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Z Á P I S  
z 10. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 16. 12. 2019 od 16:00 hodin 

v nové jídelně Základní školy Velké Březno 

Jednání se účastnilo 14 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni:  Ing. Mgr. Michal Šidák, 
 
Veřejnost:   

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 16:00 hod. 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 
 
Starosta zahájil 10. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 10. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích 
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dne 6. 12. 2019, tedy před minimální lhůtou 7 dní 
před konáním zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány přístupy k podkladům k dnešnímu 
jednání.  

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen paní Hasprovou a paní Mendlovou. 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 14 z 15 
zastupitelů, omlouvá se: Ing. Mgr. Šidák, 
Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou 10. 
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 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.  

Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva  
Ing Jana Fialu a PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: paní Ivana Charvátová, Mgr. Michal Kulhánek a  Bc. Tomáš Pýcha 
Současně se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Nikdo neměl návrh ani připomínku. Starosta 
dal hlasovat.  
Usnesení č. 145/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 10. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala a   
        PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D.  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        paní Ivana Charvátová, Mgr. Michal Kulhánek a  Bc. Tomáš Pýcha 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce s tím, že 
navrhl vypustit bod „Smlouva o bezúplatném převodu VaK Pastviny“ s odůvodněním, že ještě 
nejsou k dispozici všechny nezbytně nutné podklady a návrh na uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě z 10. 10. 2018 s odůvodněním, že tento dodatek schválila rada obce. 
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. 146/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 10. zasedání: 
takto:  

1. Zahájení 
2. Seznámení veřejnosti s předmětem a rozsahem připravované investiční akce nazvané 

„Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“ 
3. Připomínky občanů – 1. část 
4. Hospodaření s majetkem obce 
5. Finanční záležitosti 
6. Různé 
7. Zprávy starosty 
8. Dotazy členů zastupitelstva 
9. Připomínky občanů – 2. část 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2 - Seznámení veřejnosti s předmětem a rozsahem připravované investiční 
akce nazvané „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“ 
Starosta přivítal zástupce společnosti PROVOD inženýrská organizace s.r.o., Ing. P……. a 
Ing. J……… a požádal je, aby přítomné seznámili s obsahem a rozsahem připravované 
investiční akce nazvané „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních 
vod“.  Konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že se bude jednat o prozatím „nejdražší“ 
investici v historii naší obce, požádal o provedení prezentace stavby s důrazem na přínosy této 
stavby pro obec a životní prostředí vůbec a předal slovo Ing. P……….. 
Ing. P…… seznámil přítomné s přípravou akce, s předpokladem financování s pomocí 
dotačního titulu SFŽP ve výši 63,7 % nákladů. Další možnost je financování z Fondu vodního 
hospodářství Ústeckého kraje. Žádost se podává do konce ledna 2020. Předpokládané náklady 
rozpočtované dle ceníků URS Praha jsou 65,9 mil. Kč bez DPH.  Akce má být realizována do 
konce roku 2022. V roce 2023 proběhne zkušební provoz.  Ing. J…….. popsal stávající stav a 
obsah a předpokládaný průběh rekonstrukce, která povede k intenzifikaci provozu ČOV.  
Ve Valtířově je stávající čistírna za hranicí životnosti a musela by být zcela zrekonstruována, 
včetně nové technologie. Je v zájmu obce čistit vodu pouze jednou čistírnou, a to čistírnou 
Velké Březno. Odpadní vody z Valtířova budou hrubě přečištěny na česlech a následně 
čerpány výtlakem z Valtířova do ČOV Velké Březno.  
V ČOV Velké Březno jsou natolik degradované betonové nádrže, že je potřeba jejich celková 
rekonstrukce. Nová technologie bude potřebovat mnohem více vzduchu na provzdušňování 
nádrží (výše hladiny v provzdušňovacích nádržích musí odpovídat normě, a proto bude 
zvýšena o 1,5 m).  Bude nutné zvýšit výkon i počet dmychadel a přemístit je blíž 
provzdušňovacím nádržím. Je potřeba řešit stávající zápach z čističky. Kalové silo bude 
celkově repasováno a také lis na zbytkový kal je třeba vyměnit, protože již ztrácí svou funkci. 
Budou instalovány filtry proti úniku zápachu. Budou použity nejlepší technologie čištění. 
Proto dojde k výměně takřka 100 % technologie. Na tuto stavbu je již vydáno stavební 
povolení.  
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Starosta - dojde k nějaké automatizaci provozu? 
Ing. P…….. - žádná technologie není bezobslužná, ale součástí nové stavby je větší 
automatizace a vizualizace provozu. 
Paní Mendlová - jak to bude s čištěním odpadních voda v době rekonstrukce? 
Ing. J……… - linky jsou dvě a jsou zaměnitelné. Stačí, když bude fungovat jedna linka. Při 
stavbě bude pracovat jedna linka. Povodí Ohře na dobu stavby povolila mírnější limity. 
Tajemník - změní se provozem dmychadel hladina hluku? Bude nový provoz energeticky 
náročnější? 
Ing. J………. - dmychadla budou umístěna směrem k trati a budou odhlučněna, u spotřeby 
energie počítáme spíše s nižší náročností.  
Starosta - dotaz na hodnotu díla. 
Ing. P……… - ceny jdou stále nahoru, my jsme ceny prací stanovovali dle URSu a u strojů 
jsme vycházeli ze současných cen. Je pravděpodobné, že při výběrovém řízení se podaří 
získat dodavatele za nižší cenu. 
Ing. Fiala - dotaz na způsob zjišťování stavu nádrží – zda se prováděly sondy apod. 
Ing. J…….. - statik prováděl vizuálně průzkum stavu, s možnými dalšími riziky. 
Ing. P………. - projektová dokumentace byla připravována s pokorou a jsme si vědomi 
možných skrytých rizik.  
Tajemník - v zadávací dokumentaci je počítáno se zařízením staveniště v areálu ČOV – bude 
tam dost místa? 
Ing. J………-  jedná se o stísněný prostor, je na dodavateli, aby se s tímto vyrovnal, může si 
např. pronajmout prostor jinde, nebo dovážet materiál postupně. 
Tajemník - pokud neuspějeme s žádostí o dotaci, je možné dál provozovat současnou ČOV? 
Ing. P……… - v tomto případě je možnost prodloužení provozu stávající ČOV, ale její stav 
není dobrý, musely by se řešit menší stavební úpravy, nebo rekonstrukce postupně po etapách. 
Je ale velká pravděpodobnost přiznání dotace. Pokud ne v následujícím roce, tak v dalších, 
protože je zaveden pořadník čekatelů. V zásadě se dá říci, že na základě stávající projektové 
dokumentace by bylo možné rozetapizovat stavbu tak, aby byla obcí ufinancovatelná. Nutno 
podotknout, že rekonstrukce ČOV je nezbytná a vzhledem k trvajícímu nárůstu cen materiálů 
a prací je vhodné ji provést v co nejkratší době. 
Ing. Fiala - je v dotačních programech zohledněna aktuálnost a nutnost pro žadatele? 
Ing. P……….. - toto hledisko není pro poskytovatele základním ukazatelem, je jím spíš 
ekologické zlepšení 
Mgr. Kulhánek - přizpůsobení ceny vody – zvýšení k vyrovnání nákladům provozu je i nadále 
podmínkou pro přidělení dotace? 
Ing. P………. - ne, toto již není hlediskem pro přidělení dotace, ale domnívám se, že vyšší 
cenotvorba pro obnovu infrastruktury je zásadní.  
Mgr. Kulhánek -  jak dlouhá bude realizace? 
Ing. J……….. - realizace samotné obnovy je do konce roku 2022 a v roce 2023 zkušební 
provoz, závěrečné vyhodnocení akce je do půl roku po kolaudaci a poté 10 let je období 
udržitelnosti. V této době není možné tuto stavbu prodat, nebo pronajmout, či zadat provoz 
jiné osobě. 
Starosta -  v případě, že Heineken omezí svou produkci a změní se kvantita nátoku? 
Ing. P……. - míchání průmyslových a odpadních vod je ideální pro provoz ČOV, muselo by 
dojít k úpravě technologie a jednat se SFŽP. 
Tajemník - někteří občané se domnívají, že by bylo levnější udržet stávající ČOV Velké 
Březnou po dobu platnosti smlouvy se společností Heineken a pak si „na zelené louce“ 
postavit pro obec novou. Jak by vycházela realizace čistírny pouze pro obec? 
Ing. P……… -  v současné době odhaduji stavbu menší ČOV na 25 mil. 
Tajemník - výtlak z Valtířova bude realizován až po obnově ČOV Velké Březno? 
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Ing. P……... - ano, až bude v provozu ČOV Velké Březno. 
Bc. Pýcha – v době přestavby, za provozu pouze jedné části ČOV, se až ztrojnásobí znečištění 
vypouštěných vod? 
Ing. P…… - ano, ale jsou pro toto období dohodnuté výjimky, po kolaudaci se normy pro 
vypouštění opět zpřísní 
Bc. Pýcha - dotaz na životnost stavby ve Valtířově, zda po změně využití z ČOV na čerpací 
stanici bude sloužit. 
Ing. P…… - ano, k tomuto účelu bude dostatečná ještě dlouho. 
Ing. P…… - jaká je plánovaná životnost nové technologie a stavby, jaké budou provozní 
náklady v porovnáním se současným provozem? 
Ing. P…… - stavba 70-80 let, technologie 15 let, ale odhaduje, že i déle. Provozní náklady 
půjdou dolů. 80 % spotřeby elektrické energie půjde na provoz dmychadel pro 
provzdušňování. Vzhledem k použitým technologiím však předpokládám úsporu oproti 
současné spotřebě. 
Starosta konstatoval, že již nejsou další dotazy a poděkoval Ing. P…….. a Ing. J……… za 
provedenou prezentaci. 
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. 156/2019 
Velké Březno - intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod 
Zastupitelstvo obce Velké Březno vyslechlo prezentaci společnosti PROVOD - inženýrská 
společnost, s.r.o. připravované stavby „Velké Březno - intenzifikace ČOV; Valtířov – 
přepojení odpadních vod“ a 
I.  Souhlasí  
     s realizací stavby „Velké Březno - intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních  
     vod“ předpokládaným nákladem 79, 7 mil Kč včetně DPH avšak s podmínkou, že obec  
     obdrží dotaci SFŽP ČR na realizaci této stavby. 
II. Schvaluje 
     podání žádosti o dotaci na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov –    
     přepojení odpadních vod“ “ v rámci Národního programu Životní prostředí, 4. výzva.  
     Žádost  bude podána v období od 16. 12. 2019 do 31. 1. 2020. Před hlasováním dal  
     pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  13  hlasů proti 0  hlasů zdržel  1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

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. 

Ing. …… - u Domova důchodců probíhá stavební činnost – pokládání plynového potrubí. 
Bylo by vhodné informovat občany, aby věděli, o co jde. 
Starosta: ano, domluvíme se stavební firmou. 
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Bod programu 4. Hospodaření s majetkem obce 

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 v k. ú. Velké Březno. Záměr byl schválen usnesením č. 140/2019, na 
9. ZO dne 11. 11. 2019. Záměr byl zveřejněn od 15. 11. 2019 do 02. 12. 2020 
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. 147/2019 
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IV-12-4018509/VB/01, název stavby: UL-V. Březno, Ústecká, Tovární – 
nové OM 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody 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, obě v k. ú. Velké Březno, ve znění  
     předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                            T: 31. 01. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   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 30. 09. 2019 obec Velké Březno 
obdržela žádost od ENGIE Services, a.s., se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12 – 
Kamýk, na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se demontáž stávajícího 
vrchního vedení NN a nahrazení za nové podzemní kabelové vedení. Záměr byl schválen 
usnesením č. 141/2019 na 9. Zasedání ZO, záměr byl zveřejněn 15. 11. 2019 do 02. 12. 2020 
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. 148/2019 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IE-12-4006333/VB/1, název stavby: UL-V. Březno, Vítov, kabelizace NN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
    uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 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 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 
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     Oprávněný: 
     ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ  
     405 02 zastoupena: Engie Services a.s., se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12 –  
     Kamýk, IČ 26121603 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T: 31. 01. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato  

Bod programu 5. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtového opatření č. 5/2019. Starosta se 
dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek - dotaz na částku – služby kompostéry a náklad na svoz žoků na zeleň ve 
srovnání s navrhovanou výší pro rok 2020 
Starosta – vysvětlil, že služba kompostéry obsahuje náklad spojený s administrací dotace. 
Žoky nebyly v rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány vůbec, neboť úvaha byla, že po předání 
kompostérů by se mohl snížit náklad na tyto žoky. 
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. 150/2019 
Rozpočtové opatření č. 5/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 5/2019 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce pro rok 2020. Konstatoval, že 
návrh rozpočtu pro rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce dne 29. 11. 2019. Starosta se 
dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek – proč nebylo svoláno pracovní jednání zastupitelstva k rozpočtu. Pochopil 
jsem to v loni, nechápu to letos. 
Starosta – požádal jsem zastupitele, aby předložili své návrhy do rozpočtu 2020, nikdo tak 
neučinil, tak nemělo smysl svolávat pracovní jednání. 
Mgr. Kulhánek – pan Šidák předložil písemně. To, že ostatní nepředložili, je jiná věc, vy jste 
mi odpověděl, ale odpověděl „svoji optikou“ bylo by potřeba se příště nad tím víc zamyslet. 
Mgr. Kulhánek se dotázal, co to znamená příslib dotace na zateplení bytových domů. 
Starosta – máme požádáno, splnili jsme všechny podmínky, ale nemáme ještě rozhodnutí o 
přidělení dotace. 
Kulhánek – co konkrétně si mám představit pod akcí obnova kanalizace kolonka ve Valtířově. 
Starosta – je zpracována projektová dokumentace na oddělení splaškových a dešťových vod.  
Mgr. Kulhánek – v rozpočtu výnosy z bytového hospodářství je stále stejná částka. Chápu to 
tak, že jste neuvažovali o tom, zvýšit, po zateplení, nájemníkům bytů v tomto domě nájemné? 
Starosta – neuvažovali. 
Mgr. Kulhánek - proč se v návrhu rozpočtu neuvažuje s prodeji pozemků Na Výsluní, 
předpokládá se, že žádný prodej nebude? 
Starosta – předpokládá se, že bude, ale nejprve musíme dořešit pravidla pro rozdělení výnosu 
z prodeje a pak budeme moci realizovat vlastní prodej.   
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Mgr. Kulhánek - co obsahuje částka milion dvěstě tisíc z nadace ČEZ.  
Starosta – jedná se o doplnění prvků v Pískovně, včetně zeleně a nových přístřešků, ale nevím 
přesně, co se tam bude realizovat. ČEZ konkrétní podmínky zatím nestanovil. 
Paní Mendlová upřesnila představy a budoucí záměry s tímto prostorem. 
Mgr. Kulhánek – to znamená, že oplocení hřiště nebude. 
Paní Mendlová – je to navázáno na dotaci o workoutové hřiště, která letos nevyšla, ale 
pokusíme si o ni znovu požádat. 
Mgr. Kulhánek -  autobusová zastávka ve Vítově – je plechová, počítá se, že bude nahrazena 
dřevěnou? 
Paní Mendlová – ano. 
Mgr. Kulhánek – a víte, co stála zastávka u nádraží? 
Paní Mendlová – předpokládáme k tomu provést ještě určité terénní úpravy, ozelenění apod. 
Mgr. Kulhánek -  položka revize a opravy mostů, předpokládám, že víme, co budeme dělat. 
Starosta -  jedná se konkrétně o opravu mostku u zámku, jehož technický stav je hodnocen 
známkou 5 a měl by se proto zavřít. 
Mgr. Kulhánek - dotaz, jaké kulturní akce obec plánuje organizovat? 
Ing. Šlechtová – odpověděla, že se budou konat již tradiční akce (obecní ples, maškarní ples, 
rozsvěcení stromečku, návštěvy divadla, zájezd pro děti apod.). Letos chceme nabídku ještě 
rozšířit o kino na kolečkách a také bychom neměli zapomenout na naše seniory. 
Mgr. Kulhánek – máme v rozpočtu vyčleněnou částku na podporu kulturních a sportovních 
organizací. Požádaly si organizace? 
Starosta – některé ano. 
Mgr. Kulhánek – proč tedy dnes neprojednáváme poskytnutí dotace. Víme, že v lednu jim 
budou chybět peníze. 
Starosta – poskytnutí dotace bude projednávat příští zastupitelstvo, které bude 20. ledna. 
Mgr. Kulhánek - dotaz na domovníky, zda jsou tyto pozice personálně obsazené. 
Starosta – zatím ne, má to v gesci pan Mottl, zatím máme vytipováno cca 60 % z celkového 
počtu potřebných domovníků. 
Mgr. Kulhánek - svoz komunálního odpadu, zda budou následovat nějaké kroky, jako je 
změna dodavatele služby, snížení četnosti svozu. Už je to velký problém, poplatek se nezvedá 
a rozdíl musí financovat obec. 
Starosta – v souvislosti s realizací dotace na akci Door to Door jsme se se společnosti ASPHA 
domluvili na tom, že pro nás vypracují zadávací podmínky pro výběr svozové firmy, abychom 
tak mohli tuto akci realizovat. Dle mých informací svozové firmy nedisponují potřebnými 
svozovými prostředky a vzhledem k posunu termínu zákazu skládkování je k nákupu nových 
aut s váhami nic nemotivuje. Takže, dotaci máme „přiklepnutou“ ale musíme vyčkat, zda 
budou podmínky pro to, ji realizovat. 
Mgr. Kulhánek - v návrhu technické zhodnocení místní komunikací Kolonka – jedná se o 
komunikaci ve Valtířově, o kterou část komunikace se jedná?   
Starosta - jedná se stále pouze o horní část komunikace v Kolonce, neboť spodní nemá cenu 
z důvodu pokračující výstavby RD opravovat. Letos jsme s dotací neuspěli, pokusíme se uspět 
příští rok. 
Mgr. Kulhánek - likvidace původní školní jídelny 2,5 mil. Kč? 
Starosta – částka je jen odhad možných nákladů s ohledem na skutečnost, že poplatek za 
uložení nebezpečného opadu je opravdu hodně vysoký. Pokoušíme se o dotaci na 
brownfieldy, pokud se to povede, mohli bychom dostat až 50% nákladů na demolici a novou 
výstavbu. 
Mgr. Kulhánek – a je nutné to bourat? 
Starosta – v současné době není. 
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Ing. Fiala – je to otázka budoucích nákladů. Ceny stavebních prací i nákladů na demolice 
neskutečně rostou a budou i v budoucnu značně stoupat. To je důvod, proč to urychlit. 
Pokoušíme se o dotace, pokud budou, budeme realizovat, pokud ne, odložíme.  
Ing. Šlechtová konstatovala, že současně škola potřebuje další prostory pro družinu a také 
tělocvična je nevyhovující, jak vyplývá z požadavků ředitele. 
Mgr. Kulhánek – nebylo by lepší vybudovat tělocvičnu? 
Ing. Fiala – ano, je to také jedna z variant. Hovořil jsem s ředitelem školy, který jednoznačně 
jako prioritu označil řešit školní družinu. 
Mgr. Kulhánek – obchod ve Valtířově finanční podpora ve výši 250 tis. Kč. Co je tím 
myšleno? 
Starosta – je to iniciativa, se kterou přišel  Bc. Pýcha. 
Bc. Pýcha -  hledá se možnost využít soukromý prostor a jakým způsobem bude realizována 
ta podpora, o tom rozhodne rada. 
Mgr. Kulhánek - dotaz na stav přípravy územního plánu 
Starosta – magistrát snad již dokončí přípravu k veřejnému projednávání. Jednáme  
s Ing. F………, která by pro nás následně vypracovala nový územní plán. Cenu zatím 
neznáme, pouze ji odhadujeme. 
Mgr. Kulhánek – proč v rozpočtu nejsou vyčleněny prostředky na projektovou přípravu. 
Doporučuje připravit projekty na další obnovu v obci (KD Tivoli, kabiny, aj.) 
Ing. Fiala – je projekčně připravováno a bude postupně realizováno několik finančně 
náročných akcí ve vodním hospodářství, dále rekonstrukce veřejného osvětlení, zateplení 
bytových domů, případně využití původní školní jídelny. Myslím si, že na další investice již 
obec nemá a ani v dohlednu nebude mít další peníze. Zpracování projektů také stojí nemalé 
prostředky a tyto projekty by pak ležely nevyužité v „šuplíku“? 
Mgr. Kulhánek se dále se zeptal, zda proběhla aukce na nového dodavatele elektrické energie. 
Starosta odpověděl, že ano. Obec má nového dodavatele elektrické energie, který je cca o 
100,- Kč za megawatt hodinu levnější, než ten dosavadní. 
Ing. Fiala – chtěl bych se ještě vrátit k rozpočtu na hřiště. Musím připomenout, že je třeba 
ještě provést odstranění zeminy ze škvárového hřiště, a to bude možná i 300 tis. Kč a na to 
nejsou žádné dotace. 
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. 151/2019 
Rozpočet obce pro rok 2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    rozpočet obce pro rok 2020 v předloženém znění. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtu na úřední desce.                        T: 31. 12. 2019 
Výsledek hlasování:        hlasů pro  8 hlasů proti 1 hlasů zdržel 4  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh střednědobého výhledu obce na období 2020 až 
2024. Konstatoval, že rok 2020 kopíruje návrh rozpočtu obce na rok 2020. Další roky jsou 
postaveny na úroveň běžných očekávaných příjmů a výdajů. V části financování je uvedena 
možnost čerpání úvěrového rámce, jehož čerpání je možné do konce roku 2022, od roku 2023 
začne obec úvěr splácet.   
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
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Mgr. Kulhánek – konstatoval, že příjmy obce jsou v roku 2021 podstatně vyšší než letos a 
trvale stoupají, jak to odůvodňujete. 
Paní Fuchsová -  Ing. T……., se kterým jsme střednědobý výhled konzultovali, nám sdělil, že 
ještě v příštím roce lze počítat s navýšením daňových příjmu kolem 7 % a pak by měla nastat 
jakási stagnace, kdy výše daňových příjmů meziročně poroste max. o 3 %   
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. 152/2019 
Střednědobý výhled obce na období 2020 - 2024 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Ruší 
      usnesení 3. zastupitelstva obce č. 38/2018 
II.  Schvaluje 
      Střednědobý výhled obce na období 2020 – 2024 v předloženém znění. 
III. Ukládá  
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu na úřední desce.  T: 31. 12.2019 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 9  hlasů proti 0 hlasů zdržel 4  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na stanovení odměn členům výborů a komisí, 
kteří nejsou členy zastupitelstva obce. 
Konstatoval, že Zastupitelstvo obce Velké Březno ustavilo 2 výbory, kontrolní a finanční, o 
celkovém počtu 10 členů. V těchto výborech pracují 2 členové ZO a 8 členů výborů není 
členy ZO. Doplnil, že Rada Obce Velké Březno ustavila celkem 3 komise, o celkovém počtu 
19 členů, z nichž 9 je členem zastupitelstva obce a 1 je zaměstnancem OÚ a 9 členů komisí 
není členy ZO. Celkově tedy ve výborech a komisích obce pracovalo, v období 1eden až 
prosinec 2019, 17 osob, které nejsou členy ZO, a které za svou činnost nedostávají žádnou 
odměnu. Dále konstatoval, že Zastupitelstvo obce nerozhodlo o přiznání pravidelných 
měsíčních odměn členům výborů a komisí, nečlenům ZO a to je důvodem, proč předkládá 
tento návrh, neboť je přesvědčen, že i tito členové si odměnu za svou činnost pro obec 
zaslouží.  Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Dr. Štefl – dotaz zda byla u všech členů všech komisí zvážena výše odměn a to dle práce. 
Tajemník – oslovil všechny předsedy a požádal o návrh částek, nestalo se tak, proto jsem 
zpracoval návrh dle svého uvážení. 
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. 153/2019 
Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí jednorázové odměny za činnost ve prospěch obce v období leden až prosinec  
     2019 členům výborů a komisí, nečlenům zastupitelstva obce, uvedeným v důvodové  
     zprávě, ve výše uvedené v důvodové zprávě. 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit vyplacení jednorázových odměn.                                                  T: 15. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na stanovení výše vodného a stočného pro 
obyvatele obce v roce 2020.  
Ing. Fiala – doporučuje nyní nezvyšovat cenu, ale počkat se stanovením ceny až po snížené 
sazby DPH a to tak, že cenu vodného a stočného ponecháme ve výši roku 2019 a rozdíl 
v DPH bude navýšením pro rok 2020. 
Usnesení č. 154/2019 
Kalkulace ceny vodného a stočného pro obyvatele pro rok 2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
    s účinností od 1. 1. 2020 cenu vodného a stočného pro rok 2020 takto: 

   jednotka vodné stočné celkem 
   CENA bez DPH Kč/m3 38,53 25,91 64,44 
   CENA vč. 15 % DPH  Kč/m3 44,31 29,80 74,11 
 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 4 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 6. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh Aktualizace OZV z důvodů změny 
zákona o místních poplatcích. Konstatoval, že dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti zákon číslo 
278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje některá ustanovení zákona o místních poplatcích a 
uvádí je do souladu s evropským právem. Proto na doporučení MV ČR, předkládá 
k projednání nové OZV týkající se místních poplatků. Zásadní změnou je to, že ohlašovací 
povinnost mají i ti, kteří jsou od poplatkové povinnosti osvobozeni, a to pod trestem ztráty 
výhody osvobození. Doplnil, že na žádost některých zastupitelů předkládá návrh OZV o 
opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně. 
OZV č. 8/2019 o místním poplatku ze psů. 
V této vyhlášce je navrhována změna výše poplatku. Důvodem je, že poštovné za upomínky 
je vyšší, než 60,- Kč za jeden dopis. Proto jsme výši poplatku připravili ve dvou alternativách. 
Nově je stanoveno snížení sazby poplatku při dosažení věku 65 let. 
OZV č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
V této vyhlášce je navrhována změna výše poplatku, a to za umístění cirkusů, zařízení 
lunaparků a jiných obdobných atrakcí. Navrhujeme, snížit částku za m2 při výměře záboru do 
1.500 m2 na 0,30 Kč a nad 1.500 m2 záboru stanovit částku týdenním paušálem ve výši 
2.000,- Kč. Důvodem je snaha zpřístupnit tyto atrakce zejména dětem v obci. Poplatek ve výši 
2,-- Kč/m2 /den byl pro jejich provozovatele velmi vysoký. 
Mgr. Kulhánek – s odkazem na paušální částku za zábor nad 1500 m2 se dotázal, co kdyby si 
náhodou někdo chtěl takto pronajmout prostor pod Tivolí? 
Starosta odpověděl, že louka je propachtovaná a proto na ní nikoho pustit nemůžeme. 
OZV č. 10/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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Tato OZV doznala pouze změn týkající se dopadů zákona č. 278/2019 Sb. V zásadě lze říci, 
že výše poplatku ani rozsah osvobození, se nemění. Pouze se mění ustanovení o vymáhání 
nedoplatků za nezletilé a opatrovance, které je nyní směřováno přímo na rodiče či osoby, 
které mají děti v péči. 
OZV č. 11/2019 o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně 
Tato vyhláška má za cíl řešit vzhled veřejné zeleně v obci. Zde je nutné upozornit na 
skutečnost, že se jedná o veřejnou zeleň ve smyslu zákona o obcích, tedy zeleň přístupnou 
všem, bez omezení. Prostřednictvím OZV navrhujeme uložit vlastníkům veřejné zeleně 
povinnost ve stanovených termínech pokosit travní porost včetně úklidu posekané trávy. 
Výjimkou z povinnosti odklidit trávu je použití technologie mulčování. Kterou však lze použít 
pouze u travního porostu, jehož výška nepřesáhne 5 cm. 
Mgr. Kulhánek – k jakému účelu bude tato vyhláška sloužit, zda existují jiní vlastníci než 
obec, na které by bylo ji možné použít. 
Paní Mendlová a Ing. Šlechtová – konkretizovaly některé zelené plochy, které jsou stále 
neudržované. 
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. 155/2019 
Aktualizace OZV z důvodů změny zákona o místních poplatcích.  
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.  Schvaluje 

1. OZV č. 8/2019 o místním poplatku ze psů, ve znění předloženého návrhu. 
2. OZV č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 

předloženého návrhu. 
3. OZV č. 10/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění 
předloženého návrhu. 

4. OZV č. 11/2019 o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně, ve znění 
předloženého návrhu. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     zabezpečit zveřejnění OZV.                                                                           T:  17. 12. 2019 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
 
Starosta udělil slovo předsedovi Kontrolního výboru, Dr. Šteflovi, aby přítomné seznámil 
s výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem v roce 2019. 
Dr. Štefl požádal pana Mlejnka, který provedl kontroly na úseku bytového fondu obce, 
nebytových prostor, aby prezentoval závěr kontrol. Pan Mlejnek informoval zastupitelstvo o 
závěrech kontroly petic a stížností, nakládání s pohledávkami a nakládání s byty a 
nebytovými prostory.  
Dr. Štefl poděkoval panu Mlejnkovi za vykonanou práci. 
Mgr. Kulhánek – poukázal na to, že plán kontrol na rok 2019 obsahoval jiné úkony, než byly 
prezentovány a upozornil na to, že se členové výboru při svých kontrolách nemohou odchýlit 
od tohoto plánu, aniž by to předem schválilo zastupitelstvo. Doplnil, že kontrolu pohledávek 
má dělat finanční výbor, ne kontrolní. 
Tajemník – ze zákona náleží kontrolnímu výboru mimo jiné i kontrola správnosti postupu 
úředníků na úseku samosprávy, což bylo předmětem kontroly kontrolního výboru 
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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 č. 156/2019 
Zpráva kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce Velké Březno vyslechlo zprávu kontrolního výboru o výsledcích kontrol 
provedených kontrolním výborem v roce 2019 a tuto 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti 0  hlasů zdržel  2 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
 

Bod programu 7. Zprávy starosty 

Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že. 

• proběhlo výběrové řízení na TDS a BOZP stavby „ Velké Březno - intenzifikace ČOV; 
Valtířov – propojení odpadních vod, zlepší podmínky na hodnocení žádosti o dotaci, 

• proběhly kulturní akce  - rozsvěcení vánočního stromu, mikulášská besídka, a 22. 02. 
2020 se uskuteční v Tivoli obecní ples, informace o akcích podá pí,Šlechtová 

• stále nebyla ukončena jednání s dodavatelskou firmou Klement a.s. na školní jídelnu,  
• na funkci člena finančního výboru rezignoval Ing. T……. H……, současně požádal 

zastupitele o předložení návrhu na doplnění finančního výboru 
• byl zastupitelům předložen návrh rozvrhu zasedání ZO v roce 2020 a že doporučuje snížit 

četnost jednání zastupitelstva obce, s tím že do příštího zasedání připraví návrh. 

Dále seznámil přítomné s aktuálními zůstatky finančních hotovostí na účtech a zůstatky 
úvěrů, poděkoval za spolupráci všem a popřál příjemné svátky vše dobré do nového roku. 

 

Bod programu 8. Dotazy členů zastupitelstva 

Mgr. Kulhánek – dotaz na zveřejňování zápisů z rady 
Starosta – zápisy z rady obsahují informace o dalším postupu jednání s firmou Klement, a.s., 
které není do konečného rozhodnutí vhodné zveřejňovat. 
Mgr. Kulhánek doporučuje tuto část ze zápisu vypustit. 
Starosta namítl, že pak by vedle sebe existovaly dva zápisy s různým obsahem a to, dle jeho 
názoru, není vhodné. 
Ing. Fiala – také doporučuje s určitým omezeným obsahem zveřejňovat. 

Mgr. Kulhánek – u rady č. 7 se zobrazuje zápis z 6. rady. 
Starosta odpověděl, že to prověří a nechá opravit. 

Mgr. Kulhánek konstatoval, že opakovaně upozorňuje na to, že není doplňován přehled 
realizovaných výběrových řízení v sekci transparentní radnice a vyzval vedení obce, aby 
přehled doplnilo a nebo, ať jej zruší. 
Starosta odpověděl, že to prověří a doplní.  

Bod programu 9. 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 
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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. 

Pan …… – v posledních odběrech vzorků pitné vody se zjistil vyšší výskyt železa v domě 
Ústecká 151, jaká bude náprava. 
Starosta – odběry zopakujeme a případně budeme hledat řešení, v těchto případech se 
obracejte přímo na vedoucí úseku vodovodů a kanalizací, Bc. Katzerovou. 

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program dnešního jednání, proto ukončil 10. 
schůzi zastupitelstva obce, poděkoval za účast. Popřál přítomným klidné svátky a vše nejlepší 
v novém roce 2020. Upozornil přítomné, že příští, 11. jednání zastupitelstva je plánováno na 
20. 01. 2020 od 17:00 hod. opět v zasedací síni obecního úřadu. 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:10 hod. 
 
 

 

            Ing. Jan Fiala                                                        PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D.                        
           ověřovatel zápisu                             ověřovatel zápisu 
           
 
 
 
 
 
 
          Karel Jungbauer                                                                Ing. Hana Šlechtová        
              starosta obce                               místostarostka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 16. 12. 2019 
Hana Fuchsová 


