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Z Á P I S  
z 9. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 11. 11. 2019 od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

Jednání se účastnilo 11 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Bc. Tomáš Pýcha, Ing. Hana Šlechtová, paní Ivana Charvátová,                        
Mgr. Michal Kulhánek 
Veřejnost:   

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 16:00 hod. 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 
 
Starosta zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 9. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích 
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dne 1. 11. 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 Ing. Fialou a Dr. Šteflem. 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 Bc. Pýcha, Ing. Šlechtová, paní Charvátová a Mgr. Kulhánek. 
Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou        
9. zasedání zastupitelstva obce určil PhDr. Pavlínu Linkovou. Dále informoval přítomné, že 
pro účely pořízení zápisu bude celé jednání nahráváno na diktafon a po pořízení zápisu a jeho 
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.  

Bod pořadu 1 - Prezentace programu odpadového hospodářství Door to Door 
Starosta přivítal zástupkyni společnosti ASHPA, oběhové hospodářství, s.r.o.,                       
Mgr. B……., která bude přítomným prezentovat program Door to Door, na jehož realizaci 
obec obdržela dotaci. Doplnil, že vzhledem ke skutečnosti, že žádost o dotaci byla podána 
v minulém volebním období a mnozí z dnešních zastupitelů program Door to Door neznají, 
požádal paní B…………, ještě před tím, než bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, o 
provedení prezentace s důrazem na přínosy této metody pro životní prostředí a pro obec. 
Mgr. B……….. představila nový zákon o odpadech, který by měl být přijat. Konstatovala 
posun zákazu skládkování na rok 2030 + navyšování základní složky skládkovného odpadu. 
Na příkladech demonstrovala cenový vývoj v případech, kdy obec separuje (třídí slevy) a kdy 
neseparuje. Současně doporučila, aby obec nastavila finanční motivaci k podpoře separace co 
nejjednodušší a nejsrozumitelnější. 
Paní Tomanová: jak je to s četností svozů, kdo jí stanoví. 
Mgr. B…………..: ano, papír a plast 1x za 4 týdny, smíšený odpad 1x za 4 týdny; počáteční 
četnost je stanovena dle nějakých předpokladů (spíš častěji), ale pak se upravuje dle 
skutečnosti.  
Paní Mendlová: v příkladech hovoříte převážně o zástavbě rodinných domů, jak je to řešeno u 
obecních domů bytových? 
Mgr. B………: v obcích, které jsem uváděla jako příklad, jsou i sídliště, jsou to klasické 
paneláky a ke každému bytovému domu jsou realizovány uzamčené ohrádky, ve kterých jsou 
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umístěny kontejnery a přístup k nim mají pouze obyvatelé domu, ke kterému jsou kontejnery 
určeny.  
Paní Mendlová: nejde o objem, ale o obsah, který zapáchá. 
Mgr. B…………: když tam není bioodpad, tak tolik nezapáchá, dle starostů a zkušeností toto 
nebývá problém.  
Starosta: byly tady obavy ohledně poškození nádob – jak se to řeší? Chtěli bychom černé 
nádoby s barevnými klipy. 
Mgr. B………: pokud nádobu rozbijí popeláři, jsou povinni ji nahradit, pokud jí poškodí 
občané, např. do ní vhodí něco, co se tam házet nesmí, nebo pokud budou nádoby ukradeny, 
tak obec nádobu nahradí – lze dát do smlouvy, že nádoby přechází do vlastnictví občanů – je 
to období od vydání cca 6 let než přejde do vlastnictví občanů. 
Paní Mendlová: nádoby mají také nějakou životnost - poté je nutné, aby si občan sháněl sám 
jinou nádobu? 
Mgr. B……..: buď pořízení nové nádoby bude financovat obec, nebo si jí občan musí sehnat 
sám, to už je na obci.  
Starosta: není porušením dotačních podmínek najmout firmu, která by neuměla dodržet 
stanovené podmínky?  
Mgr. B…………: není to problém, záleží na tlaku obce na svozovou firmu, aby byly vážní 
lístky. 
Pokud nejsou, bude potřeba, aby obec komunikovala s těmi svozovými firmami 
Starosta: jsme jedna z prvních obcí tady na severu, která chce do tohoto systému vstoupit  
Mgr. B………: to je dobře, neboť lze předpokládat, že náklady na skládkováním budou 
narůstat.  
Tajemník: proč hovoříme o skládkování, když by se mělo spalovat? 
Mgr. B………: nemáme postavené spalovny. Výstavba spaloven není společností dobře 
vnímána – občané jsou proti, sepisují se petice apod. Do roku 2030 se možná podaří postavit 
2 spalovny, je to riziková investice. 
Tajemník: popelnice vyvolávají další náklady – obnova, jejich inventarizace, administrativa, 
abychom nemuseli zaměstnat dalšího pracovníka. 
Mgr. B………: obce to většinou dávají jako soubor na třídění odpadů. 
Paní Mendlová: v Židlochovicích přijímali nového pracovníka? 
B………: ne, tam mají jednoho referenta. 
Tajemník: jak budeme SFZP prokazovat, že plníme dotační podmínky. 
Mgr. B………: kapacitu musíme plnit minimálně z 75%, pokud se vozí směsný odpad, tak 
většina toho odpadu bude z Velkého Března. 
Tajemník: co se stane, když se to nepovede? 
Mgr. B………: hodně záleží na vaší spolupráci se svozovou firmou. Je potřeba vědět, do jaké 
míry chcete posunout začátek zavedení tohoto systému, zejména s ohledem na dotace, máte 
výhodu, že dotaci máte přiznanou ve výši 85%, zbylých 15% je na obci  
Starosta: směřovali bychom to k tomu, abychom nepřišli o dotaci, ale neznáme situaci 
ohledně svozových firem. Budeme rádi, pokud zpracujete zadávací dokumentaci pro oslovení 
svozových firem.  
Tajemník: objem v nových popelnicích je takový, že zcela jistě překročíme 50% nákladů, 
budeme muset zadat výběrové řízení  
 
 
Bod pořadu č. 2 - Prezentace financování a budoucnosti FK Jiskra Velké Březno 
Pan Ř……. se omluvil, má poradu, zřejmě bude realizováno na příštím zastupitelstvu  
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Bod pořadu č. 3 – Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva paní Pavlu 
Hasprovou a paní Zuzanu Mendlovou. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: pan Jan Šotka, paní Marcela Tomanová a pan Karel Turek. 
Současně navrhl, aby zastupitelstvo pověřilo pana Ivana Mottla podpisem zápisu a usnesení z 
dnešního jednání zastupitelstva za omluvenou místostarostku. 
Současně se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Nikdo neměl připomínku. Starosta dal 
hlasovat.  
Usnesení č. 133/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 9. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla Hasprová  
        a paní Zuzana Mendlová.  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        pan Jan Šotka, pan Karel Turek, paní Marcela Tomanová 
II. Pověřuje 
     Ivana Mottla, člena rady obce, 
     podpisem zápisu a usnesení z 9. schůze zastupitelstva obce za nepřítomnou místostarostku,  
     Ing. Hanu Šlechtovou.  
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 takto: Návrh na zrušení usnesení č. 108/2019 - kupní smlouva - pozemek p. č. 291/114 

v k. ú. Velké Březno 
Současně se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku? 
Nikdo neměl žádnou připomínku. Následně požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl 
návrh na usnesení. 
Usnesení č. 134/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 9. zasedání: 
takto:  

1. Zahájení 
2. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno 
3. Připomínky občanů – 1 část 
4. Finanční záležitosti 
5. Hospodaření s majetkem obce 
6. Různé 
7. Zprávy starosty 
8. Dotazy členů zastupitelstva 
9. Připomínky občanů – 2. část 

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

K bodu programu 2 - Volba předsedy Kontrolního výboru 
Starosta informoval zastupitelstvo, že ke dni 30. 9. 2019 rezignoval na funkci předsedy 
Kontrolního výboru Ing. Mgr. Michal Šidák a proto je třeba, abychom ze svých řad zvolili 
nového předsedu.   
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Starosta konstatoval, že v rámci povolebních jednání došlo k dohodě, že předsedou 
Kontrolního výboru bude zástupce opozice. Vyzval proto přítomné zastupitele, aby předložili 
návrh kandidáta na funkci předsedy Kontrolního výboru.  
Ing. Fiala: navrhuje PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. 
Starosta se dotázal navrženého kandidáta, zda s kandidaturou souhlasí. Navržený kandidát 
souhlasí.  Starosta dal hlasovat.   
Usnesení č. 135/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Bere na vědomí 
     rezignaci Ing. Mgr. Michala Šidáka na funkci předsedy Kontrolního výboru 
II. Volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích  
     PhDr. Vítězslava Štefla Ph.D předsedou Kontrolního výboru  
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11   hlasů proti: 0  hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké 
Březno byl zvolen Dr. Štefl a pogratuloval mu ke zvolení. 

Bod programu 3 - Připomínky občanů 1. část 

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

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na „odpis“ pohledávky za zemřelou paní 
……….. Konstatoval, že proti paní ……….. bylo vedeno exekuční řízení pod sp. zn. EX 
1470/12 ze dne 29. 03. 2016 na pohledávku ve výši 112.021,- Kč.  Doplnil, že dne                
17. 03. 2019 zemřela a nezanechala žádný majetek patřící do pozůstalosti a navrhl, aby 
zastupitelstvo z tohoto důvodu, v souladu s ustanovením § 85 odst. f) zákona o obcích, 
schválilo vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 112.021,- 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. 
Usnesení č. 136/2019 
„Odpis“ prokazatelně nedobytné pohledávky v částce 112.021,- Kč 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 112.021,- Kč. Důvodem je, že dlužník  
     zemřel a nezanechal žádný majetek patřící do pozůstalosti. 
     Dlužník: 
     ………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ,  
     zabezpečit odepsání dluhu ve výši 112.021,- Kč z účetnictví obce.               T: 31. 12. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Bod programu 7. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost ………………………………, 
bytem ………………………………………………………………………………………, 
bytem ……………………………………………………………………, bytem           
…………………………………………. o prodej pozemku č. 99/1 o výměře 1209 m2 – 
vedený jako ovocný sad v katastrálním území Vítov u Velkého Března. Konstatoval, že pan 
………. předložil svůj znalecký posudek, kde cena obvyklá za 1 m2 činí 250,- Kč.  Komise 
majetková a bytová proto doporučila, aby obec nechala zpracovat svůj znalecký posudek. 
Znalec stanovil cenu obvyklou ve výši 400,- Kč/m2. Komise majetková a bytová se přiklání 
k našemu znaleckému posudku. Doplnil, že …………. souhlasí s touto stanovenou cenu ve 
výši 400,- Kč/m2.  Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena. Záměr byl schválen usnesením       
č. 119/2019 a zveřejněn 26. 9. 2019 do 14. 10. 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 č. 137/2019 
Prodej p. p. č. 99/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 99/1, ovocný sad o výměře 1209 m2 v k. ú. Vítov 

u Velkého Března 
     za cenu 485.000,- Kč + náklady spojené s prodejem. 
     Kupující: 
     …………………………………………………………..,  
     …………………………………………………………………..  
     ………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o prodeji.                                                         T:  15. 12. 2019 

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

Starosta předložil zastupitelstvu obce 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, ve vlastnictví obce a nyní 
žádají o odkup pozemku č. 421/3. Doplnil, že záměr byl schválen na 8. Zasedání ZO, 
usnesením číslo 120/2019 a zveřejněn od 26. 9. 2019 do 14. 10. 2019. Kupní cena - obvyklá 
dle znaleckého posudku činí 33.275,- Kč. Pozemek se nachází mimo zastavitelné území 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 č. 138/2019 
Prodej p. p. č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
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I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji na pozemek č. 421/3, trvalý travní porost o výměře 1375 m2 

v  k. ú. Valtířov nad Labem 
     za cenu 33.275,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

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

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o prodeji.                                                         T:  15. 12. 2019 

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

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na opětovné schválení záměru prodeje pozemků 
v obytném souboru Vítov.  
Konstatoval, že 26. jednání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 27. 12. 2017 
usnesením č. 288/2017 schválilo za účelem výstavby objektu bydlení, záměr prodeje pozemků 
OS Vítov. Záměr byl řádně zveřejněn (od jeho sejmutí uplynulo více než půl roku) ale prodej 
pozemků je stále inzerován na www stránkách obce. Doplnil, že Nový právník obce,         
Mgr. Málková, doporučuje tento záměr znovu schválit a zveřejnit.  Ve svém doporučení 
uvádí, že zákon o obcích sice nestanoví, do kdy o zveřejněném záměru (o zamýšlené 
majetkové dispozici) musí rozhodnout příslušný orgán obce, ale obecně Ministerstvo vnitra 
doporučuje období cirka do 6 měsíců. Pokud by měla být doba delší, musí být taková doba 
odůvodněna (složitost dispozice apod.) a musí být zřejmé, že úmysl provést danou 
majetkovou dispozici po celou dobu trval (MV jako příklad uvádí ponechat záměr zveřejněný 
po celou dobu, do doby rozhodnutí příslušného orgánu, např. na elektronické úřední desce). 
Nicméně, soudy již řešily situaci, kdy mezi zveřejněním záměru a rozhodnutím v ZO 
uplynuly dva roky a zdůraznily, že tato doba je obecně nepřijatelná. 
Dále konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že od zveřejnění záměru uplynul více jak rok a 
půl, a nadto v mezidobí proběhly volby do ZO, doporučuji, aby byl záměr prodeje daného 
pozemku schválen a zveřejněn znovu a teprve až poté byla uzavírána kupní smlouva, aby 
nevznikly spory ohledně uplynuté doby.  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Pan Šotka konstatoval, že je zde soubor pozemků ve Vítově a nedočetl se, zda je možné stavět 
jakýkoliv typ domku nebo pouze typizovaný domek? 
Starosta odpověděl, že toto pravidlo je zrušeno, může se zde postavit jakýkoliv dům, ale musí 
to schválit stavební komise a povolit další dotčené orgány státní správy.  
Mgr. Šidák se dotázal, kde jsou na webových stránkách obce informace o prodeji 
pozemkových parcel? 
Starosta odpověděl, že pošleme odkaz.  
Paní Mendlová doplnila, že by to mělo být v „dlaždicích“. Ukázku předvedla na svém 
mobilním telefonu. 
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 č. 139/2019 
Záměr prodeje pozemků v OS Vítov 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
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I.  Schvaluje 
    za účelem výstavby objektu bydlení záměr prodeje těchto pozemků: 
   Parcelní  
   číslo 

Výměra   
    m2 

   291/88 314 
   291/89 395 
   291/90 410 
   291/91 373 
   291/92 341 
   291/93 348 
   291/109 540 
   291/110 555 
   291/112 464 
   291/114 973 
   291/115 440 
   291/116 427 
   291/117 435 
   291/118 442 
   291/120 81 
   292/2 565 
   292/3 477 
    vše v katastrálním území Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T:  15. 11. 2019 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 11   hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a o uzavření dohody o právu provést stavbu. Dne 16. 10. 2019 obec Velké Březno 
obdržela žádost od ………………, elektromontáže VN+NN+TS+projekce, se sídlem         
Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 10234845, na základě plné moci udělené ČEZ 
Distribuce, a.s.  Jedná se nové zemní kabelové vedení NN a pojistková skříň na obecních 
pozemcích č. 43/3 a 9/6, oba v k. ú. 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 č. 140/2019 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-4018509/VB/01 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a dohodu 
     o umístění stavby č. IV-12-4018509/VB/01, název stavby: UL-V. Březno, Ústecká,  
     Tovární – nové OM na obecních pozemcích 43/3 a 9/6 v k. ú. Velké Březno. 
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                             T:  15. 11. 2019 

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

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a o uzavření dohody o právu provést stavbu. Konstatoval, že dne 30. 09. 2019 
obdržela obec Velké Březno žádost společnosti ENGIE Services, a.s., se sídlem            
Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12 – Kamýk, na základě plné moci udělené ČEZ Distribuce, 
a.s. Jedná se o demontáž stávajícího vrchního vedení NN a jeho nahrazení novým podzemním 
vedením. 
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 č. 141/2019 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1,  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a   
     dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1 na obecních pozemcích č. 1, 98, 103/1,   
     115/3, 115/4, 117, 120, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března, 224/1, 224/3, 255, 258, 268/1,  
     295, 309, 325/2, 325/3, 329/1, 330/1, 356/2, 370, vše v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                             T:  15. 11. 2019 

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

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na zrušení usnesení č. 108/2019. 
Konstatoval, že paní …………………………………………………………, odstoupila od 
své žádosti na koupi pozemku č. 291/114 v k. ú. Velké Březno. Dále doplnil, že kauce byla 
zaplacena a protože obci nevznikly žádné náklady, tak kauce ve výši 5.000,- Kč bude vrácena. 
Doplnil, že kupní smlouva byla schválena na 7. Zasedání ZO, usnesením č. 108/2019. 
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 č. 142/2019 
Návrh na zrušení usnesení č. 108/2019 - kupní smlouva - pozemek p. č. 291/114 v k. ú. 
Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Ruší  
     usnesení č. 108/2019, kterým schválilo prodej  p.p.č. 291/114, o výměře 973 m2 v k. ú.  
     Velké Březno, za cenu 768.670,- Kč paní …………………………………………………  
     ……………….. 
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Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11   hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 8. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o zajištění zimní údržby komunikací. Konstatoval, že dne 12. 9. 2019 obec Velké Březno 
obdržela od obchodního zástupce společnosti Technické služby Děčín, a.s., Ing. M……..  
L………, návrh ceníku poskytovaných služeb za zimní údržbu s tím, že jako důvod uvádějí:  
- ceny za prováděné služby byly doposud drženy na původní hladině, výše cen je patrná z 

obsahu přílohy č. 1 smlouvy z roku 2016, 
- navýšení cen je způsobeno nárůstem nákladů na pohonné hmoty, nárůstem mzdových 

nákladů a materiálových položek, které vstupují do výsledné ceny prováděné služby, 
- jedná o navýšení jednotkových cen v celkové průměrné výši 9,93 %. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Šidák konstatoval, že tato služba byla vysoutěžena a dotázal se, zda změna tarifních 
služeb nevyvolá potřebu nového výběrového řízení? 
Starosta odpověděl, že dle právníka navýšení ceny do 10%, nemění podstatně cenu veřejné 
zakázky, a proto není třeba nové výběrové řízení.  
Paní Tomanová konstatovala, že měla za to, že zimní údržbu bude dělat jiná firma? 
Starosta odpověděl, že jednal s panem Z……. i s panem H………. Pan H……. neprojevil 
zájem a pan Z……..nemá techniku.  
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 č. 143/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 – návrh cen platných            
od 15. 11. 2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1/2016 Zimní údržba místních komunikací obce 
Velké Březno, kterým se mění ceník služeb s účinností od 15. 11. 2019 
Zhotovitel: 
Technické služby Děčín a.s., se sídlem Březová 402, 405 01 Děčín III, IČ 64052257 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucí úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1.                                                                   T: 15. 11. 2019 
Výsledek hlasování  hlasů pro: 10 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce organizační zabezpečení inventarizace za rok 2019 a 
předal slovo paní Fuchsové, vedoucí finančního úseku. 
Bez diskuze. 
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 č. 144/2019 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků za rok 2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený program inventarizace majetku, 
účtů, pohledávek a závazků obce Velké Březno v roce 2019 a složení inventarizačních komisí 
dle přílohy a tento program 
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I.   Schvaluje  
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 9. Zprávy starosty 

Starosta přednesl: 

1. Informaci o dokončení stavby školní jídelny. 23. 10. byla převzata stavba školní jídelny 
a čas podzimních prázdnin byl využit pro přestěhování všeho pomocného materiálu ze 
staré jídelny do nové. V pondělí 4. 11. 2019 byl uvařen první oběd pro žáky ZŠ a ostatní 
strávníky. V současné době obec jedná se zhotovitelem o závěrečném vyúčtování celé 
akce. 

2. Obec podala žádost o dotaci na nákup nového požárního automobilu (cisternové 
stříkačky). Po vyhodnocení na GŘ v Praze jsme byli zařazeni do seznamu potenciálních 
žadatelů, kterým bude vyhověno. Čeká nás tedy rozhodnutí, zda podpoříme nákup 
vozidla z obecního rozpočtu. Cena vozidla se pohybuje kolem 7 mil. Kč dotace činní 2,5 
mil. Kč. Obec bude muset oslovit organizace, které budou ochotni přispět na nákup 
nového vozidla. V případě, že budete vědět o možném sponzorovi, dejte vědět. 

3. Dotační tituly. 
- Probíhá realizace akce kompostéry do domácností. 
- Bude zahájeno výběrového řízení na dodavatele nádob na odpady „od dveří ke 

dveřím“. 
- Probíhá příprava zadávací dokumentace na akci Intenzifikace ČOV a výtlak 

z ČOV Valtířov ke schválení. 
- Byla schválena dotace na zateplení obecních domů Litoměřická 248 a Ústecká 

149,152. Byla zahájena administrace veřejné zakázky na výběr zhotovitele – 
předpoklad zahájení, jaro 2020. 

4.  Obnova zeleně v obci. 
- Osázení zeleného pruhu podél pivovarského plotu. 
- Úprava zelené plochy u nádraží včetně osazení památníku T.G.M. Slavnostní 

odhalení je naplánováno na březen 2020 u příležitosti 150 let výročí narození. 
Poděkování firmě Zemcat z Valtířova za spolupráci při realizaci. 

- Výsadba stromů na pozemku pod zdravotním střediskem podél chodníku. 
akce ve spolupráci s pivovarem (spolufinancování). Jedná se o 10 kusů japonské 
neplodící třešně. 

- Do prostoru pod hodinami byla osazena kavkazská jedle, která bude trvale sloužit 
jako vánoční strom, snad se nenajde vandal, který by jí pokácel.  

5. Kulturní akce. 
- Kulturní komise připravuje jako tradičně akce související s koncem kalendářního 

roku Mikulášská, Rozsvěcení vánočního stromu s jarmarkem. V případě, že budete 
chtít pomoc při realizaci, obraťte se na místostarostku Ing. Šlechtovou. Mgr. Šidák 
upozornil na nutnost „ošetřit“ pokud by děti v rámci vánočního jarmarku 
prodávaly nějaké své produkty. Starosta přislíbil, že to prověří.  

6. Rozpočet obce na rok 2020. Finanční výbor ve spolupráci se zastupiteli obce a 
vedoucími úseků OÚ připravuje návrh rozpočtu na rok 2020. Zasedání finančního 
výboru se uskuteční 20. 11. 2019 v 16:30 hod. Případné náměty zašlete e-mailem paní 
Fuchsové do 19. 11. 2019. Upozorňuji, že bude realizována akce intenzifikace ČOV a 
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v časovém harmonogramu tří let bude rozpočet obce velice omezen pouze na nejnutnější 
výdaje. Důležitými investicemi dále jsou: 

- Nedokončené akce 
a) Projekt revitalizace náměstí.  
b) Projekt modernizace veřejného osvětlení převod z roku 2019. 

         dále pak: 
- Hledání nových zdrojů pitné vody. 
- Demolice staré školní jídelny (hledáme dotační titul) + studie využití stávající 

plochy. 
- Zateplení dalších obecních domů. 

Bod programu 10. Dotazy členů zastupitelstva 

Pan Šotka se dotázal, zda by se stará školní jídelna nedala pronajmout. 
Starosta odpověděl, že nedala, musí se zbourat, ale hledáme náměty, co s tímto místem udělat.  

Paní Mendlová se dotázala, zda obec neplánuje odstranění divokých prasat z obce.  
Starosta odpověděl, že již oslovil hospodáře místního mysliveckého sdružení, pana H…, je to 
na výjimku mimo honitbu, bude kontaktován i Magistrát města ÚL. 
Paní Tomanová navrhuje použít pachové ohradníky, používá se to i u silnic proti zvěři.  

Pan Šotka upozornil na místo, kde se vysazují třešně, chodí zde hodně dětí, končí to můstkem 
a není tam vyznačen přechod pro chodce a dotázal se, zda by šlo tam realizovat přechod. 
Starosta odpověděl, že to prověří, ale musí se k tomu vyjádřit vlastník, je to silnice     
Ústeckého kraje.  

Paní Tomanová se dotázala na radar ve Vítově. 
Starosta odpověděl, že radary fungují, ale řidič při vjetí do obce zabrzdí a poté to již 
nerespektuje.  
Dr. Štefl sdělil, že viděl zpomalovací semafor na jižní Moravě. Mělo to velký psychologický 
efekt, je to bráno jako jízda na červenou.  
Tajemník odpověděl, že toto byl jeho první návrh ještě za pana Mgr. Kulhánka, ale nebylo 
nám to povoleno.  

Mgr. Šidák se dotázal, zda začátek zastupitelstva bude vždy od 16 hodin? 
Starosta odpověděl, že nebude, dnešní začátek byl posunut kvůli Mgr. B………. 

Mgr. Šidák se dotázal, co vedlo obec k umístění T. G. Masaryka na místo v blízkosti 
železnice. 
Starosta odpověděl, že toto místo je v dlouhodobém záměru, hluková zóna nebyla 
zohledňována, chodí tam senioři a děti a odpočívají tam, bude tam i informační mapa. 
Paní Mendlová doplnila odpověď starosty o sdělení, že Masaryk stál před obecním úřadem, 
nyní zde není místo, nově vytvořený parčík mohou využívat i turisté, kteří navštěvují zámek.  

Mgr. Šidák nastínil otázku parkování vozidel v ulici Litoměřická. Chodí tam děti ze ZŠ. 
Navrhuje proto dopravní omezení, aby u Adonisu nebylo možné zastavit a stát. 
Starosta odpověděl, že situace je mu známa, a že bude nutné oslovit dopravního experta, který 
by s řešením situací poradil.  

Mgr. Šidák konstatoval, že k zateplení obecních objektů dojde příští rok a dotázal se, zda byly 
na ně letos vyčleněny finanční prostředky. 

Starosta odpověděl, že nebyly, budou až příští rok. 

Mgr. Šidák konstatoval, že v rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky na oplocení 
beachového hřiště, které nebylo realizováno, a dotázal se, na co budou použity. 
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Paní Fuchsová tyto prostředky byly použity na neplánované velké opravy nebytových prostor. 

Mgr. Šidák se dotázal, kolik se letos proinvestovalo v obecní zeleni. 
Paní Mendlová odpověděla, že letos se mimo plán realizoval pruh u pivovaru asi 50 000,- Kč, 
drobné výsadby provedla ze svého, z obecního byl nakoupen kačírek. Nejvíce bylo na parčík 
TGM.  Sekání pozemků obce cca 300 000,- Kč, mimořádné výsadby 70 až 80 000,- Kč.  

Mgr. Šidák konstatoval, že jej mrzí, že zastupitelé nebyli pozváni na slavnostní otevření 
školní jídelny, vnímá to jako výrazný počin obce.  
Paní Mendlová na to reagovala sdělením, že je připravována akce dýňobraní, v rámci které 
chtěla uspořádat den otevřených dveří v jídelně. Bohužel, nesetkala se s pochopením 
personálu kuchyně. 
Starosta konstatoval, že jídelna je v provozu cca 8 dní a že slavnostní otevření samozřejmě 
bude, jen to musí dořešit s panem ředitelem. 
Tajemník upozornil na skutečnost, že jídelna je již v provozu, jistě nebude možné vpustit 
veřejnost do zázemí školní jídelny. 
Mgr. Šidák konstatoval, že to bere osobně, že nebyl pozván na prohlídku jídelny. 
Paní Mendlová konstatovala, že má za to, že žádné oficiální pozvání neproběhlo.  
Paní Tomanová navrhla, že by bylo dobré to prezentovat i v Ústeckém deníku.  

Bod programu 11. připomínky občanů 2. část 

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

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program dnešního jednání, proto ukončil       
9. schůzi zastupitelstva obce, poděkoval za účast.  Upozornil přítomné, že příští, 10. jednání 
zastupitelstva je plánováno na 16. 12. 2019 od 17:00 hod. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:07 hod. 
 
 

 

            Pavla Hasprová                                                                  Zuzana Mendlová               
          ověřovatelka zápisu                            ověřovatelka zápisu 
           
 
 
 
          Karel Jungbauer                                                                       Ivan Mottl 
              starosta obce                             pověřený zastupitel  
 
 
 
Zapsala dne 11. 11. 2019 
PhDr. Pavlína Linková 


