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Z Á P I S  
z 8. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 23. 09. 2019 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Jan Šotka, p. Marcela Tomanová, Bc. Tomáš Pýcha a pan Karel Turek do 17:10 
hod. 
Veřejnost:  3 

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 
 
Starosta zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 8. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu dne 13. 9. 2019, tedy před minimální lhůtou 7 dní před konáním 
zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány přístupy k podkladům k dnešnímu jednání.  

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen paní Vyhnálkovou a Mgr. Kulhánkem. 
Zápis je k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a 
tudíž se pokládá za schválený. Dle prezenční listiny je zatím přítomno dnešního jednání 11 z 15 
zastupitelů, omlouvá se pan Šotka, paní Tomanová, Bc. Pýcha, pan Turek se neomlouval, snad 
přijde později. 
Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou 8. 
zasedání zastupitelstva obce určil paní Hanu Fuchsovou. Dále informoval přítomné, že pro 
účely pořízení zápisu bude celé jednání nahráváno na diktafon a po pořízení zápisu a podepsání 
ověřovateli bude zvukový záznam smazán, a to z toho důvodu, že obecní úřad není schopen 
uchovat zvukový záznam jako dokument zastupitelstva v anonymizované podobě.  
Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva                            
Ing. Jana Fialu a PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. a návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Mgr. Michal Šidák, pan Ivan Mottl a paní           
Ivana Charvátová. 
Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh, není tomu tak, starosta dal hlasovat. 
Usnesení 111/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 8. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing Jan Fiala a          

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D.    
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        Ing. Mgr. Michal Šidák, pan Ivan Mottl, paní Ivana Charvátová 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce, který navrhl 
doplnit o prodej pozemku 291/111 v k. ú. Velké Březno a prodej pozemku 291/121 v k. ú. Velké 
Březno a dále o návrh na uzavření Dodatku č. 1 dohody o splátce dluhu. 
Současně se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku? Nikdo 
neměl žádnou připomínku. Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na 
usnesení. 
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Usnesení 112/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 8. zasedání: 
takto:  

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro  11  hlasů proti  0  hlasů zdržel   0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 2. připomínky občanů 1. část 

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

Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na prodej části pozemku p. č.  370/1. 
Konstatoval, že na základě usnesení rady obce předkládá k projednání žádost manželů ………. 
…………………………………………………………………………, o prodej pozemku číslo 
370/2 o výměře 226 m2 – ostatní plocha, v katastrálním území Velké Březno, který vznikl 
geometrickým plánem č. 810-34/2019. Cena obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem na 
214,71 Kč/m2. Kupní cena činí 48.524,- Kč + náklady s tím spojené.  Součásti kupní smlouvy 
je zřízení služebnosti – věcného břemene práva a jízdy. Záměr byl zveřejněn od 25. 6. 2019 do 
11. 7. 2019.  Dne 13. 8. 2019 byla obci doručena žádost pana …………… obsahující sdělení, 
že rodiče přepsali nemovitý majetek na něj. Manželé …………. se písemně vzali svou žádost 
zpět ve prospěch syna ………….  Proto rada doporučuje uzavřít předmětnou smlouvu s ……… 
………... 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.                                                                       
17:10 se dostavil pan Karel Turek 
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat. 
Usnesení 113/2019 
Prodej části p. p. č. 370/1  v k. ú. Velké Březno s věcným břemenem práva chůze a jízdy 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.  Schvaluje 
     uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku č. 370/1,  
     dle geometrického oddělovacího plánu č. 810-34/2019 označené jako pozemek p. č. 370/2,  
     o výměře 226 m2 v k. ú. Velké Březno 
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     za cenu 48.524,- Kč + náklady spojené s prodejem. 
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy a smlouvy o VB                                     T:  31. 10. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 8 hlasů proti 2 hlasů zdržel 2 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh prodeje pozemku p. č. 291/107  a pozemku p. č 291/108, 
oba v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že na základě usnesení rady obce předkládá zastupitelstvu 
žádost …………………………………………………………………………………………,                                             
………………………., na koupi nemovitosti – pozemku číslo 291/107 o výměře 570 m2 a 
pozemku číslo 291/108 o výměře 525 m2, oba v k. ú. Velké Březno, za účelem výstavby RD. 
Jedná se o pozemky bez základové desky. Pozemky chtějí financovat hypotékou. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek 
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat. 
Usnesení 114/2019 
Prodej p. p. č. 291/107  a 291/108  v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o koupi pozemku číslo 291/107 o výměře 570 m2 a pozemku                    
      číslo 291/108 o výměře 525 m2, oba v k. ú. Velké Březno  
      za cenu 865.050,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

 Kupující: 
 ……………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………  

II.  Souhlasí  
      s uzavřením kupní smlouvy za podmínky, že část kupní ceny ve výši 181.700,- Kč,  
      představující zálohu, bude kupujícími uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Druhou  
      část kupní ceny ve výši 683.350,- Kč, představující doplatek, jsou kupující povinni  
      společně a nerozdílně uhradit prodávajícímu z prostředků poskytnutých kupujícím bankou   
      – Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,            

PSČ 140 00, formou úvěru, a to bezhotovostním převodem na v záhlaví této smlouvy 
označený bankovní účet prodávajícího pod variabilním symbolem: 22019 a s poznámkou 
pro příjemce s textem „…………………..“, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne   

      uzavření této smlouvy. 
      Při splnění těchto podmínek zabezpečí prodávající vložení KS do katastru nemovitostí. 
III. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                             T:  31. 10. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost manželů ……………………………., 
bytem …………………….. o prodej části pozemku č. 296/9 o výměře cca 223 m2 a část 
pozemku č. 296/8 o výměře cca 91 m2 – oba ostatní plocha v katastrálním území                 
Valtířov nad Labem. Pozemky navazují na pozemky žadatelů. Záměr prodeje byl schválen na 
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6. Zasedání OZ č. usnesení 77/2019 a byl zveřejněn od 24. 5. 2019 do 10. 6. 2019. Byl 
zpracován GP, který rozdělil pozemky k prodeji. Vznikl nový pozemek č. 296/40 o výměře   
315 m2, který je předmětem prodeje. Kupní smlouvu zpracovala Mgr. Málková. Kupní cena 
činí 61.551,- + náklady (GP a znalecký posudek, správní poplatek návrh na vklad – 8.342 Kč). 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek 
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat. 
Bez připomínek 
Usnesení 115/2019  
Prodej části p. p. č. 296/9 a p. p. č. 296/8 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření kupní smlouvy na část pozemků. č. 296/9 a č. 296/8, dle geometrického plánu    
     číslo 570 - 42/2019 označené jako pozemek č. 296/40 o výměře 315 m2                                       

v k. ú. Valtířov  nad Labem,  
     za cenu 61.551,- Kč + náklady spojené s prodejem 
     Kupující:  
     ………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                              T:  31. 10. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost ……………………….., bytem                       
…………………………………………. o koupi nemovitosti – pozemku číslo 291/111 o výměře 
541 m2 za účelem výstavby RD. Jedná se o pozemek bez základové desky. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek 
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat. 
Usnesení 116/2019 
Prodej p. p. č. 291/111  v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o koupi pozemku číslo 291/111 o výměře 541 m2 v k. ú. Velké Březno  
     za cenu 427.390,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

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

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T: 31. 10. 2019                                                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost manželů …………., trvale bytem 
……………………………………………………………………………………, trvale bytem                 
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……………………………………. o koupi nemovitosti – pozemku číslo 291/121 o výměře      
623 m2 za účelem výstavby RD. Jedná se o pozemek bez základové desky. Kauce byla složena 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek 
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat. 
Usnesení 117/2019 
Prodej p. p. č. 291/121  v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o koupi pozemku číslo 291/121 o výměře 623 m2 v k. ú. Velké Březno  
     za cenu 492.170,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

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

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                   T: 31. 10. 2019                                                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil projednání nabídku na odkoupení pozemků v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
Konstatoval, že Hradecká zemědělská s.r.o., IČO 06457282, se sídlem Zemědělská 880/1,      
500 03 Hradec Králové, v zastoupení majitele pozemků v k. ú. Vítov u Velkého Března na listu 
vlastnictví 470 nabízí obci pozemky k odkoupení. Celková plocha činí 31.818 m2 a jedná se i 
o příjezdové komunikace k zastavěným pozemkům a zemědělské pozemky. Pozemky nabízí za 
37 Kč/m2. Celková kupní cena by činila 1.177.266,- Kč.  Komise majetková a bytová ani Rada 
obce odkoupení nedoporučují.  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek 
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat. 
Usnesení 118/2019 
Nabídka pozemků 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Neschvaluje 
     odkoupení pozemků uvedených na LV 470, o celkové výměře 31.818 m2 za cenu     
     1.177.266,- Kč 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     o usnesení informovat prodávajícího.                                                             T:  30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   12 hlasů proti 0   hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh na vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 99/1                         
v k. ú. Vítov u Velkého Března. Konstatoval, že na základě usnesení rady obce předkládá 
zastupitelstvu k projednání žádost ………………………………………………………….,      
…………………………………………………………………………………………………..,                  
…………………………………………………………………………………………………..,                                   
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…………………….. o prodej pozemku č. 99/1 o výměře 1209 m2 – vedený jako ovocný sad 
v katastrálním území Vítov u Velkého Března. Pan ………. předložil svůj znalecký posudek, 
kde cena obvyklá za  1 m2 činí 250,- Kč.  Komise majetková a bytová proto rozhodla, aby obec 
nechala zpracovat svůj znalecký posudek. Znalec stanovil cenu obvyklou ve výši 400,- Kč/m2. 
Majetková komise se přiklání k našemu znaleckému posudku. ……………. souhlasí s touto 
stanovenou cenu ve výši 400,- Kč/m2.  Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena.   
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat. 
Usnesení 119/2019 
Záměr prodeje p. p. č. 99/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.  Schvaluje 
    záměr prodeje p. p. č. 99/1 o výměře cca 1209 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                T: 30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  11 hlasů proti 0   hlasů zdržel 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh na vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 421/3                    
v k. ú. Valtířov nad Labem. Konstatoval, že na základě usnesení rady obce předkládá 
zastupitelstvu k projednání žádost manželů ……………., kteří v loňském roce koupili rodinný 
dům čp. 184 ve Valtířově a pronajali pozemek č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 
1375 m2 – trvalý travní porost, který je ve vlastnictví obce. Nyní žádají o odkup pozemku               
č. 421/3. Doplnil, že rada obce doporučuje záměr prodeje schválit. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat. 
Usnesení 120/2019 
Záměr prodeje p. p. č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje pozemku č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 1375 m2 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T:  30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  11  hlasů proti 0   hlasů zdržel 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 536/1                                          
v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že na základě usnesení rady obce předkládá zastupitelstvu 
k projednání žádost pana ………………………………………………………………… o 
koupi pozemku č. 536/1 v k. ú. Velké Březno o výměře 165 m2 – zahrada. Pozemek je 
v současné době pronajat manželům …………..., kteří pozemek udržují. V případě schválení 
záměru, bude návrh na odkoupení zaslán i manželům ………., kteří bydlí v čp. 81, ve 
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vlastnictví SŽDC. Rada obce nedoporučuje pozemek prodat, ale ponechat jej pouze 
v pronájmu. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek – projednávala to Komise majetková a bytová? 
Starosta – projednávala 
Mgr. Kulhánek – a mohu se zeptat, proč to nedoporučila komise ani rada? 
paní Mendlová – informovala o tom, že SŽDC chystá investici, v rámci které dojde k přesunu 
nástupiště směrem k závorám. Proto doporučujeme do této doby ponechat pozemek 
v pronájmu. 
Mgr. Kulhánek si upřesnil polohu pozemku. 
paní …………….. – upozornila, že žadatel  je vlastníkem dvou automobilů, které hodlá na 
tomto pozemku parkovat. 
Mgr. Kulhánek – já jsem četl, že tam chce postavit nějakou garáž. 
paní Mendlová -  údajně chce na pozemku skladovat materiál na stavbu nebo opravu RD. 
Mgr. Kulhánek si upřesnil hranici, kterou je komunikace.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 121/2019 
Záměr prodeje p. p. č. 536/1 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.   Neschvaluje 
     záměr prodeje pozemku č. 536/1 v k. ú. Velké Březno o výměře 165 m2. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     o usnesení informovat žadatele.                                                                       T:  30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 8   hlasů proti  1  hlasů zdržel 3 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání vyhlášení záměru prodeje pozemků 48/38 a 482/15,                               
oba v k. ú. Valtířov nad Labem. Konstatoval, že na základě usnesení rady obce předkládá 
zastupitelstvu k projednání žádost pana …………………………………………………. o 
koupi pozemků č. 48/38 o výměře 131 m2 a 482/15 o výměře 21 m2 vše                                                  
v k. ú. Valtířov nad Labem za účelem ucelení jeho pozemku. Popřípadě je ochoten koupit i 
zbývající pozemek č. 179/2 o výměře 27 m2.  Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena.  Rada 
obce nedoporučuje pozemky prodat, neboť se v daném prostoru uvažuje o rozšíření 
komunikace. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení  122/2019 
Záměr prodeje p. p. č. 48/38, 482/15 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.   Neschvaluje  
     záměr prodeje pozemku p. č. 48/38 o výměře 131 m2 a pozemku p. č. 482/15 o výměře       
     21 m2, oba v k. ú. Valtířov nad Labem. 
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     o usnesení informovat žadatele.                                                                       T:  30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  11  hlasů proti  0  hlasů zdržel 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni a právu provést 
stavbu. Konstatoval, že dne 03. 06. 2019 obec Velké Březno obdržela žádost od                
Omexom GA energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec, na základě 
plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se úpravu stávající distribuční sítě NN, důvodem 
zřízení odběrného místa je výstavba RD na p. p. č. 285/1 v k. ú. Velké Březno – Na Výsluní. 
Záměr byl schválen ZO č. usnesení 105/2019 a byl zveřejněn 25. 06. 2019 do 11. 7. 2019. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 123/2019 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IP-12-4009614/003, UL-V. Březno, p. p. č. 285/1, přípojka kNN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu  
     o umístění stavby č. IP-12-4009614/003, UL-V. Březno, p. p. č. 285/1, přípojka kNN, na  
     obecním pozemku č. 291/123 v k. ú. Velké Březno. 
     Budoucí oprávněná: 
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
     Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností                                             

OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ 323 00,                      
IČ 49196812 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                              T: 31. 10. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti  0  hlasů zdržel 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání nabídku na bezúplatný převod čerpací stanice pitné vody, 
vodovodu, kanalizace, ČOV a čerpací stanice odpadní vody od OS Vítov IV. Konstatoval, že 
na základě usnesení rady obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání žádost (návrh) 
bezúplatného převodu ČSPV, vodovodu, kanalizace, ČOV a ČSOV, která slouží a kterou 
vlastní obyvatelé OS Vítov IV. Doplnil, že se jedná o vodovod HDPE 90x5,4 o délce 125m, 
zahrnující čerpací stanici, 10 přípojek vody a 3 hydranty a splaškovou kanalizaci PVC DN 250 
o délce 248 m zakončenou čistírnou odpadních vod SBR 50, čerpací stanicí splaškových vod 
s vyústěním vyčištěných vod do Homolského potoka. Součástí převodu by musela být i 
přípojka elektřiny, která zajišťuje chod obou čerpacích stanic. Dále doplnil o popis problémů 
z hlediska provozu nabízeného majetku: 

1. Potrubí vodovodu a kanalizace vede soukromým pozemkem – není zajištěno věcným 
břemenem. 
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2. Čerpací stanice pitné vody není uvedena na kolaudačním souhlasu, je na soukromém 
pozemku a bez přístupu.  

3. V ochranném pásmu potrubí i čerpací stanice je postavena zeď z KB bloků, která ztíží 
případné opravy havárií na zařízení. Navíc svou vahou a hloubkou základů může 
vyvolat poškození potrubí. 

4. Jako problematické se ukazuje i čištění splaškové kanalizace, která byla v minulosti již 
několikrát ucpaná. 

5. Splašková kanalizace není napojena do obecní kanalizace, ale je zakončena samostatnou 
ČOV. Ta potřebuje pravidelnou obsluhu a údržbu, dále je třeba zajistit chod čerpadel, 
provádění rozborů na odtoku a přítoku, odkalování a odvoz kalu z ČOV.  

6. Objekt čistírny je umístěn mezi silnicí a potokem, ČOV je neoznačena, neoplocena, 
poklopy jsou bez uzamčení. 

Na dotaz k možnému přístupu k zařízení čerpací stanice pitné vody bylo řečeno, že majitel 
pozemku zhotoví ve zdi z KB bloků dvířka z veřejné komunikace. Pokud by převod na obec 
proběhl, bude třeba zajistit nápravu vadného kolaudačního souhlasu, zpracovat a aktualizovat 
související provozní řády vodovodu, kanalizace a ČOV. 
Z výše uvedených důvodů provoz VaK obce ani rada obce nesouhlasí s realizací převodu 
čerpací stanice pitné vody, vodovodu, kanalizace, ČOV a čerpací stanice odpadní vody OS 
Vítov IV do správy a majetku obce Velké Březno. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 124/2019 
Bezúplatný převod čerpací stanice pitné vody, vodovodu, kanalizace, ČOV a čerpací 
stanice odpadní vody od OS Vítov IV 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I. Neschvaluje  

převod čerpací stanice pitné vody, vodovodu, kanalizace, čistírny odpadních vod a 
čerpací stanice odpadních vod, které vlastní obyvatelé OS Vítov IV do majetku a správy 
obce Velké Březno. 

II. Ukládá 
Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
o usnesení informovat vlastníky soukromého VaK OS Vítov IV.               T:  30. 09. 2019 

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

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4/2019. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek – dotaz na zrušení položky oplocení ve sportovním areálu Valtířov 
Starosta – schraňujeme finanční prostředky na zateplení bytových domů. Byla schválena 
dotace. 
Mgr. Kulhánek – v rozpočtu se s tím zateplením počítalo? 
Starosta - ne, nepočítalo. 
Mgr. Kulhánek – a předpokládáme, že ještě letos budeme zateplovat? 
Starosta – čekáme na vyjádření, zda dotaci ano nebo ne. 
Mgr. Kulhánek – a to si vážně myslíte, že letos budeme zateplovat. Že stihneme výběrové řízení, 
zateplit a utratit, tak to vám fandím.   
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Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 125/2019 
Rozpočtové opatření 4/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     rozpočtové opatření č. 4/2019 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 8 hlasů proti 1 hlasů zdržel 3 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání rozbor hospodaření obce v období leden až 
červenec 2019.  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 126/2019 
Rozbor hospodaření obce za období leden – červenec 2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Bere na vědomí 
      Rozbor hospodaření obce za období leden - červenec 2019 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 12  hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na stanovení výše odměny členům 
Komise domovníků. Konstatoval, že rada obce, která se konala dne 19. 8. 2019, se zabývala 
„institucionalizací„ domovníků, a to zejména z důvodu vytvoření možnosti jejich odměňování. 
Při zpracovávání návrhu domovního řádu bylo Komisí majetkovou a bytovou navrhováno, že 
každý domovník by měl za výkon své funkce pobírat odměnu, jejíž výše by se pohybovala cca 
100,- Kč, za každý jím spravovaný byt. 
Při celkovém počtu spravovaných bytů by celková částka odměn činila 16.500,- Kč měsíčně, 
tedy 198.000,- Kč/rok.  
Komise také navrhla způsob, jakým bychom tyto prostředky získali, a to tak, že bychom do 
služeb připočetli částku 100,- Kč. Je to pro obec ekonomiky nejvýhodnější cesta, ale má své 
pro i proti: 
Pro: 
- náklady na domovníky budou sníženy o tuto odměnu, 
- případný spor bychom zřejmě vyhráli, neboť se nejedná o zvyšování nájemného 
Proti: 
– v případném sporu bychom museli prokázat nezbytnost této služby ve spojitosti s řádným 

užíváním bytu, 
– pokud by nájemníci „platili“ svého domovníka, byla by domovníkova pozice v domě 

značně oslabena, 
– nájemníci budou považovat toto opatření přinejmenším za neetické, neboť si službu 

neobjednali, při uzavírání smlouvy o nájmu bytu nebyla avizována. Bude to chápáno jako 
další zvýšení nájemného, tedy celkově negativní dopad. 

Proto rada odsouhlasila, že náklad na odměny domovníkům ponese v plné výši obec s tím, že 
je bude hradit z vybraného nájemného.  
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Další otázkou bylo, jakým způsobem, přesněji, na základě jakého právního vztahu, bude 
odměna vyplácena. Nabízely se tři možnosti.  
1. Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr dle § 74 až 77 ZPr.  
2. Snížením nájemného. 
3. Odměna poskytnutá v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích. 
K bodu 1 – připravovanou novelou ZPr., vzniknou obci (zaměstnavateli) další povinnosti 
v oblasti BOZP a vedení evidence pracovní doby, náklady na dovolenou apod. Současně je 
třeba vzít v potaz nařízení vlády o minimální mzdě. Velmi obtížně uchopitelný postup – 
nedoporučujeme 
K bodu 2 – bude nutné uzavřít dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek – velmi obtížně 
uchopitelné – nedoporučujeme 
K bodu 3 – zřídit z domovníků komisi rady obce a členy odměňovat v souladu se zákonem o 
obcích. Nevýhodou je, že pokud domovník nebude svou činnost vykonávat, nebo ji nebude 
vykonávat v požadovaném rozsahu, bude pobírat tuto odměnu do doby, než bude z komise 
odvolán. Rada souhlasila s variantou 3.  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek  - dotaz zda jsou vytipovány osoby pro výkon funkce domovníka. Na každý 
objekt jeden domovník? Bude to někdo z nájemníků ve všech případech? 
pan Mottl – z 80% jsou známy osoby, které mají zájem o tuto práci. U menších objektů je 
možné, že se sloučí pod jednoho domovníka víc objektů. 
Mgr. Kulhánek – zajímalo by mne, jaké mají domovníci kompetence a povinnosti. 
Tajemník odpověděl, že kompetence a povinnosti domovníků jsou stanoveny v Domovním 
řádu a ve Statutu a jednacím řádu Komise domovníků. Oba dokumenty zašleme zastupitelům 
na e-mail. 
Šidák – dotaz na počet bytů a odměňování domovníků. Aby se pro tyto občany neztížilo 
byrokratické přiznání k dani z příjmu. 
pan Mottl – budou na to upozornění při prvním jednání komise. 
Charvátová – a cesta odměňování ve snížení nájemného? 
Mendlová – povinnost platit předepsané nájemné a finanční nároky za práci nelze 
kompenzovat a započítávat. 
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 127/2019 
Návrh na stanovení výše odměny domovníkům. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Stanovuje s účinností od 1. 9. 2019 
     každému členu Komise domovníků, který není členem Zastupitelstva obce Velké Březno,  
     měsíční odměnu za výkon funkce člena komise domovníků ve výši 100,-Kč za každý byt  
     v jím spravovaném domě.   
Výsledek hlasování:        hlasů pro 10  hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost pana …………… o snížení výše měsíční 
splátky z 1.000,- Kč na 500,- Kč. Konstatoval, že zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo 
usnesením číslo 9/2019 uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 15.678,- Kč vzniklého 
nehrazením nájemného a plateb záloh za služby a neuhrazením nedoplatku z vyúčtování služeb 
roku 2017 spojené s užíváním bytu č. .., v domě ……………………………….. Dlužník se 
zavázal uhradit dluh v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč.  
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Doplnil, že z dohody o splátkách uzavřené dne 18. 01. 2019 na částku 15.678,- Kč bylo ke dni 
31. 08. 2019 uhrazeno pouze 1.500,- Kč (dne 28. 01. 2019 splátka 1.000,- Kč a dne 11. 06. 2019 
splátka 500,- Kč). Společní nájemci dále nově dluží nájemné za měsíce leden, únor, březen a 
srpen 2019 v celkové částce 6.156,- Kč a nedoplatek za vyúčtování služeb roku 2018 v částce 
4.111,- Kč. K 31. 08. 2019 tak dluh dosáhl výše 24.445,- Kč. 
Dále doplnil, že dne 31. 07. 2019 pan …….. podal žádost o novou nájemní smlouvu s tím, že 
se zavazuje splácet dlužnou částku po 500,- Kč měsíčně. Žádosti o novou nájemní smlouvu 
nebylo vyhověno a na své 15. schůzi, která se konala dne 09. 09. 2019, potvrdila Rada obce 
Velké Březno platnost usnesení č. 151/2019, kterým na své schůzi dne 8. 7. 2019 schválila 
výpověď nájmu bytu č. .., ……………….. Dále konstatoval, že s ohledem na skutečnosti, že 
výše uvedený dluh budou žadatelé splácet přibližně 49 měsíců, a že doposud jejich platební 
morálka byla pouhých 1.500,- Kč, je v návrhu usnesení uvedeno v alternativách: Schvaluje - 
Neschvaluje  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Tajemník vysvětlil, proč je usnesení navrhováno ve dvou alternativách schvaluje a neschvaluje. 
Dosavadní platební morálka dlužníka a doba splácení přesahující volební období jsou 
argumenty proč neschválit. Po poradě s naší právničkou doporučujeme schválit, abychom 
v případném sporu mohli úspěšně čelit námitce dlužníka, že s ohledem na svou sociální situaci 
žádal o dohodu a zastupitelé ji nevyhověli. Zastupitelé však mají právo neschválit. 
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Mgr. Kulhánek – konstatoval, že je zmaten, neboť vyslechl obě alternativy usnesení a neví, o 
které bude hlasováno. 
Starosta upřesnil, že rada doporučuje schválit, proto bude nejprve hlasováno o alternativě 1 – 
Schvaluje. 
Usnesení 128/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 Dohody o uznání dluhu a jeho splacení  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 1 uznání dluhu a dohody o splacení dluhu, uzavřené dne 18. 01. 2019,    

ve  znění přílohy důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1.                                                                    T: 31. 10. 2019 
 Výsledek hlasování:        hlasů pro  9 hlasů proti 3 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu 
ve splátkách. Paní ………………………………………………………………….., byt č. .., 
……………., požádala dne 05. 06. 2019 o možnost uhradit nedoplatek z vyúčtování služeb za 
rok 2018 v celkové částce 10.022,- Kč v měsíčních splátkách po 500,- Kč. Dne 28. 08. 2019 
uhradila 500,- Kč, tzn., že nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2018 činí k 31.08.2019 částku 
9.522,- Kč.  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
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Usnesení 129/2019 
Návrh na uzavření dohody o splácení dluhu za nedoplatek z vyúčtování služeb za 2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    uznání dluhu ve výši 9.522,- Kč a Dohodu o splacení dluhu v měsíčních  
    splátkách ve výši 500,- Kč 
    Dlužník: 

 paní ………………………………………………………………………………, byt č. ..,                         
…………….. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách.                              T: 31. 10. 2019 
Výsledek hlasování:        hlasů pro  11 hlasů proti 1 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 5. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na výběr dodavatele kompostérů pro 
občany. Konstatoval, že na základě usnesení rady obce ze dne 19. 8. 2019, předkládá 
zastupitelstvu obce výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu nazvané 
„Obec Velké Březno – předcházení vzniku odpadů“, jehož obsahem byl výběr dodavatele 
kompostérů pro občany.  Doplnil, že se jedná o dva typy kompostérů, a to o objemu 1000 l a 
2000 l.  Do otevřeného výběrového řízení, které proběhlo elektronicky, se přihlásil pouze jeden 
účastník – společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,       
IČO: 25347942. Tato společnost splnila zadávací podmínky. Společnost dodá obci 136 ks 
kompostérů o objemu 1000 l a 214 ks kompostérů o objemu 2000 l, v celkové ceně               
1.863.200,- Kč bez DPH, což je 2.254.472,- Kč s DPH. Dle rozhodnutí o přidělení dotace, činí 
podíl obce 17,5%, tedy 394.533,- Kč (včetně DPH). 
V souladu s ustanovením Směrnice č. 1/2017, O zadávaná veřejných zakázek malého rozsahu 
na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno 
na všech úsecích její činnosti, rozhoduje o nejvhodnější nabídce zastupitelstvo obce.  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 130/2019 
VZMR „Obec Velké Březno – předcházení vzniku odpadů“ – kompostéry pro občany - 
výběr nejvýhodnější nabídky 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.  Schvaluje  
    1. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem:    
         Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942. 
    2. Uzavření Kupní smlouvy na nákup 136 ks kompostérů o objemu 1000 litrů a 214 ks  
        kompostérů o objemu 2000 litrů za celkovou cenu 1.863.200,- Kč bez DPH. 
        Prodávající: 
        ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942. 
II. Ukládá 
     PhDr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku SČ OÚ, 
     1. O usnesení zastupitelstva informovat účastníky výběrového řízení.          T:  30. 09. 2019  
     2. Zabezpečit zveřejnění výsledků výběrového řízení na portále „vhodne-uverejnení.cz“  
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                                                                                                                              T: 30. 09. 2019 
 
     3. Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                           T: 31. 10. 2019 
Výsledek hlasování:        hlasů pro  12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 
SOD/23/2018. Konstatoval, že na základě usnesení rady obce předkládá zastupitelstvu obce 
žádost firmy Petr Vachulka. Firma Petr Vachulka doručila obci dne 7. 8. 2019 žádost o 
prodloužení termínu, a to uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. SOD/23/2018 na zakázku PS 
a IS „Velké Březno – revitalizace náměstí“ důvody posunutí termínů v části smlouvy čas a 
místo plnění, jsou uvedeny v přiložené žádosti. 
Starosta požádal zastupitele, aby si opravili termín uvedený v návrhu Dodatku č. 1, v tabulce   
4. 2., kde má být správně u DPS uvedeno do 31. 03. 2020. 
Předmětnou smlouvu schválilo zastupitelstvo obce dne 24. 9. 2018, usnesením č. 369/2018 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 131/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018, ve znění uvedeném    
     v příloze důvodové zprávy, se společností Petr Vachulka.  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOD/23/2018.                    T:  31. 10. 2019 
Výsledek hlasování:        hlasů pro  12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání zprávu o plnění usnesení přijatých 
zastupitelstvem v prvním pololetí roku 2019. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bez připomínek.  
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat 
Usnesení 132/2019 
Plnění usnesení zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých v období 
leden až červen 2019 
I  Schvaluje 
   1. Dodatečné prodloužení termínu plnění usnesení: č. 101/2019 do 31. 10. 2019 

č. 104/2019 do 30. 11. 2019 
č. 108/2019 do 31. 10. 2019 

   2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Bod programu 6. Zprávy starosty 

Starosta informoval o stavu výstavby školní jídelny. K  21. 8. 2019 byl termín dokončení 
výstavby. Dodavatel požádal o prodloužení termínu do 30. 9. 2019.  Žádostí se zabývala rada 
obce. Snažíme se najít řešení, které by vyhovovalo oběma stranám. 

Starosta informoval zastupitele o tom, že připravujeme stavbu intenzifikace ČOV Velké Březno 
(modernizace) + přeměnu ČOV Valtířov na ČSOV – v listopadu 2019 má ministerstvo 
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásit dotační titul – 
podmínkou žádosti je, že musí být vybrán dodavatel -  zadávací  a výběrové řízení provede 
firma Provod – předloženou zadávací dokumentaci konzultujeme s právníkem obce a firmou 
Provod.  O zadání rozhodne v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, rada obce. 

Starosta informoval zastupitele o tom, že byly podány žádosti o dotaci na zateplení dvou 
objektů – Litoměřická 248 a Ústecká 149, 152 - výsledek zatím neznáme. 

Byla schválena dotace na tříděný odpad u každého objektu. Nyní probíhá příprava zadávacího 
řízení na dodavatele. Za tímto účelem jsme přizvali k jednání paní ………… s firmy ASPHA, 
aby nám vysvětlila v čem je realizace tohoto opatření výhodná pro obec. Jedním z limitujících 
faktorů je místo, neboť přibyde další cca 1100 odpadových nádob a také, zda tyto popelnice 
bude umět AVE svézt. Jedná se proto o cenu svozu i možnostech rozmístění nádob u objektů.  
Tajemník – informoval zastupitele, že již v současné době je systém odpadového hospodářství 
nutné dotovat z rozpočtu obce a obává se, zda zavedení dalších odpadových nádob bude pro 
obec únosné. 
Kulhánek – v jiných obcích to funguje (Chlumec, Chabařovice). Podmínkou je nové výběrové 
řízení svozu odpadu a najít optimálního dodavatele. Konstatoval, že toto výběrové řízení je 
velmi obtížné a vzhledem k osobní zkušenosti jej doporučuje zorganizovat ve spolupráci se 
společností ASPHA. Myšlenku důkladnějšího třídění považuje za rozumnou, proto a je třeba 
občanům co nejvíc umožnit třídění. 
Šlechtová – AVE mají v této oblasti monopolní postavení a jednání s nimi je velmi složité.   

Starosta informoval, že naše žádost o dotaci na pořízení nového hasičského vozu byla 
ohodnocena 14 z 15 možných bodů. V listopadu proběhne v Praze jednání, kde se rozhodne. 
Cena nového hasičského vozidla se pohybuje kolem 7,5 mil. Kč. Dotace od GŘ HZS činí max. 
2,5 mil. Kč. Obrátíme se proto i na Kraj a oslovíme sponzory s tím, že se budeme snažit získat 
prostředky na dofinancování této techniky. 

Starosta informoval zastupitele o dokončení výstavby nových autobusových zastávek. Jsou 
hotové, upravená podloží a okolí. Zatím jsem zaznamenal samé kladné ohlasy. 

Starosta připomenul kulturní program obce „Tivolí hudební léto“, který proběhl v letních 
měsících. Poděkoval PhDr. Mgr. Šteflovi Ph.D. a předal mu slovo. 
Doktor Štefl prezentoval průběh „Tivolího hudebního léta“ 2019 a požádal o předběžné 
vyjádření, zda bude obec chtít tuto akci organizovat i příští rok, aby mohl začít domlouvat a 
organizovat přípravu. Pokud se obec rozhodne, že ano, rád by si promluvil o dalších 
podmínkách, protože organizace takovéto akce je velmi náročná a vysilující. Starosta 
poděkoval Dr. Šteflovi za práci, kterou ve prospěch obce odvedl jako pořadatel této akce.  

Bod programu 7. Dotazy členů zastupitelstva 

Mgr. Šidák – bylo provedeno několik změn dopravních značení v obci. Dotázal se, kdo tyto 
kroky koncepčně připravuje. V rámci dopravní bezpečnosti to účel neplní, běžte se tam podívat. 
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Mnoho DZ je naprosto k ničemu. Uvedl příklady – nadbytečná zrcadla. Dotázal se, zda se 
v letošním roce vedení obce zabývalo dopravní situací.  
Starosta – instalace dopravních značení na místních komunikacích je vyvolána požadavky 
občanů. 
Mgr. Šidák – poukázal na umístění rychlostních radarů. Ve Vítově to nemá vliv na rychlost 
projíždějících vozidel. 
Starosta – lze použít pouze statistické údaje jako výstupy z těchto radarů, ale podle těchto 
výsledků radary svou funkci plní.  
Ing. Fiala – popsal situaci, kdy vozidlo předjíždí rychlejší vozidlo, radar zaznamená předjížděné 
vozidlo se záznamem vyšší rychlosti, ale současně spz vozidla jedoucí v řádném jízdním pruhu 
rychlostí do 50km/h 
Starosta -  dle sdělení výrobce může bohužel k takovéto situaci dojít, ale radar je takto nastaven 
a nedá se s tím nic dělat. 
Ing. Šlechtová -  snažíme se najít řešení pro občany – chodce ve Vítově, ale je to problematické 
kvůli tomu, že není kde chodník vystavět. Na radar při vjezdu do Vítova směrem do obce není 
upozornění na silnici, takže není očekáván a řidiči jezdí nebezpečně rychle. 

Dr. Štefl – v Aleji sportovců zůstal pařez, který zasahuje do silnice, je špatně viditelný a pro 
cyklisty nebezpečný. 
Starosta – na základě ankety, která proběhla v loňském roce předpokládáme, že v příštím roce 
dojde k úpravě chodníku v Aleje Sportovců. 

paní Charvátová – komunikace u nového obytného souboru Valtířov. Požádala o řešení stavu 
této vozovky. Dochází ke kolizím. Projíždí stavební stroje, kamiony, je to velký problém pro 
místní.  
Starosta – projekt je hotový, v příštím roce budeme zkoušet uspět v dotačním programu a tuto 
komunikaci rozšířit a opravit. 

Paní Charvátová  - nesvítí dvě pouliční světla. 
Starosta – požádal o zaslání sms s číslem lampy. 

Dr. Štefl – upozorňuje na problém s nálety okolo obytného souboru Na Výsluní – jedná se o 
plochy s deskami.  

Mgr. Šidák – obrátil se na radu s otázkou stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací  - 
ZŠ a MŠ. Domnívá se, že ředitelé podávají nadstandartní výkony a je třeba toto ocenit.  Nejedná 
se pouze o tarifní plat, ale i další složky. 
Starosta – na poslední radě se schvaloval platový výměr, kterým se ředitelce MŠ zvyšuje plat. 
Paní Hasprová – poděkovala za uznání a platové ocenění. 

Mgr. Šidák – informoval, že abdikoval na pozici v kontrolním výboru k 30. 9. 2019. 

Mgr. Kulhánek – dotaz zda rada aktivně pracuje s materiálem transparentní radnice. 
Starosta – pokračujeme ve stejné informovanosti veřejnosti, jako tomu bylo v uplynulém 
období. 
Mgr. Kulhánek - kolik bylo zhruba výběrových řízení – podle webových stránek to vypadá, že 
4  pak je to špatně bylo jich nejméně 5 – kompostéry. 
Mgr. Šidák – členové kontrolního výboru (kteří nejsou členy zastupitelstva) mají pocit, že 
vedení obce rezignovalo na program transparentní radnice. 

Bod programu 8. připomínky občanů 2. část 

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

Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program dnešního jednání, proto ukončil            
8. schůzi zastupitelstva obce, poděkoval za účast.  Upozornil přítomné, že příští, 9. jednání 
zastupitelstva je plánováno na 11. 11. 2019 od 17:00 hod. 
 
  
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:15 hod. 
 
 
 
 

 

             Ing. Jan Fiala                                                 PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D.               
          ověřovatel zápisu                   ověřovatel zápisu 
  

 

 

 

 

 
          Karel Jungbauer                                                                  Ing. Hana Šlechtová 
              starosta obce                              místostarostka obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 24. 9. 2019 


