zam stnanci, šet íme náklady. Dodavatelsky odstran ní jedné havárie m že vyjít až na 
60 tisíc K . V roce 2018 bylo koupeno nové bourací kladivo za cenu 4 799 K  v . DPH.  

Olov né p ípojky 
Jako každý rok jsme apelovali na vlastníky nevyhovujících (olov ných) vodovodních 
p ípojek, aby naplánovali a p istoupili k vým n  p ípojky v celé délce, tj. až k napojení na 
hlavní vodovod. V roce 2018 se v sou innosti poda ily vym nit 2 olov né p ípojky 
v Litom ické ulici a další 3 v rámci obnovy vodovodu v ulici Krátké a Pod Strání. Stále je ale 
ve Velkém B ezn  p ipojeno na vodovod olovem hodn  dom . Olovo pat í mezi nepovolené 
materiály a navíc je již zna n  poruchové. Provozovatel vodovodu provádí pouze opravy a 
údržbu vodovodních p ípojek ve ve ejném prostranství, zajistit vým nu závadného potrubí 



v celé délce, tj. i ve ve ejném prostranství, je dle zákona . 274/2001 Sb. § 3 a výkladu 
ministerstva zem d lství . 14 povinností vlastník  p ipojených dom , kterým p ípojky pat í.  

Havárie a provoz kanalizací 
Na kanalizacích se opravilo celkem 5 propadlých míst, ty ikrát se propadlo místo u 
kanaliza ní šachty. P i zjišt ní závady se hledá p í ina. Propadlé místo je odkopáno, potrubí, a 
pokud je to u šachty, tak i napojení potrubí do šachty, je zkontrolováno, opraveno a z venku 
obetonováno. Následn  je proveden zásyp, zhutn ní a oprava povrchu. 

Nad rámec havárií se provádí pravidelné kontroly a následné proplachy a išt ní kanalizací. 
V roce 2018 se vy istilo 8 úsek  kanalizace, v lét  se od erpal a odvezl kal z akumulací 
erpacích stanic odpadních vod a ve Valtí ov  v kolonce byla na 2 místech provedena 

kamerová prohlídka kanalizace. Kamerová zkouška potvrdila, že kanalizace je ve špatném 
stavu, spoje potrubí jsou narušeny a kanalizace se ucpává z d vodu prov šení potrubí. Pro rok 
2019 je ve Valtí ov  kolonce naplánováno p ipravit a realizovat vým nu cca 100 m 
kanalizace v ulici mezi bytovými domy . p. 77 a 78, která je v nevyhovujícím stavu. Zpráva 
za rok 2017 byla dopln na fotkami šachet této kanalizace. V soub hu s kanalizací vede 
vodovod, který se p i této p íležitosti také vym ní.    

Stejn  jako u vodovodních p ípojek, tak i kanaliza ní p ípojky vlastní majitelé p ipojených 
nemovitostí. V pr b hu roku provádíme kontroly propojení deš ových vod do splaškové 
kanalizace a vyzýváme k jejich odpojení. V roce 2018 se poda ila vým na 2 starých 
kanaliza ních p ípojek, do kterých byly zaúst ny i vody deš ové a které navíc byly 
v havarijním stavu. Dále se poda ilo dokon it odpojení deš ových vod v areálu bývalého 
Benaru, kde jsme byli v jednání od roku 2017. 

Na kanalizaci máme celkem 9 erpacích stanic, které jsou 1x týdn  fyzicky kontrolovány. 
Výpadky erpání a išt ní ucpaných erpadel provádí naši zam stnanci, pro v tší opravy 
vozíme erpadla do opravny. Za rok 2018 bylo opraveno 5 erpadel za cenu 34 tisíc K . 

OV Valtí ov - opravy a údržba 
istírna ve Valtí ov  je postavena pro 300 ekvivalentních obyvatel, zkušební provoz istírny 

byl zahájen už v roce 1993. Za rok 2018 byla provedena pouze drobná údržba OV, jako je 
promazání ložisek, dopnutí et zu nebo nové zast ešení provzduš ovacího za ízení. Obsluha 
každý den istírnu kontroluje a istí esle. V únoru 2019 došlo k poruše istírny a musela být 
provedena celková oprava provzduš ovacího za ízení. Naši zam stnanci nakoupili materiál za 
30,5 tisíc K  a mechanické ásti istírny komplet rozebrali a opravili. Celkový stav istírny 
není dobrý, kovové ásti jsou zna n  zkorodované.  

OV Valtí ov – provozní údaje 
Na istírnu za rok 2018 p iteklo 11 690 m3 (údaj z faktura ních vodom r ), nátok deš ové 
vody není m en. Je stanoveno provád t 4 rozbory ro n , z toho byl jeden rozbor p ekro en 
v ukazateli nerozpušt né látky. Provoz OV je nestabilní, p estože je vybudován deš ový 
odlu ova . Vlivem dlouhodobých nebo prudkých deš  dochází k ucpání eslí a nátoku vody 
mimo esla do istírny. Pro urychlení obnovení istící funkce necháváme OV zao kovat 
kalem z jiné OV.   

OV Velké B ezno - opravy a údržba 
OV Velké B ezno pat í velikostí do kategorie istíren nad 10 000 ekvivalentních obyvatel, 

proto inspekce pro kontrolu namátkov  odebírá vzorky vy išt né vody (za rok 2018 bylo 
odebráno 10 vzork ) a obec má stanoveno provést 26 rozbor  za rok. Každý výpadek jakékoli 
ásti technologie je nep íjemný a musí být ešen okamžit , jinak hrozí pokuta za nedodržení 

limit  vypoušt ní. Provoz OV je hlídán 24 hodin, havarijní stavy jsou p es GSM modul 
hlášeny na telefony zam stnanc , kte í drží pohotovost. Velmi d ležité je nejen odstra ování 
havarijních stav , ale také prevence.  



Obsluha OV je stejn  jako obsluha VaK za azena do kategorie práce 2., d vodem je 
infek nost provozu, nakládání s žíravinami, celková fyzická zát ž a pracovní poloha. Jsou to 
práce velmi zodpov dné, cílem je zajistit plynulost a p edepsanou kvalitu služby, což je 
vzhledem ke špatnému stavu majetku, který je poruchový a dosluhuje, velmi t žké.  

V roce 2018 byly 2x za provozu m n ny poškozené provzduš ovací elementy v aktiva ních 
nádržích pro zajišt ní stabilní dodávky vzduchu pro bakterie, které vodu v aktiva ních 
nádržích istí. Protože se poté znovu objevila místa s poškozeným elementem, v lét  všechny 
provzduš ovací elementy mechanicky o istili potáp i. Elementy se standardn  m ní po 
4 letech, naposledy k vým n  došlo v prosinci roku 2014. Za vým nu element  bychom 
zaplatili cca 500 tisíc K , potáp i životnost element  prodloužili o 2 roky za 75 tisíc K . 
Elementy se budou kompletn  m nit p i intenzifikaci OV.  

V provozuschopném stavu se snažíme udržet dosluhující p vodní dmychadla a p vodní 
sítopásový lis. Dmychadla a motory k dmychadl m každý rok prochází revizí, vadné ásti se 
opravují, m ní se ložiska. Na lisu byla externí firmou vym n na síta, naši zam stnanci 
provedli údržbu erpadla u lisu, instalaci sít oplachové vody k lisu, opravu ovládání pro chod 
lisu, míchání flokulantu a oplach lisu. 

V lo ském roce byly opraveny 2 motory k dmychadl m a 6 erpadel, za novou byla 
vym n na kontinuální kyslíková sonda. V celém objektu byla zam stnanci OV opravena 
sv tla a vym n ny vadné zá ivkové trubice, startéry a trafa. 

Pravideln  probíhá údržba technologického za ízení OV, podle pot eby jsou obsluhou 
m n ny ucpávky erpadel, dle plánu se provádí mazání nebo vým na ložisek a olej  na 
motorech, dmychadlech, sítopásovém lisu, eslích, pojezdech dosazovacích nádrží. Pravideln  
se istí trysky lisu, kalibrují jedna p enosná a t i kontinuální sondy, a to pro m ení kyslíku, 
nerozpušt ných látek a pH. Dále zam stnanci kontrolují a istí ucpaná erpadla, esle, zp tné 
klapky a další za ízení technologie. Obsluha OV provádí i úklid celého objektu istírny, 
venkovních prostor a sekání travního porostu.  

Na drobné opravy a údržbu OV bylo v roce 2018 vynaloženo necelých 388 tisíc K . V roce 
2018 odešel do d chodu zam stnanec, který OV obsluhoval od roku 1994, kdy byla 
postavena a uvedena do zkušebního provozu. Místo n j byl p ijat zam stnanec nový, profesí 
elektriká  s platnými zkouškami. Ro n  tak uspo íme za externího elektriká e na kontrolách a 
opravách v pr m ru 60 tisíc K . 

 

Foto z údržby provzduš ovacích element  

 



Foto za ízení lisu, kde zam stnanci na 1. foto m ní ucpávky erpadla a na 2. foto opravují 
ovládání chodu lisu  

 

Foto úpravy ovládání rozvád e sítopásového lisu, 1. foto p ed a 2. foto po úprav  



Akce provedené v areálu OV 
Zam stnanci OV pro úspory náklad  v roce 2018 nad rámec pracovních povinností navrhli a 
sami realizovali: 

1) Spoušt ní druhého dmychadla p es stávající soft startér pro úsporu elektrické energie. 
Náklad na materiál pro úpravu rozvád e pro spoušt ní dmychadla byl 13 tisíc K . 
D íve druhé dmychadlo spínalo p es frekven ní m ni . Po poruše frekven ního 
m ni e externí firma nabídla vým nu za nový za 72 690 K  nebo vým nu za nový soft 
start za 53 510 K . 

 
Foto rozvád e po úprav . 

2) Nová p ípojka užitkové vody pro oplach sítopásového lisu (d íve byla do trysek pro 
oplach lisu používána pitná voda, nyní se používá voda vy išt ná, akumulovaná ve 
stávající nádrži oplachové vody v suterénu v dmychárn ). 

 

Foto z realizace oplachové vody pro lis. 



3) Nová p ípojka oplachové vody pro pot eby oplach  technologie umíst né venku, která 
se používá nap . pro išt ní žlab  a st n kruhových dosazovacích nádrží, aktiva ních 
nádrží, erpadel, skráp ní p ny v aktivacích apod. D íve se používala voda pitná. 

 
Foto z doby realizace p ípojky oplachové vody. 

4) Systém pro záchyt vody z išt ní dosazovacích nádrží a její erpání zp t do systému 
k do išt ní. Voda je zne išt ná nár sty as z betonových st n a odtokového žlabu 
nádrží a d íve byla vypoušt na do vodote e. 
 

Foto z realizace systému zachycení vody použité p i išt ní dosazovacích nádrží 

5) Rekuperace tepla pro vytáp ní OV, s využitím odpadního tepla vyvíjeného 
dmychadly. Za materiál se utratilo 9 726 K , návrh a práci odvedl zam stnanec OV. 
Odpadní teplo p es vým ník oh ívá vodu ve stávajícím zásobníku. OV byla p vodn  
vytáp na pouze elektrikou, poté se v minulosti instalovalo tepelné erpadlo, které je 
nefunk ní. Tepelné erpadlo bylo opraveno již v roce 2016, ale následn  se objevila 
další, jiná porucha a servisní firma nedoporu ila dále opravovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto akumula ní nádrže a napojení teplé vody. 

OV Velké B ezno - provozní údaje 
Proces išt ní vod na OV je ízený, zam stnanci sledují hodnoty na osazených sondách, 
m í objem kalu ve válci, po ítají kalový index. Na laboratorním fotometrickém p ístroji 
kontrolují koncentraci fosforu a CHSK v odpadní vod  (CHSK je chemická spot eba kyslíku, 
ukazatel pro koncentraci organického zne išt ní). Podle nam ených hodnot udržují optimální 
množství kalu a objem rozpušt ného kyslíku v aktivacích, ídí proces odkalování a lisování, 
podle zjišt ných hodnot fosforu na laboratorním p ístroji ídí proces dávkování síranu 
železitého. O každodenních innostech jsou vedeny záznamy. Ro ní náklady na síran ve výši 
97 898 tis. K  byly dle smlouvy v plné výši p eú továny a uhrazeny pivovarem Velké B ezno. 

OV Velké B ezno za rok 2018 vy istila 153 619 m3 odpadních vod, v p epo tu na zne išt ní 
vy istila odpadní vody od 15 198 obyvatel. Z pivovaru dle m ení p iteklo 78 032 m3, od 
obyvatel obce 75 486 m3.  

Na kompostárnu bylo odvezeno 850,32 tun odvodn ného kalu. Lisuje se každý den 4 hodiny, 
vylisovány jsou 4 tuny kalu za den. Protože je istírna dlouhodob  p et žovaná, v aktiva ních 
nádržích se zvyšuje koncentrace kalu, který se za b žného provozu nestihne vylisovat. 
Vysoké koncentrace kalu mohou vést k bytn ní kalu, ten se projeví p n ním a následn  
kolapsem istícího procesu. Pro udržení požadované koncentrace kalu obsluha v letních 
m sících p idala 2 lisování za týden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odstran né zne išt ní v tunách a ú innost v % ukazuje následující tabulka.  

rok OV CHSK Cr BSK5 NL Ncelk Nanorg. N-NH4 Pcelk 

  V.B . tuny/rok tuny/rok tuny/rok tuny/rok tuny/rok tuny/rok tuny/rok 

2018 p ítok 514,60 332,80 105,20 11,60 6,6 6,5 2,2 

2018 odtok 4,71 0,39 1,05 0,58 0,45 0,28 0,08 

rozdíl tuny 509,89 332,41 104,15 11,02 6,15 6,22 2,12 

rok OV CHSK Cr BSK5 NL Ncelk Nanorg. N-NH4 Pcelk 

  V.B . mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2018 p ítok 3350,00 2166,70 685,00 75,80 42,7 42,3 14 

2018 odtok 30,63 2,52 6,86 3,78 2,93 1,83 0,52 

ú innost % 99,09 99,88 99,00 95,01 93,14 95,67 96,29 

 
I p es velmi dobré výsledky týkající se išt ní odpadní vody, byla i v roce 2018 OV hlavn  
v letních m sících nep íjemn  cítit. Jedná se o problém s kyselými odpadními vodami surové 
odpadní vody na nátoku na OV. Hodnota pH odpadních vod klesá až k hodnot  5, limit je 
6-9, p i odchylce hynou bakterie v aktivacích. Odpadní vody produkované pivovarem jsou 
v areálu pivovaru zachyceny v neutraliza ní stanici a neutralizovány na dohodnutou hodnotu 
v rozmezí pH 8,2 až 10. Protože jsou pivovarské vody obohaceny kvasinkami, tak i p esto, že 
jsou smíchány s komunálními vodami, jejich pH klesá a na OV nam íme až zmín ných 5.  

V projektu intenzifikace OV jsou pro zamezení ší ení zápachu navržena tato opat ení: 
- Zast ešení nádrží a dopln ní zemním filtrem pro išt ní vzduchu 
- Neutralizace k doúprav  odpadní vody se zásobou 1m3 zásadité látky (hydroxidu 

sodného) 
 

Foto dosedacích nádrží, odkud vy išt ná voda odtéká do vodote e 
 



Kvalita pitné a odpadní vody, odpadu (vylisovaný kal) - rozbory 
Pro lepší kontrolu upravené pitné vody byla v roce 2018 zakoupena fotometrická sada pro 
m ení množství z statkového volného chloru v pitné vod  za 12 038 K . Výroba vody a 
dávkovacích za ízení je kontrolována nejmén  1x týdn , kdy se sou asn  opisují stavy 
vodom r  vyrobené vody.  

Kvalita pitné i odpadní vody je systematicky kontrolována dle každoro n  sestavovaných 
plán  kontroly pitné a odpadní vody. Kontrolu (odb ry a rozbory) provádí akreditovaná 
laborato  vybraná ve výb rovém ízení. Za odb ry a rozbory pitné vody se v roce 2018 
uhradilo 70 921 K , za odpadní vody 11 136 K  a za rozbory provedené na OV Velké 
B ezno, kde zam stnanci laborato e odebrali na odtoku celkem 26 vzork  typ „C“ (24 hod. 
odb r ovlivn ný pr tokem vody) a na p ítoku 6 vzork  typ „B“ (bez vlivu pr toku), jsme 
uhradili 78 491 K .  

V roce 2018 byla kvalita pitné vody stabilní a všechny rozbory spl ovaly požadavky na 
pitnou vodu dle vyhlášky . 252/2004 Sb. Stabilní byla i nam ená kvalita vypoušt ných vod 
z obou istíren odpadních vod, podmínky dané platnými povoleními k vypoušt ní byly 
spln ny. Navíc bylo namátkov  provedeno 10 rozbor  na odtoku z OV Velké B ezno 
inspekcí životního prost edí v rámci dozoru, i zde byly všechny limity dodrženy. Rozbory 
jsou pravideln  zve ej ovány a k nahlédnutí jsou k dispozici v naší kancelá i. 

Za rok bylo z OV Velké B ezno odvezeno 850,32 tun vylisovaného kalu, což je v p epo tu 
129,25 t/sušiny/rok. S kalem je nakládáno podle zákona o odpadech, 2x ro n  akreditovaná 
laborato  provádí odb ry a rozbory kalu pro ov ení vylou ení nebezpe ných vlastností kalu. 
Rozbory pravideln  potvrzují, že kal nemá nebezpe né vlastnosti a je odvážen k dalšímu 
využití na kompostárnu. 

Revize, deratizace 
Jako každoro n , tak i v roce 2018 byly zajišt ny všechny pravidelné revize elektro na 
erpacích stanicích pitné a odpadní vody, na zdrojích vody, vodojemech, na úpravn  pitné 

vody, na istírnách odpadních vod, na drobném el. ná adí, el. spot ebi ích a prodlužovacích 
kabelech. Na OV Velké B ezno prob hly mimo revizí elektro revize na kladkostrojích, 
dmychadlech a motorech k dmychadl m.  

Stavy elektrom r  pro pitnou i odpadní vodu ( erpací stanice) jsou kontrolovány a 
vyhodnocovány 1x m sí n , na OV Velké B ezno je spot eba elektrické energie omezena 
výší ¼ hodinového maxima a sledována tak 24 hodin. 

Pravidelná deratizace na kanalizacích a OV, byla zajišt na odbornou firmou a provedena na 
ja e a na podzim. 

Ekonomická ást, zákonné povinnosti 

Úsek VaK za rok 2018 vystavil za vodné a sto né celkem 605 faktur + 6 zálohových 
a 567 pokladních doklad . Vystaveno bylo 122 ks objednávek, uzav eno 54 ks smluv na 
dodávku vody a odvád ní vod odpadních, z toho 9 na nový odb r, zbytek je p epis na nové 
majitele. Vym n no nebo nov  osazeno bylo celkem 108 ks vodom r .  

Za provoz bylo p ijato a zpracováno 260 ks faktur došlých, 268 výpis  z banky a 281 
interních doklad . Za ú et obnovy majetku to bylo 20 ks faktur došlých a 35 bankovních 
výpis .  

Dále bylo provedeno 5 výb rových ízení s limitem 100-350 tis. K , v celkové hodnot  v K  
bez DPH za 1 119 998 K  a 3 výb rová ízení s limitem 350 tis.-6 mil. K . Prvním je obnova 
vodovodu v ulici Krátká, Školní a Pod Strání za 1 592 249 K , druhým akce „Velké B ezno – 
Valtí ov, posílení vodovodu“ za 484 000 K  (smlouva zahrnuje zpracování projektu, 



inženýrink, stavební povolení, výb rové ízení na zhotovitele) a t etím prodloužení kanalizace 
a vodovodu Litom ické ulice za 649 920 K , ceny jsou uvedeny v K  bez DPH. 

Fakturace 
Faktury jsou vystavovány 1x ro n  v pr b hu prosince a za átku ledna na základ  ode t  
vodom r , které provádíme vždy v pr b hu prosince a ledna vlastními silami. Vybrané 
subjekty jsou fakrurovány tvrtletn . Za rok 2018 jsme vyfakturovali celkem na vodném 
97 969 m3 a na sto ném 165 246 m3, z toho je 78 032 m3 za pivovar. Fakturace celkem v K  
v etn  15 % DPH byla za 10 161 143 K , z toho pokryto zálohami 7 243 344 K , uhrazeno 
fakturací b hem roku 2018 celkem 762 645 K  a k úhrad  zbývá 2 155 154 K .  

Dluhy k 31.12.2017 nejsou žádné, k 31.12.2018 zbývá uhradit 2 155 154 K , p i emž je 
2 140 570 K  p ed splatností a na ástku 14 584 jsou povolené splátky. V roce 2018 bylo 
zasláno 31 upomínek a uzav eny 3 dohody o splácení dluhu. 

Cena za vodné a sto né 
Máme 2 r zné ceny pro sto né, jednu pro obyvatele a druhou pro pivovar. Kalkulace ceny pro 
rok 2018 zahrnují oprávn né náklady na výrobu a distribuci pitné vody a zajišt ní odvád ní a 
išt ní odpadních vod v celkové výši 8,9 mil. K . V cenách jsou k oprávn ným náklad m 

kalkulovány náklady na obnovu majetku ve výši 1,528 mil. K . V cenách se nekalkuluje se 
ziskem. Ro ní porovnání kalkulací se skute ností je zpracováno a zve ejn no vždy do 30.4. 
Platná cena pro rok 2018 je ve srovnání s cenami v ostatních ástech republiky dlouhodob  
nízká, platné ceny pro rok 2016 – 2019 ukazuje následující tabulka a srovnání vývoje cen 
ukazuje nasledující graf. 

CENY OBYVATELÉ 
(K  v . 15% DPH za 1m3) 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

vodné  39,39 K  39,39 K  40,39 K  42,27 K  

sto né  26,30 K  28,30 K  29,30 K  29,72 K  

celkem V+S  65,69 K  67,69 K  69,69 K  71,99 K  
Pivovar sto né  43,60 K  43,38 K  44,86 K  50,30 K  

Na obnovu majetku v kalkulaci 
po ítáno v K  bez DPH/rok: 1 624 500  1 356 700  1 528 000 1 000 000  

 
Graf – vývoj cen za roky 2006 až 2019 

 



Pojistné události 
Na podzim roku 2017 se p ehnala p es echy vich ice, která zp sobila škody i na našem 
majetku. Na OV Velké B ezno jsme uplat ovali škodu na poškozených vratech, kozovém 
je ábu, rozvád i a okapech, na vodním zdroji vyvrácený strom poškodil oplocení. Pojistné 
pln ní ve výši 40 851 K  (ceny bez DPH) bylo pojiš ovnou uvoln no v b eznu 2018. 
Další pojistnou událostí byl opakovaný výpadek elektrického proudu dne 9. 10. 2018, kdy 
jsme uplat ovali škodu na erpadle pitné vody a erpadle z OV Velké B ezno. Pojistné 
pln ní ve výši 17 199 K  (ceny bez DPH) bylo pojiš ovnou uvoln no 4. 1. 2019. Výše újmy 
je ponížena o spoluú ast 5 000 K . 

Vydávání stanovisek 
V rámci stavebních ízení na území obce zajiš ujeme vydávání stanovisek o existenci sítí, 
stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu za ízení VaK, podmínek pro nové 
p ipojení nemovitostí na stávající VaK a zajiš ujeme vyzna ení vodovodu a kanalizace 
v terénu p ed zapo etím stavby. Za rok 2018 bylo vydáno 46 stanovisek. 

Zákonná hlášení a výkazy 
V roce 2018 bylo v lednu p es systém ISPOP zasláno 5 formulá  s vodní bilancí za odb ry 
vod pro povodí Oh e, 3 formulá e vodní bilance za vypoušt ní vod pro povodí Oh e a povodí 
Labe, 4 formulá e v etn  tabulek pro stanovení vyú tování poplatk  za vodu odebranou a 
vypoušt nou  pro IŽP, 3  formulá e v etn  p edepsané tabulky pro vodoprávní ú ad 
(magistrát a krajský ú ad) a statistický výkaz za provoz vodovod , kanalizací a OV na SÚ. 
V m síci únoru bylo p es systém ISPOP za náš úsek odesláno ro ní hlášení za nakládání s 
odpady ur ené pro magistrát a p edány podklady k vypln ní statistiky za životní prost edí. Na 
magistrát byla odeslána komplet zpracovaná majetková a provozní evidence za vodovody, 
kanalizace a ob  OV. V as byly odeslány výsledky provedených rozbor  surové vody pro 
krajský ú ad a v neposlední ad  bylo 23.4. odesláno vyú tování ceny vodného a sto ného za 
uplynulý kalendá ní rok na ministerstvo zem d lství. Vždy v prosinci vybíráme na následující 
rok 4 adresy, na kterých budou provád ny odb ry pitné vody, ty odsouhlasuje krajská 
hygienická stanice v Ústí nad Labem. Návrh na odb rná místa pro rok 2018 byl na KHS 
poslán 14.12.2017. 

Kontrolní orgány 
- Dne 15. 8. 2018 byla ze strany IŽP, odd lení ochrany ovzduší, provedena kontrola za 
ú elem zjišt ní stavu a zp sobu provozování vyjmenovaného zdroje zne iš ování ovzduší 
v souvislosti s povolením zm ny provozu (intenzifikace OV) se záv rem: Dnešní kontrolou 
nebyla na provozování zdroje shledána žádná porušení právních p edpis . Na základ  
kontroly bude vydáno souhlasné vyjád ení ke zm n  povolení provozu. 

- Dne 6. 6. 2018 byla ze strany IŽP, odd lení ochrany vod, provedena kontrola OV V. 
B ezno za rok 2017 se záv rem: P i dnešní kontrole bylo zjišt no, že v roce 2017 probíhalo 
vypoušt ní odpadních vod z OV Velké B ezno do vodního toku Homolský potok v souladu 
s platným vodoprávním povolením.   

- Dne 17. 9. 2018 byla na podn t o vypoušt ní ne išt né vody z OV Velké B ezno 
provedena ze strany IŽP, odd lení ochrany vod, kontrola se záv rem: Zjišt né skute nosti 
nepovažuje IŽP za porušení zákona . 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní a navazující 
legislativy. IŽP požaduje provád t ast jší išt ní obou dosazovacích nádrží, p epadových 
hran a odtokových žlab . 

- Dne 29. 10. 2018 byla provedena kontrola ze strany Ministerstva zem d lství na pln ní 
povinností vyplývajících z ustanovení zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
(dále jen ZVK), kontrolováno bylo: 
1) Platné povolení k provozování majetku VaK 
- zjišt ní: provozování všech majetk  bylo ádn  povoleno p íslušným krajským ú adem 



2) Smluvní vztah s odpov dným zástupcem 
- zjišt ní: je v souladu s údajem v p edloženém povolení 
3) kalkulace cen pro vodné a sto né pro rok 2018 
- zjišt ní: ob  p edložené kalkulace cen pro VaS jsou zpracované v souladu s platnou p ílohou 
. 19 vyhlášky . 428/2001 Sb., kterou se provádí ZVK 

4) porovnání všech položek výpo tu ceny pro vodné a sto né za rok 2017 a dosažené 
skute nosti v témže roce 
- zjišt ní: p edložená porovnání jsou v souladu s § 36 odst. 5 ZVK 
5) ú etní doklady (faktury za vodné a sto né) za rok 2017 
- zjišt ní: vybrané kontrolované ú etní doklady jsou v souladu s § 29 odst. 5 písm. b ZVK 
6) dodržování ustanovení § 8 odst. 5 ZVK ve smyslu úhrady náklad  za materiál na odbo ení 
a uzáv r vodovodní p ípojky  
- zjišt ní: uvedený postup je v souladu s § 8 odst. 5 ZVK 
7) reklama ní ád ve smyslu § 36 odst. 3 písm. g) ZVK 
- zjišt ní: MZe k p edloženému reklama nímu ádu nemá p ipomínky 
8) vzorová smlouva o dodávce pitné vody a odvád ní odpadních vod uzavíraná s odb rateli 
dle § 8 odst. 6 ZVK 
- zjišt ní: MZe požaduje, aby kontrolovaná osoba z d vodu posílení právní jistoty odb ratel  
doplnila do vzorové smlouvy údaj o vlastníkovi vodovodní nebo kanaliza ní p ípojky 
9) kanaliza ní ády podle § 14 odst. 3 ZVK 
- zjišt ní: oba kanaliza ní ády spl ují požadavky ZVK a § 24 vyhlášky 428/2001 Sb. 
10) plán financování obnovy VaK podle § 8 odst. 11 ZVK a vytvá ení rezervy finan ních 
prost edk  na obnovu vodovod  a kanalizací v etn  doložení doklad  o jejich použití pro tyto 
ú ely dle § 8 odst. 1 ZVK 
- zjišt ní: výhrada k titulní stran , kde vypadlo slovo kanalizace, k období, pro které byl plán 
zpracován, kdy byl zpracován pro období 2012-2021, ale schválen v pr b hu roku 2012, tudíž 
m l být zpracován pro roky 2013-2021, v plánu nejsou rozlišeny prost edky získané z VaS a 
ostatní, v p edloženém rozpracovaném plánu financování obnovy majetku VaK pro roky 
2019-2028 jsou tyto nedostatky již odstran ny 
- zjišt ní k pln ní plánu financování obnovy: Ze srovnání hodnot teoretické ro ní pot eby 
finan ních prost edk  na obnovu VaK s hodnotou ro ní pot eby finan ních prost edk  
vyplývá, že kontrolovaná osoba plánuje finan ní prost edky na obnovu VaK v dostate né výši 

- Dne 7. 12. 2015 na podn t zahájila IŽP správní ízení na úseku kanalizací za net snost 
nádrže erpací stanice odpadních vod ve Valtí ov  v kolonce. Dne 4. 8. 2016 bylo uloženo 
opat ení k náprav , proti kterému se obec odvolala, konkrétn  proti stanoveným lh tám. Dne 
19. 6. 2017 bylo inspekcí vydáno rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 100 tisíc K , proti které 
se obec odvolala a v c byla rozhodnutím MZe dne 24. 8. 2017 vrácena k novému projednání. 
P estože nebylo prokázáno, že dochází k pr saku erpací stanice a akumulace byla od kv tna 
2017 odklon na a tudíž mimo provoz a na ja e 2018 vym n na za novou, byla obci ve 
správním ízení o p estupku v roce 2019 vym en  pokuta ve výši 10 tis. K . 

- Ze strany KHS (krajské hygienické stanice) jako již každoro n  byly v rámci dozoru na 
úseku vodovod  odebrány 2 vzorky pitné vody na vodovodní síti. Nam ené hodnoty obou 
vzork  vyhov ly limitním hodnotám pro pitnou vodu. 

Protokoly z provedených kontrol jsou k nahlédnutí v naší kancelá i. Kalkulace cen a 
porovnání skute ných náklad  s kalkulací ceny a rozbory pitné vody jsou zve ejn ny na 
webových stránkách obce. 

 



Funkci právníka obce vykonává na ást úvazku pan Petr Hradecky, promovaný 
právník.V rámci právních inností, jsou právníkem poskytovány tyto právní služby: 

A. Právní pomoc zam stnanc m obce p i ešení zejména sporných ízení a vždy, když je 
p ítomen právní zástupce protistrany, p ípadná ú ast p i místních šet eních. 

Tato innost je poskytována všem úsek m právní innosti a to pr b žn  po celý rok 2018  
v návaznosti na problematiku daného úseku a s velkou frekvencí p edsmluvních jednání.  
Jedná se zejména o úsek správy pozemk , ve ejných zakázek, nájemních smluv a  
pohledávek a sociálních v cí. 

B. Právní pomoc p i vedení složitých správních ízeních nebo ízeních s v tším po tem 
ú astník   
Tato innost je poskytována úsek m v rámci jejich správní innosti a to pr b žn  po celý 
rok 2018 v návaznosti na problematiku daného úseku a s velkou frekvencí správních 
jednání. Jedná se zejména o úsek vodního hospodá ství a OV a úseku stavebního.  

C. Posuzování obsahové a v cné správnosti smluv uzavíraných obcí 
Výsledkem jednání se smluvními partnery je zpracování smlouvy nebo kontrola 
p edložených smluv, v etn  p ípadného jejího p epracování. Právní úsek nevede konkrétní 
evidenci druhu smluv a jejich po et. 
V souvislosti s analytickou inností zm ny nájemních smluv, vytvo il právník prom nnou 
analytickou tabulky s daty všech nájemc  byt  podle jejich umíst ní, v etn  náklad  za 
služby, nájem a existence právního vztahu. Tato tabulka je postupn  aktualizována podle 
rozhodnutí orgánu obce. 
Sou ástí tabulky je i p ehled o pohledávkách za neplacení nájemné ho a služeb, v etn  
informace v jakém stavu je dané konkrétní pohledávka. Tato tabulka je prom nná a je 
postupn  aktualizovaná právníkem. 

Z pomocné evidence právníka bylo zjišt no zpracování nejmén  t chto druh  smluv a 
jejich po et. 
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D. Posuzování obsahové a v cné správnosti vnit ních p edpis  obce, v etn  
pracovn právních p edpis  a smluv 
V roce 2018 docházelo v souvislosti s platností Na ízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran  fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu t chto údaj  a o zrušení sm rnice 
95/46/ES (shora a dále jen „Na ízení GDPR“), k tvorb  nových a p epracování stávajících 
vnit ních p edpis , v etn  pracovn právních p edpis  a smluv pro zapracování ustanovení 
o ochran  osobních údaj  subjektu údaj , zejména: 
• informace o jejich zpracování osobních údaj , 
• zpracování souhlas ,  
• informování ve ejnosti o zpracování osobních údaj  na jednotlivých úsecích innosti 

aj., 
• nový vnit ní p edpis – Sm rnice rady 3/2018, 
• dodatky k pracovním smlouvám, 
• informace pro zam stnance vyžadované platnými právními p edpisy, v etn  jejich 

rozsahu a ú elu zpracování, p ehledu práv a povinností aj.  
Vedle t chto inností je pr b žn  zpracováván, p ipomínkován nebo odpov di na n které  
innosti ob an  nebo v rámci vnit ních interních p edpis  v rozsahu innosti obecného  

ú adu. Zejména se toto týkalo p edpis  v oblasti GDPR, v oblasti stížností, odpov di  
správním a soudním orgán m, navržení systému prodeje obecních byt , v etn   
p íslušných smluv, oblast pracovních vztah  aj. 

E. Zastupování obce Velké B ezno p ed orgány ve ejné moci, správními orgány, soudy a 
exekutory 
V souvislosti s právním jednáním t etích stran jednal právník obce zejména s katastrálním 
ú adem v souvislosti s požadavky na rozsah p íloh ke smlouvám, postupu p i provedení 
záznam , návrhy na vklad aj., s eskou inspekcí životního prost edí zejména v oblasti 

SOV ve Valtí ov , s jejich rozhodnutími aj. 
V souvislosti se stanoviskem a dohodnutým postupem obce ešit v ci v rámci 
mimosoudního ízení a následn  i pro ekonomickou výhodnost v souvislosti s p ípadnými 
náklady soudního ízení, se v roce 2018 poda ilo obci nebýt ú asten soudního ízení.  

F. Komise k projednávání p estupk  
Obec Velké B ezno, Komise k projednávání p estupk , obdržela v roce 2018 celkem 23  
oznámení o p estupcích od Policie R. Od fyzické nebo právnické osoby nebyla žádná  
informace o p estupku evidována.  
Z toho se jednalo o: 
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5 x se jednalo o p estupek, 
k jehož zahájení ízení musí 
dát souhlas. 10 x se jednalo 
o situaci, kdy bylo na 
základ  podání vysv tlení.  2 
x se jednalo o situaci, kdy 
bylo zahájeno ízení na 
základ  souhlasu osoby.  

 
G. Právní poradenství pro ob any obce 
Právní poradenství ob an m obce, zahrnuje poradenství v oblasti ob anského, obchodního 
pracovního, správního práva, náhrady škod, insolven ního ízení, pomoc p i na ízení 
exekuce, v rámci ochrany osobních údaj , rodinných vztah , výživného, sousedských 
spor , p evodu nemovitostí a dalších právních jednání, které mohou v b žných životních 
situacích vzniknout. 
Za rok 2018 došlo k poskytnutí právních a sociálních informací jednak pro ob any obce,  
tak i ob an  jiných obcí. Právník si nevede statistku po tu osob, které se na n ho obrátili a  
to jak osobn , mailem a telefonicky. Za rok 2018 poskytl právní poradenství nejmén  12  
osobám osobn . Ostatní informace poskytnuté ob an m (email a telefon) v rámci 
právního poradenství nejde relevantn  stanovit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funkci pov ence ochrany osobních údaj  vykonává na ást úvazku pan Petr 
Hradecky, promovaný právník. 

Pro pochopení GDPR je t eba uvést, jaké pojmy jsou v této zpráv  uvedeny. Používané pojmy 
vycházejí z definic používaných v Na ízení, p ípadn  v Zákon  o ochran  osobních údaj .  
 

Pojem / zkratka Definice 

Na ízení nebo GDPR Na ízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
4. 2016 o ochran  fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údaj  a volném pohybu t chto údaj  (Obecné na ízení o 
ochran  osobních údaj ). 
GDPR - General Data Protection Regulation 

Osobní údaj (OÚ) Osobní údaj je jakákoliv informace, týkající se identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osoby (subjekt údaj ). Identifikovatelnou 
fyzickou osobou se považuje FO (fyzická osoba), kterou lze p ímo 
nebo nep ímo identifikovat, zejména odkazem na ur itý 
identifikátor nebo na jeden nebo více zvláštních prvk . 

Zvláštní kategorie OÚ 
(„citlivý" OÚ dle ZOOÚ) 

Zvláštní kategorie OÚ jsou ty údaje, které vypovídají o rasovém 
nebo etnickém p vodu, politických názorech, náboženském 
vyznání i filozofickém p esv d ení, o lenství v odborových 
organizacích; dále sem pat í genetické, biometrické údaje, údaje o 
zdravotním stavu i sexuálním život  nebo orientaci FO. 

Zpracování OÚ Je jakákoliv operace nebo soubor operací s OÚ, který je provád n 
pomocí i bez pomoci automatizovaných postup ; zejména: 
shromaž ování, zaznamenání, uspo ádání, strukturování, uložení, 
pozm n ní, vyhledání, použití, zp ístupn ní, p enos, ší ení, výmaz, 
zni ení. 

Správce OÚ Subjekt, který ur uje ú el a prost edky zpracování osobních údaj . 

Zpracovatel OÚ Subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. 
P íjemce Každý subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, a  už se 

jedná o t etí stranu i nikoli. 
ÚOOÚ Ú ad pro ochranu osobních údaj  
DPO nebo Pov enec Pov enec pro ochranu osobních údaj  („Data Protection Officer") 

 
Dosavadní a nová právní úprava 
Na ízení bylo p ijato z d vodu pot eby p izp sobení ochrany osobních údaj  aktuálním 
podmínkám s p ihlédnutím k rozvoji on-line služeb, a posílení práv subjekt  osobních údaj . 
Oproti obecnému dojmu se nejedná o záležitost mající dopad pouze na IT spole nosti nebo 
projevující se pouze v oblasti IT a informa ních systém . Naopak Na ízení p ináší v tší i 
menší zm ny pro všechny subjekty, které se nachází v postavení správce nebo zpracovatele 
osobních údaj , a zvážit míru pot ebné implementace musí všichni, kte í i podle dosavadní 
právní úpravy zpracovávají osobní údaje (bez ohledu na to, zda zpracovávají osobní údaje v 
souladu s dosavadní právní úpravou, i nikoliv). 
 
 
 
 
 
 
 



1. Oblasti a innosti zpracování osobních údaj  
 

 Oblast  
innost zpracování OÚ ID zpracování 

OÚ
Podoblast 

1  
Finance 

Výb r místních poplatk  
2  Výb r správních poplatk  
3  

Matrika 
Zápisy do matri ní knihy, výpisy 

4  Vítání ob ánk  

5  Trvalý pobyt P ihlášení k trvalému pobytu 
6   Evidence žádostí o byt 
7   

Evidence nájemních smluv a p íslušenství 
8   Evidence nájemník  
9   Evidence plateb za nájemné 

10  
Obecní majetek 

Evidence výše p íjm  v domácnostech v 
bytech Na výsluní 390-391 

11  Evidence pohledávek a dlužník  

12   Evidence upomínek, výzev k úhrad , 
výpov di nájmu 

13   
Žádost o majetek m sta, mobiliá  prodej 
pozemku, pronájem pozemku, ostatní 

14 
Samospráva 

 Evidence poplatku za pronájem 
15  innost podatelny 

16  
Podatelna 

Ztráty a nálezy 
17  Stížnosti 

18   Ú ední deska 
19  

Sociální záležitosti 
P estupky - p ijetí oznámení o p estupku 

20  Sociální práce-vedení záznam  ve SZSP 
21   Opatrovnictví 
22   Územní plánování a stavební ád 
23  Stavební ú ad Podání, postupy a ízení, správní ád 
24   P estupky 
25  Vodovody a 

kanalizace Evidence a poplatky 
26  

Životní prost edí 
Evidence a zpracování žádostí (kácení d evin, 
koup  d eva, vým na i zrušení odpadové 
nádoby)

27   Evidence hrob  

28  Ostatní Evidence zápis  komisí, výbor , rady, 
zastupitelstva 

29  Dodavatelé Agenda smluvních partner  (dodavatelé) 
30 Provozn - 

technická Ú etnictví 
Zpracování ú etnictví 

31 Vymáhání pohledávek 
32  Ve ejné zakázky Agenda ve ejných zakázek 



33 IT a 
bezpe nost Podp rná innost 

Vedení záznam  v kamerových systémech 

34 

Personální 
Mzdová a personální 
agenda 

Vedení personální agendy (v rozsahu pln ní 
právní povinnosti) 

35 
Vykazování docházky, odpracovaného asu 

36 Evidence uchaze  o práci 
37 Vedení agendy vzd lávání 

 
3. Postavení zpracovatele osobních údaj  
Zpracovatelem osobních údaj  je subjekt, který je ve smluvním vztahu se správcem osobních 
údaj , který pro správce vykonává ur itou innost v rámci nakládání s osobními údaji, který 
však sám neur uje ú el ani prost edky zpracování (typicky tedy dodavatel ur itých služeb pro 
obec). 
4. Zákonnost zpracování 
Základní povinností Správce osobních údaj  je identifikovat ke každé innosti zpracování její 
právní základ. Jako právní základ u v tšiny inností zpracování bylo (s ohledem na 
specifickou povahu innosti obce) identifikováno pln ní právní povinnosti Správce OÚ ve 
smyslu l. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Existence tohoto právního základu znamená, že v rozsahu 
zpracování OÚ vyplývajícího z ur itého právního p edpisu není k tomuto zpracování 
zapot ebí souhlas subjektu údaj  (ob ana, zam stnance…) ani není nutno hledat právní základ 
jiný. V rámci tohoto právního základu jsme identifikovali následující právní p edpisy, z nichž 
zpracování vychází. 
5. Pov enec - DPO 
Pro správné pochopení role DPO je nutno si uv domit, že DPO není adovým zam stnancem 
Správce a/nebo Zpracovatele, který má na starosti ochranu osobních údaj . K jeho pozici není 
možno p istoupit tak, že aktuální osobu, která má na starost ochranu osobních údaj  formáln  
jmenujete DPO. DPO totiž má mít, dle GDPR, v rámci organizace Správce specifické, a v 
mnohých ohledech nezávislé, postavení. Musí být zajišt no, aby se vyvaroval st etu zájm , a 
ohledn  jeho úkol  mu nesm jí být ukládány žádné pokyny, nesmí být za pln ní své role 
sankcionován nebo dokonce propušt n. Pov enec musí fungovat jako samostatný poradní 
orgán, který se nemusí ídit obchodním i jiným zájmem správce nebo zpracovatele. 
Zárove  nesmí docházet ke st edu zájm  tj. DPO nesmí být liniovým vedoucím a z pohledu 
komunikace s dozorovým ú adem musí být dostate n  dostupný. 
Úkoly pov ence 

• poskytování informací a poradenství v oblasti GDPR, 
• monitorování souladu praxe s GDPR a dalšími souvisejícími p edpisy, 
• poradní funkce v procesu posouzení vlivu na ochranu osobních údaj  (DPIA), 
• spolupráce a komunikace s dozorovým ú adem, 
• kontaktní místo pro dozorový ú ad. 

V souvislosti s provedenou GDPR GAP Analýzou došlo ke zjišt ní stavu implementace 
Na ízení na podmínky a pot eby obce p i zajišt ní ochrany osobních údaj  fyzických osob. 
Došlo zejména k technickému, administrativnímu a právní uspo ádání ochrany osobních 
údaj , spo ívající zejména v: 

• opat ení zámk  sk íní pro dokumenty s osobními údaji,  
• spolupráce s IT firmu na zabezpe ení SW a HW,  
• provedeno dvojího školení zam stnanc , 
• informace o jejich zpracování osobních údaj , 
• zpracování souhlas ,  
• stanovisek pov ence,  



• informování ve ejnosti o zpracování osobních údaj  na jednotlivých úsecích innosti 
aj. 

• nový vnit ní p edpis,  
• dodatky k pracovním smlouvám, 
• informace pro zam stnance vyžadované platnými právními p edpisy, v etn  jejich 

rozsahu a ú elu zpracování, p ehledu práv a povinností aj.  
Rozsah inností provedený pov encem pokra uje i v roce 2019 po dohod  s vedením obce co 
do rozsahu a ú elu provád ní zpracování osobních údaj  na jednotlivých úsecích innosti 
Obecního ú adu Velké B ezno. 

innost z roku 2018 se prolíná do roku 2019, nebo  se jedná o soustavnou a stálou innost. 
 
Funkci tajemníka obecního ú adu vykonává pan Ladislav Bohá   

Legislativní innost 

V roce 2018 bylap ipravena1 obecn  závazná vyhláška obce. Na základ  zm ny legislativy 
nebo z d vodu provozních pot eb bylo p ipraveno a vstoupilo v platnost celkem 6 sm rnic, 
pravidel, ád  nebo statut . Všechny zmi ované dokumenty jsou uve ejn ny na webu obce. 
Sou ástí práce tajemníka je i p íprava (formulace) návrh  usnesení rady a zastupitelstva obce. 
V roce 2018 bylo p ipraveno celkem 302 návrh  usnesení rady obce a 145 návrh  usnesení 
zastupitelstva obce. 
K napln ní p ijatých usnesení bylo radou obce uloženo celkem 276 úkol , ze kterých bylo  
k 31. 12. 2018 spln no 265 úkol , 4 úkoly byly zrušeny, 5 nepot ebných úkol  bylo navrženo 
ke zrušení a 2 úkoly mají termín pln ní v roce 2019. 
K napln ní p ijatých usnesení byl zastupitelstvem obce uloženo celkem 67 úkol .  
K 31. 12. 2018 bylo spln no 66 usnesení. Usnesení . 353/2018 – p evzetí nového VO od  
pivovaru má termín pln ní stanoven na 31. 12. 2019 
 

                      

 



               

Oblast organizace práce 

K 31. 12. 2018 byl radou obce stanoven po et zam stnanc  za azených do obecního ú adu. 
(po et zam stnanc  25 z toho 9 D). 

P esto však organizace inností není ideální. Vzhledem ke stanovenému po tu zam stnanc  
jich v tšina musí zajiš ovat více než dv  innosti uložené zákony a jinými p edpisy 
pov enému obecnímu ú adu. Proto je i nadále velmi problematické zabezpe it vzájemnou 
zastupitelnost.  Stát nadále zvyšuje požadavky na rozsah administrativy t chto inností a 
výkaznictví o nich. V oblasti elektronizace ve ejné správy se situace pro obecní ú ady od roku 
2017 v podstat  nezm nila. 

 

              

 



            

Oblast personální práce. 

V roce 2018 ukon ili pracovní pom r 5 zam stnanc . Referent správy (byty), referent 
stavebního ú adu, strojník vodohospodá ských za ízení, uklíze ka a d lník išt ní obce. Nov  
byli p ijati 4 zam stnanci, referent správy (byty), referent stavebního ú adu, strojník 
vodohospodá ských za ízení a uklíze ka. Pracovní místo – d lník išt ní obce z stalo 
prozatím neobsazeno.  Dále bylo uzav eno nebo obnoveno celkem 31 dohod (DP , DPP), a to 
na úseku matriky (konání svateb), na zajišt ní provozu sb rného dvora, zajišt ní provozu 
h bitova, na výkon hasi e SDHO (20), na výkon kroniká e obce, na výkon knihovníka obecní 
knihovny, na provád ní rozpo t  stavebních prací, ekonomické poradenství, zajišt ní úklidu 
DPS a na zajišt ní kompletace a doru ení hlasovacích lístk . Ve stejném roce byly 3 DP  
ukon eny výpov dí. 

               



             

             

K 31. 12. 2018 inil fyzický po et zam stnanc  v hlavním pracovním pom ru 25 
zam stnanc , z toho 8 d lník  (1 D neobsazeno). 

Oblast vzd lávání  

K 31. 12. 2018 je do obecního ú adu za azeno celkem 11 ú edník , 5ne ú edník  a 9 d lník . 

Dle na ízení vlády R o ú ednících samosprávných celk  . 312/2002 Sb. je každý ú edník 
povinen se nad rámec své kvalifikace dále vzd lávat, a to v systému vstupního vzd lávání 
v délce 4 pracovních dn , pr b žného vzd lávání v délce 144 hodin v období 3 let nebo 
v systému vzd lávání vedoucích ú edník  a vedoucích ú ad , a to pro každý obor, který ídí, 
p ípadn  absolvovat zkoušku odborné zp sobilosti v rámci 30 p edepsaných zp sobilostí. Pro 
oblast sociální práce je p edepsáno další pr b žné vzd lávání v rozsahu minimáln  24 hodin 
v roce. Za tímto ú elem byl zpracován plán vzd lávání zam stnanc  na období 2016 – 2018. 

Minimální celkový po et hodin vzd lávání pro všechny ú edníky iní 312 hodin, dále 144 
hodin pro idi e referentských vozidel a 192 hodin BOZP za rok, bez vstupního vzd lávání a 
zkoušek odborné zp sobilosti.  



V roce 2018 absolvovala1 ú ednice vstupní vzd lávání na Krajském ú ad  Ústeckého kraje, 1 
ú ednice zkoušku zvláštní odborné zp sobilosti v Institutu ve ejné správy v Benešov  u 
Prahy. 

Zam stnanci obce (ú edníci i ne ú edníci) absolvovali v roce 2018 celkem 240 hodin p evážn  
akreditovaných kurz  v r zných oborech innosti – ekonomika, správní právo, ve ejné 
zakázky, p estupkové právo, stavební ád, kontrola, sociální práce atd.  Sou ástí vzd lávání je 
i pravidelné ro ní školení bezpe nosti práce v délce 8 hodin, které povinn  absolvují všichni 
zam stnanci a školení idi  referentských vozidel v délce 6 hodin, které absolvovalo 21 
zam stnanc . Celkové náklady na vzd lávání zam stnanc  obce dosáhly v roce 2018 výše 
120.708,- K . 

K 31. 12. 2018 spl ují všichni ú edníci p edepsanou odbornou zp sobilost pro výkon své 
funkce, v p ípad  kumulace výkonu n kolika inností, spl ují vždy alespo  pro jednu  
z vykonávaných innosti (referent ochrany ŽP). 

Oblast odm ování 

Všichni zam stnanci obce, krom  zam stnanc  pracujících na DP  nebo DPP a VPP jsou 
odm ování dle  n.v. . 341/2018 Sb. v platném zn ní.  Organiza ním ádem bylo stanoveno 
26 pracovních pozic z toho: 
8 x v požadovaném vzd lání VŠ  z toho 3x t . 11 a 5 x t . 10 
3x v požadovaném vzd lání VOŠ z toho 3x t . 9 
11x v požadované vzd lání ÚSO – z toho  8x t . 8 a 3x t . 7 
4x v požadované vzd lání SO nebo základní – z toho 1x t . 4 a 3x t . 2. 
Každému zam stnanci byl p iznán tarifní stupe  dle zam stnavatelem uznatelné praxe, ze 
které byly ode teny p edpisem stanovené roky za p ípadné nepln ní požadovaného stupn  
vzd lání.  V roce 2018 zam stnávala obce v hlavním pracovním pom ru 3 zam stnance z VŠ 
vzd láním, 15 zam stnanc  s maturitou, 7 zam stnanc  s výu ním listem. M sí ní ástka 
„hrubých“ plat  zam stnanc  v etn  odm n inila v roce 2018 dle skute nosti v pr m ru 
730.046,- K , z toho pr m rný m sí ní „hrubý“ plat ú edníka v etn  odm n inil 31.615,- K  
a pr m rný m sí ní „hrubý“ plat d lníka inil 23.106,- K . 
Hrubý m sí ní plat je tvo en sou tem platového tarifu, osobního p íplatku, p ípadn  
zvláštního p íplatku i p íplatku za vedení, p íplatku za zhoršené pracovní prost edí a 
mimo ádných jednorázových odm n. 
V souladu s NV . 341/2018 Sb. byl zam stnanc m p iznán v roce 2018 m sí ní tarif 
v celkové výši 571.940,- K , z toho administrativ  ve výši 435.000,- K  a d lnickým profesím 
ve výši 136.940,- K  
Zam stnanc m byl v souladu s NV . 341/2018 Sb. poskytován k základnímu platu osobní 
p íplatek, který je p iznáván na základ  hodnocení práce daného zam stnance jeho nejbližším 
nad ízeným. Celková m sí ní výše osobního p íplatku pro všechny zam stnance inila 
155.097,- K , z toho osobní p íplatky vyplacené 17 ú edník m inily celkem 131.767,- K  
„hrubého“ m sí n  a 8 d lník m celkem 23.330,- K  „hrubého“ m sí n . Další složku platu u 
n kterých zam stnanc  tvo í zvláštní p íplatek za výkon inností, stanovených zákoníkem 
práce, vyžadujících vysokou spole enskou odpov dnost nebo vysokou neuropsychickou 
zát ž.  Zvláštní p íplatek je p iznán celkem 3 zam stnanc m v celkové m sí ní výši 2.000 K . 
Vedoucím zam stnanc m nebo zam stnanc m, kte í vedou jiné zam stnance, je v souladu 
s právními p edpisy p iznán p íplatek za vedení.  P íplatek za vedení je vyplácen celkem 9 
zam stnanc m v celkové m sí ní výši 29.618,-- K . Z uvedeného vyplývá, že m sí ní ástka 
„hrubých“ plat  vzniklá sou tem platných platových vým r  iní bez odm n 758.655,- K . 
 
 



              
 

              
 
 
Na základ  pololetního hodnocení pln ní úkol  nad rámec pracovních povinnosti byly 
n kterým zam stnanc m p iznány mimo ádné jednorázové odm ny.  V roce 2018 bylo na 
mimo ádných odm nách vyplaceno celkem394.800,- K  „hrubého“, což je 3,91 % 
rozpo tovaných výdaj  na platy. 
 



               
 

              

 

Oblast pé e o zam stnance 

Také v uplynulém roce bylo snahou zam stnavatele vytvo it podmínky, aby si každý 
zam stnanec mohl vy erpat ádnou dovolenou nebo alespo  její v tší ást.  Všem 
zam stnanc m byly poskytnuty p edepsané OOP.  Zam stnanc m pracujícím na údržb  
ve ejné zelen  pak i ochranné vesty, pracovní obuv (zimní i letní) a zimní bundy.   
V organizaci je vedena kniha úraz . V hodnoceném roce nebyl zaznamenán žádný pracovní 
úraz. 
Pracovišt  obecního ú adu spl ují p edepsané hygienické podmínky (WC, teplá voda, místo 
pro oh ev potravy apod.), zam stnanc m jsou poskytovány mycí prost edky a další 
hygienické pot eby. Jsou provád ny pravidelné zákonem stanovené revize – elektro, plyn, 
hromosvody, hasicí p ístroje, elektrospot ebi e. 
Zam stnanci absolvují pravidelné pracovn léka ské prohlídky v rozsahu a lh tách 
stanovených obecn  závaznými právními p edpisy o pracovn léka ských službách. V lednu 
2018 byli zam stnanci preventivn  o kování proti žloutence typu A. Je podporován pitný 
režim zam stnanc .   
V roce 2018 byly, repasovány dve e v etn  zárubní v 1. a 2. pat e a opravena podlaha 
p edsín  ve 2. pat e. Poda ilo se realizovat opravu vstupního schodišt , které bylo ozna eno 
jako závada p i kontrole BOZP již v roce 2016 a znovu p i prov rce BOZP v roce 2017. 
Postupn  je vym ována již zastaralá výpo etní technika, je dopl ován SW systému Gordic, 
který by m l spl ovat požadavky GDPR, sjednotit a zp ehlednit stávající informa ní sytém 
obecního ú adu. 



Zam stnanci využívají Benefitní program, který schválila rada obce a Sociální fond schválený 
Zastupitelstvem obce. 

Oblast IT a telefonní sít  

Obec má uzav enou smlouvu na poskytnutí licence a správu a údržbu SW, ze kterého se 
skládá informa ní systém obce, a to: 

Tuto innost  zajiš uje spole nost JM POST – Ji í Mareš, se kterou má obec Velké B ezno za 
tímto ú elem uzav enou smlouvu. V roce 2018 se jednalo o tento rozsah prací: 
Hardware :  
• Notebook pro starostu, 
• PC vedoucí úseku SOM, 
• UPS Server, 
• HDD Server „ pro Public „. 
Software:  
• Norton Security  / Stanice 
• Eset Antivirus na Server 
• Bezpe nostní nová pravidla Security  HW / SW 
• Black list pravidla 

OV: 
• Zyxel UTM  bezpe nostní brána, 
• Rozší ení internetu (externí firma). 

Byly vyhotoveny nové WWW stránky a spušt ny zá í 2018. Od kv tna byla opat ení 
vyplývající z GDPR zavád na do praxe (s tímto bodem bylo a je do sou asnosti spojeno velké 
množství práce). Firma provádí b žné práce na nastavení a údržb  po íta , zálohování, 
instalace software, obnova certifikát  atd. V rámci kyberbezpe nosti a ochrany osobních 
údaj  je veškerý software p evád n na Server (spisovna, Gramis atd.). Data jednotlivých 
uživatel  (zam stnanc  ú adu)jsou p evedena na Server. 

Dále má obec uzav enou licen ní smlouvu a smlouvu o technické podpo e se spole ností: 
JIRRA Software s.r.o. -  programy Vodník (VaK) a Inkasník (byty), 
Ing. Václav Lepš - Gramis – zobrazování digitálních map s p ipojením do  

katastru nemovitosti, 
SALARY s.r.o.  - personalistika a mzdy, 
Gordic spol. s r.o.  - rozpo et, ú etnictví, majetek, dan  a poplatky, matrika,  

spisová služba, p ehled smluv a nov  personalistika a 
platy, portál ob ana, p íprava podklad  pro jednání 
orgán  obce v etn  kontroly usnesení, GDPR pro 
spisovou službu, 

VITA software s.r.o.  - stavební ú ad a p estupky, 
STARLIT s.r.o.  - SSB – správa byt , 
Dozimont s.r.o.  - internetové p ipojení, 
O2    - internetové p ipojení 
ATLAS Consulting spol. s r.o. - CODEXIS ONLINE – právní software.  

Postupn  budou všechna data p evedena do IS obce, jehož základem je IS Gordic, dopln ný 
VITA, Gramis a SSB. Doposud funk ní programy nebudou editovatelné a budou sloužit 
pouze jako archivní zálohy (Personalistika a mzdy, Vodník, Inkasník,). 

Zvláštní pozornost byla v uplynulém roce v nována opat ením k ochran  osobních údaj  
uloženým sm rnicí EU, obecn  známou pod zkratkou GDPR, která nabyla ú innosti v kv tnu. 
Paradoxem je, že nebyla p ijata žádná novela eského zákona o ochran  osobních údaj  a 
proto bylo nutné postupovat p ímo dle této evropské sm rnice. Již v roce 2017 nechala obec 



zpracovat analýzu stavu na úseku ochrany osobních údaj  ozna enou jako GAP Analýza, 
která ukázala na nedostatky ochrany osobních údaj  v oblasti, administrativní, organiza ní i 
technické. V rámci opat ení v oblasti administrativní se jedná zejména o anonymizaci, smluv, 
usnesení, zápis  a dalších dokument  zve ej ovaných zp sobem umož ujícím dálkový 
p ístup, a to i v souvislosti se skute ností, že obec Velké B ezno je v rámci elektronizace 
ve ejné správy napojena na Portál ob ana umož ující, na základ  garantované jednozna né 
identifikace, ešení životních situací ob ana bez osobní návšt vy na ú ad  a sou asn , že ú ad 
bude v letošním roce napojen prost ednictvím komunika ní infrastruktury ve ejné správy 
(KIVS) na Centrální místo služeb. Stát tímto zp sobem zajistí:  
• bezpe ný a spolehlivý p ístup k aplika ním službám jednotlivých ISVS(p ístup 

k informa ním systém m ve ejné správy), 
• bezpe nou a spolehlivou publikaci aplika ních služeb jednotlivých ISVS, 
• bezpe ný p ístup do internetu, 
• bezpe ný p ístup k poštovním službám v internetu, 
• bezpe né sí ové prost edí pro zajišt ní interoperability v rámci EU, 
• bezpe ný p ístup k aplika ním službám ISVS ur eným pro koncové klienty VS ze sít  

internet. 
Podmínkou však je, aby každý ú ad (orgán ve ejné moci – OVM) napojený do systému 
provozoval pouze certifikovaný informa ní systém. 
V oblasti organiza ní se jednalo o vytvo ení dokument  - informace o nakládání s osobními 
údaji p i jednotlivých innostech obecního ú adu (karty), které jsou zve ejn ny na webu obce. 
Dále byly zpracovány informace o nakládání s osobními údaji pro zam stnance a leny 
zastupitelstva, byly uzav eny dodatky o ml enlivosti se zam stnanci a leny komisí a výbor , 
kte í nejsou zastupiteli. Pro nakládání s osobními údaji, které není stanoveno zákonem, byly 
zpracovány souhlasy, které jsou subjektem údaj  podepsány p ed zapo etím úkonu. 
V oblasti personální byly osobní spisy zam stnanc  dopln ny o registry o obsahu spisu. 
Radou obce byla vydána Sm rnice .3/2018 „Sm rnice o práci s osobními údaji“, závazná pro 
všechny zam stnance obce. 
V oblasti technické se jedná o bezpe né uložení spis  obsahujících osobní údaje, a to jak 
v materiální, tak i elektronické podob . Sk ín  a zásuvky byly osazeny zámky, je uložena 
povinnost uzamknout kancelá  vždy, když zam stnanec z ní odchází. Každý zam stnanec má 
povinnost pracovat s osobními údaji tak, aby nebylo umožn no do nich nahlížet nepovolaným 
osobám. Ke každé osobní složce zam stnance uložené na spole n  sdílené složce Public, byly 
vytvo eny individuální p ístupy (heslo), které zná pouze majitel složky. Sdílené aplikace 
umíst né na serveru umožnují správci sít  získat informace o tom, kdo a kdy je navštívil. 
V sou asnosti ešíme SW požadavky na vyhledávání, opravu nebo výmaz osobních údaj  
v p ípad , že o to subjekt údaj  požádá. Za tímto ú elem byla Radou obce vydána Sm rnice 
íslo 2/2018 „ Provozní ád výpo etní techniky“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblast Kontroly. 

Tato innost je sou ástí práce každého orgánu obce i každého vedoucího zam stnance obce.  
Kontrolní innost je rozd lena na kontrolu vn jší a kontrolu vnit ní. 

1.  Kontrola vn jší 
a)  Dozor nad výkonem sv ených p sobností se ídí ustanoveními § 123 a násl. zákona o  
     obcích realizuje jej p evážn  odbor dozoru MV R. 
b)  Krajský ú ad Ústeckého kraje (KÚ ÚK) nebo Magistrát Ústí nad Labem (MmUL)   
     vykonává kontrolní innost OÚ na t ch úsecích p enesené p sobnosti, ve kterých je    
     sou asn  i odvolacím orgánem. 
c)  KÚ ÚK a další státní ú ady vykonávají kontrolní innost OÚ, na úseku samostatné   
     p sobnosti obce, v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy. 
d) Ve ejnosprávní kontrola – zejména na úseku hospoda ení s ve ejnými prost edky  
     poskytovanými t etím osobám z rozpo tu obce. 
e)  Kontrola hospoda ení obce (AUDIT) – provádí bu  KÚÚK nebo nezávislá auditorská   
     spole nost. Dále pak inventarizace majetku, ú t , závazk  a pohledávek. 
f)  Kontrola organizací z ízených obcí. 

2.  Kontrola vnit ní 
a) Vnit ní kontrola je kontrola pod ízeného nad ízeným uvnit  OÚ, a to formou metodických 
    dohlídek nebo vlastní kontrolní inností. Tento typ kontroly probíhá neformáln  – zápis je  
    proveden pouze v p ípad , že je shledáno opakované porušení pln ní pracovních povinnos- 
    tí. 
b) Dalším zp sobem vnit ní kontroly, je kontrola pln ní úkol  obecním ú adem nebo 
    organiza ní složkou obce orgány obce, kterou provádí výbory ZO nebo komise RO. 
c) V organizaci je zaveden systém finan ní kontroly, stanovený Sm rnicí o finan ní kontrole,  
     kterým projde každý fakturovaný výdaj obce. 
d) Sou ástí práce je pravidelná kontrola pln ní usnesení rady obce a zastupitelstva obce a  
    dalších úkol  uložených na základ  jednání t chto orgán  obecnímu ú adu.  

V souladu s Kontrolním ádem je obecním ú adem každoro n  zpracovávána zpráva o 
kontrolní innost, které je p edkládána k projednání rad  a zastupitelstvu obce. 
 


