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Č. j.: OUVB – 88/2020 
PID:  DXWX3OP14TJ6 
SPIS č. 4/20 

Z Á P I S  
z 11. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 27. 01. 2020 od 17:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno 

Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  

Omluveni: p. Charvátová, p. Hasprová, PhDr. Mgr. Štefl, Mgr. Kulhánek (do 17:11 hod) 

Veřejnost:  1 
 

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 

Starosta zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 11. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu dne 17. ledna 2020, tedy před minimální lhůtou 7 dní před 
konáním zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány přístupy k podkladům k dnešnímu jednání.  

Konstatoval, že 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: paní Charvátová, paní Hasprová, PhDr. Mgr. Štefl, Mgr. Kulhánek 
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           
11. 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.  

Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva paní Zuzanu 
Mendlovou a pana Ivana Mottla. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: paní Marcela Tomanová, paní Květa Vyhnálková a Ing. Mgr. Michal Šidák 
Současně se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Nikdo neměl návrh ani připomínku. Starosta dal 
hlasovat.  
Usnesení č. 157/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 11. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Zuzana  
        Mendlová a pan Ivan Mottl  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        paní Marcela Tomanová, paní Květa Vyhnálková, Ing. Mgr. Michal Šidák. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11   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 doplnit program v odstavci Finanční záležitosti o bod:  Souhlas s podáním žádosti na 
MMR o poskytnutí dotace na akci “ Herní prvky Velké Březno“ a v bodě Různé o bod: Návrh 
na souhlas ke kolaudaci dokončených objektů a Návrh na bezúplatný převod vodovodního a 
kanalizačního řadu v ulici Pastviny. Konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že se právníci 
společnosti Klement a.s. a náš právník nakonec neshodli na textu dohody o narovnání, navrhuji 
vypustit z odstavce Finanční záležitosti bod: Návrh dohody o mimosoudním narovnání – 
Klement a.s. 
Současně se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku?  
Ing. Šidák – na čem se právníci neshodli? 
Starosta odpověděl, že na základě jsme se shodli, nyní se jedná v podstatě o „ slovíčkaření“, 
kdy Klement nesouhlasí s formulacemi naší právničky a naše právnička nesouhlasí s formulací 
varianty navržené fy Klement, kterou jsme obdrželi v pátek odpoledne. Současně požádal 
zastupitele, aby obsah materiálů, které ve věci obdrželi, považovali za diskrétní a do doby 
schválení dohody o narovnání, jej nezveřejňovali. 
Ing. Šidák doplnil, že fa Klement má vážné finanční problémy, předpokládá, že bude náročné 
tuto situaci řešit a požadovat od fy Klement nějaké finanční prostředky.  
Starosta doplnil, že bankovní záruku, o které se v dohodě jedná, již máme na účtu. 
Tajemník doplnil, že fa Klement náleží pod firmu Eltodo a do celé záležitosti se zapojili jejich 
právníci.  
Nikdo neměl žádnou další připomínku. Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby 
přednesl návrh na usnesení. 
Usnesení č. 158/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 11. zasedání s tímto obsahem:  

1. Zahájení 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část 
3. Finanční záležitosti 

• Poskytnutí dotací z dotačního programu Dotační program na podporu 
celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury 

• Návrh na stanovení výše odměn členům zastupitelstva neuvolněným pro 
výkon funkce 

• Rozpočtové opatření 1/2020 
• Souhlas s podáním žádosti na MMR o poskytnutí dotace na akci “ Herní prvky 

Velké Březno“ 
4. Různé 

• Výběr nejvhodnější nabídky VZMR na služby s názvem: „TDS a BOZP na 
akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“   

• Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018  
• Návrh na souhlas ke kolaudaci dokončených objektů 
• Návrh na bezúplatný převod vodovodního a kanalizačního řadu v ulici 

Pastviny 
5. Zprávy starosty 
6. Dotazy členů zastupitelstva 
7. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část 

Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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V 17.11 hodin se dostavil Mgr. Michal Kulhánek 

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 neměl dotaz ani připomínku. 

Bod programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na 
podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2020. 
Konstatoval, že rozpočtem pro rok 2020 byla na tento dotační program vyčleněna částka 
540.000,- Kč. Doplnil, že hodnocení provedla Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP.  
Hodnocení bylo provedeno výpočtem dle kritérií dotace. Dále doplnil, že souhrn vypočtených 
dotací činí 524.400,- Kč (z toho 20.900,- Kč schválila rada obce Muzeu ČSLO). 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Bc. Pýcha se dotázal, zda TJ Jiskra jsou tenisté. Ano, odpověděl starosta. 
Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na usnesení. Po jeho přečtení 
se starosta dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? Nebylo 
tomu tak, dal hlasovat. 
Usnesení č. 159/2020 
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti 
organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložené žádosti a 
I.  Schvaluje 
    poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu celoroční  
    činnosti organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 

1. TJ Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256 Velké Březno,                   
IČ: 44224770, dotaci na činnost spolku v roce 2020 ve výši 84.500,- Kč. 

2. TJ Spartak Valtířov, z.s., se sídlem Valtířov 43 Velké Březno, IČ: 44556161, dotaci na 
činnost spolku v roce 2020 ve výši 60.000,- Kč, 

3. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256 Velké Březno,                  
IČ. 40232379, dotaci na činnost spolku v roce 2020 ve výši 360.000,- Kč 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv za účelem poskytnutí dotace na činnost v roce   
     2020.                                                                                                                T: 31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva. Konstatoval, že dne 1. 1. 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č.338/2019, 
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.  Doplnil, že rada obce 
doporučuje stanovit odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obdobně, jak ji stanovilo 
zastupitelstvo obce v roce 2018, tedy ve výši 70% částky uvedené v tabulce, která tvoří přílohu 
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nařízení vlády č. 338/2019 Sb. Dále doplnil, že rada doporučuje, aby odměna členů 
zastupitelstva, kteří se nezapojili do činnosti komisí nebo výborů, byla stanovena v poloviční 
výši, tedy 35% částky uvedené v příloze nařízení vlády č. 338/2019 Sb. s tím, že způsob 
poskytnutí odměny neuvolněným členům zastupitelstva stanovený v roce 2018 doporučujeme 
ponechat.    
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Ing. Šidák se dotázal, proč je v návrhu rady uvedeno pro zastupitele 35% oproti 70% v dalších 
funkcích? Jedná se o to, že zastupitelé, kteří nejsou členy výborů nebo komisí, mají nižší 
odměnu to chápu, ale nechápu proč je předkládán návrh pro zastupitele za ODS na 35% částky 
a pro ostatní 70%. Doplnil otázkou, kde starosta bere zákonnou oporu v tom, že členům ODS 
navrhuje odměnu ve výši 35% a ostatním ponechává na 70%  
Starosta konstatoval, že nerozumí položené otázce, neboť je navrhováno, aby zastupitelům 
současně pracujícím ve výborech, v komisích nebo v radě, byla přiznána odměna ve výší 70% 
limitu stanoveného přílohou nařízení vlády a těm zastupitelům, kteří odmítají nebo nechtějí 
pracovat ve výborech či komisích, snížit odměnu na polovinu, tedy 35% limitu stanoveného 
přílohou nařízení vlády. 
Ing. Šidák konstatoval, že chápe, že starosta má výši odměny stanovenou nařízením vlády a ptá 
se, proč šikanuje zastupitele ODS 35% a ostatním přiznává 70%. 
Starosta odvětil, že o tom hovořil předtím. 
Ing. Šidák namítl, zda pro takové rozhodnutí existuje opora v zákoně? Dále se dotázal, kde rada 
vzala právo navrhovat variantu, kterou trestá členy ODS, že vykonávají svůj mandát a nejsou 
členy komisí, což považuje za protiprávní. 
Ing. Šlechtová doplnila, že důvod nebyla jen neúčast ve výborech a komicích, ale také i počet 
absencí na zastupitelstvu. 
Ing. Šidák namítl, že i kdyby se jednání zastupitelstva nezúčastnil ani jednou, tak to není důvod 
proto, aby jste tímto způsobem přistupovali ke mně, jako k zastupiteli obce. 
Paní Mendlová konstatovala, že je proti jakémukoliv navyšování odměn. Uvedla, že v návrhu 
existuje ještě třetí varianta, nenavyšovalo by se ostatním, odměna by zůstala na současné výši, 
pouze by se snížila částka těm, kteří se neúčastní, někteří  zastupitelé na zastupitelstvu vůbec 
ani nepromluvili.  
Mgr. Šidák namítl, že by ho zajímalo, proč by ten, co nepromluvil, měl brát méně, než ostatní.   
Paní Mendlová odvětila, že jí by se líbila varianta 3 - stávající výši ponechat a těm, kteří nic 
nedělají odměnu ponížit. Uvedla, že v jiných městech se opozice (budeme-li si na to hrát) 
zapojuje do práce komisí, veřejných diskusí apod. Zastupitel by měl něco obci přinést, ne si zde 
jen „něco odsedět“ 
Ing. Šidák namítnul, že nechápe, kde berete mandát k tomu posoudit, že já ani Michal                       
(Kulhánek) nic neděláme. Současně navrhl buď všem stejně, tedy 35% nebo nekrátit. Následně 
podal protinávrh, aby všem byl stanovena odměna ve výši 35% horního limitu stanoveného 
v příloze nařízení vlády č. 338/2019 Sb. 
Ing. Fiala se ohradil proti výroku, že jako člen rady šikanuje zastupitele ODS. Konstatoval, že 
v minulosti lidé, kteří byli v zastupitelstvu, nikdy neodmítali pracovat pro obec. V současné 
době je tady znatelná nechuť a absolutní nezájem podílet se na veřejné činnosti pro obec – je 
odmítáno členství v komisích i jiné funkce, odmítáte členství v kontrolním výboru apod. Z toho 
důvodu vznikl jakýsi návrh, který, i když nejde o peníze, by mohl částečně někoho motivovat. 
Nejedná se o šikanu, jde o vyjádření poměru za odvedenou práci a pokus o motivaci pro ty, 
kteří se zapojují do práce ve výborech a komisích, protože té práce je hodně. 
Pan Šotka konstatoval, že jemu osobně nebyly žádné funkce nabídnuty. 
Ing. Šidák prohlásil, že na prvním zastupitelstvu byly smeteny veškeré návrhy ODS, práce pro 
obec nelze podmiňovat pouze na práci v komisích. On odstoupil z funkce předsedy kontrolního 
výborů z důvodů pracovních a zdravotních. Ale nejde o mne, ale o ostatní. Dále namítnul, jak 
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můžete hodnotit naši práci jenom účastí ve výborech a komisích. My děláme svou práci pro 
obec v rámci mandátu. Také bych mohl o vás říci, že se jenom sejdete a nic neděláte. 
Nerozumím tomu přístupu, že my máme mít 35% a ostatní 70%. Současně prohlásil, že nikdo 
z přítomných na takovéto posouzení nemá právo a zopakoval svůj protinávrh. 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, zda se skutečně nepotýkáme s protizákonným opatřením? Máme zcela 
jasno, zda to takto lze redukovat? Abychom se nedostali do nějakého střetu. 
Starosta odpověděl, že zastupitelstvo má ze zákona nárok stanovit odměnu zastupitelů, pokud 
by se jednalo o šikanu, to řeší jiný právní předpis.  
Bc. Pýcha se dotázal, zda bylo by možné materiál odložit o prověřit tady uváděné námitky a 
projednat jej příště? 
Tajemník uvedl, že dle nařízení vlády má zastupitelstvo plnou pravomoc rozhodnout o 
konkrétní výši odměny zastupitele, může ji jakkoliv podmínit či omezit, ale musí to být řečeno 
všechno předem. Zastupitelé mohou stanovit výši odměny od 0 do konkrétní částky, není nijak 
omezeno, že konkrétní funkce mohou dostat odměnu v odlišné výši. Je třeba si uvědomit, že 
dnešní zastupitelstvo stanovuje výši odměn dle nařízení vlády č. 338/2019, které nabylo 
účinnosti dne 1. 1. 2020, tedy nově, proto jsem přesvědčen, že k porušení zákona v případě 
schválení předloženého návrhu nedojde. 
Ing. Šidák nesouhlasí, uvádí příklad, že jeden ze zastupitelů na Moravě se v tomto smyslu soudil 
a soud mu přiznal právo. Prohlásil, že on nechce jít touto cestou. 
Tajemník konstatoval, že mu nepřísluší posuzovat názory zastupitelů, ale s ohledem na 
skutečnost, že nařízení vlády je účinné od 1. 1. 2020 nelze hovořit o snížení, ale výše odměn se 
stanoví nově dle tohoto nařízení.  
Starosta vznesl protinávrh, aby výše odměn zůstala stejná – navrhuje ponechat stávající stav 
výše odměn.  
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?  
Usnesení č. 160/2020  
Návrh na stanovení výše odměn členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích                 
I.   Bere na vědomí, že 
      dne 1. 1. 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení   
      vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,   
      ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 9   hlasů proti: 0  hlasů zdržel: 3 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato  

Ing. Šidák bere zpět svůj protinávrh s konstatováním, že navrhovaný konsensus je rozumný  
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtového opatření č. 1/2020  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek – projednání dohody s fy Klement, a.s. se vypouští úplně, ale v rozpočtovém 
opatření peníze zůstávají a k tomu ještě přibyde výkon státní správy? 
Starosta ano, předpokládám, že se dohodneme. Rozhodnutí o dotaci na výkon státní správy jsme 
obdrželi minulý týden. 
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. 161/2020 
Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
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I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 1/2020 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro: 10 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 2 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace 
z prostředků MMR ČR. Konstatoval, že se jedná o program Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku na projekt „Herní prvky Velké Březno“. Jedná se konkrétně o 
vybudování workoutového hřiště na části p.p.č. 686, sportoviště, rekreační plocha, v k. ú. Velké 
Březno (na místě bývalého volejbalového hřiště). Rozpočtové náklady činí 370.973,90 Kč 
včetně DPH.  Doplnil, že dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace 
na jednu akci činí 3 mil. Kč. Dále doplnil, že s ohledem na blížící se uzávěrku pro příjem žádostí 
je návrh předkládán přímo zastupitelstvu, tedy bez projednání v radě obce.  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Ing. Šidák se dotázal, proč se vybralo místo v záplavové oblasti? 
Starosta odpověděl, protože ty workoutové prvky jsou instalovány tak, aby je nepoškodila 
povodeň 
Ing. Šidák se dotázal, z jakého důvodu to za obec bude spravovat firma? 
Starosta odpověděl, že zatím ne, ale předpokládáme, že žádost o dotaci zpracuje firma. Jedná 
se o opakovanou záležitost. V minulém roce tuto žádost připravovala také, proto má nejvíc 
informací. 
Ing. Šidák upozornil na to, že prioritou občanu, dle šetření z minulosti, je sportovní hala, proč 
se staví dětské hřiště a nevyužije se podobné žádosti, na realizaci akce, kde by bylo možné 
vybudovat větší sportoviště pro sportovní vyžití dětí i dospělých?  
Mendlová odpověděla, že nejedná se o dětské, ale workoutové hřiště, toto hřiště mohou 
využívat i fotbalisté na posilování. Jako příklad uvedla workoutové hřiště v Děčíně na Kocandě 
s tím, že konstatovala, že je potřeba začít alespoň po malých krůčcích. 
Ing. Šidák vznesl připomínku k datu podání žádosti uvedenému v návrhu usnesení. Domnívá 
se, že 29. 2. je pozdě, navrhuje změnu do poloviny února. 
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. 162/2020 
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí na MMR dotace na akci  
“ Herní prvky Velké Březno“ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     podání žádosti o dotaci z programu Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního  
     odpočinku na projekt „Herní prvky Velké Březno“.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     podáním žádosti o poskytnutí dotace.                                                             T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Bod programu 4. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce zprávu komise pro hodnocení nabídek VZMR nazvané 
názvem „TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení 
odpadních vod“.  Konstatoval, že rada obce na svém 20. jednání, které se konalo dne 25. 11. 
2019, schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „TDS a BOZP na akci „Velké 
Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“. Výzva byla odeslána dne 
26. 11. 2019 elektronicky čtyřem vybraným zájemcům, a to společnosti: 
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – divize 03 
2. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
3. Ing. Tomáš Melichar 
4. INVESTSERVIS, spol. s r.o. 
Uzávěrka pro příjem nabídek byla stanovena na 11. 12. 2019 do 13:00 hod. Od 13:05 hod 
proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek. 
Doplnil, že k danému datu byly zadavateli doručeny tři nabídky, a to nabídka společnosti: 
1. INVESTSERVIS, s.r.o. 
2. Ing. Tomáš Melichar 
3. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
nabídkové ceny jednotlivých účastníků jsou uvedeny v protokolu, který máte v podkladech. 
Dále doplnil, že komise posoudila jednotlivé nabídky a jako ekonomicky nejvýhodnější 
doporučila nabídku společnosti INVESTSERVIS, spol. s r.o. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek: Jak byla obec spokojena s firmou Investservis při stavbě školní jídelny?  
Starosta odpověděl, že byla všeobecná spokojenost. Jak víte, se společností Klement to nebylo 
vždy jednoduché, takže jsme absolvovali spoustu jednání, abychom dospěli k řádnému 
dokončení stavby školní jídelny. 
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda šlo firmě o zájmy obce? 
Ing. Fiala odpověděl, že určitě ano. Prokázali zkušenosti a nemám obavy, že by takovouto 
stavbu nezvládli.  K připravované stavbě doplnil, že má připraveny nějaké připomínky, projekt 
mu nepřipadá ideální. Co se týká technického řešení stavební části, bude s firmou Investservis 
o tom komunikovat, protože některé věci se mu tam nelíbí. Jedná se konkrétně o stavební část, 
o betony a nádrže. Je přesvědčen, že nebyla dostatečně provedena diagnostika stávajícího stavu 
betonových konstrukcí, nebyl realizován průzkum na kruhových betonových nádržích, k tomu 
se pan projektant nevyjádřil, dále se jedná např. i o materiál kotev použitý v tomto agresivním 
prostředí. V průběhu stavby se chystá provést s TDS kontrolu a napadnout to, že diagnostika 
nebyla taková, jaká měla být. Je přesvědčen, že statický průzkum neproběhl v tom rozsahu, jak 
by měl. Co se týká vrchní části technologií – to již musí posoudit někdo jiný. 
Ing. Šlechtová – dokáže nám tato firma zajistit stavbu, ale i technologie? 
Mgr. Kulhánek - Pokud předložili reference ze staveb podobného charakteru, tak by ty znalosti 
mít měli. 
Starosta současně informoval o požadavcích poskytovatele dotace, který bodově ohodnotí, zda 
je již vybrán zhotovitel a TDS a BOZP. Následně 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. 
163/2020 
Výběr nejvhodnější nabídky VZMR na služby s názvem:  
„TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení 
odpadních vod“   
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti INVESTSERVIS, spol. s r.o. 
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    2. Uzavření příkazní smlouvy k zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora  
        BOZP  na stavbě „TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov –  
        přepojení odpadních vod“, za cenu 1.250.000,- Kč bez DPH. 
        Příkazník: 
        INVESTSERVIS, spol. s r.o., IČ: 467 10 001, se sídlem Tolstého 451, 415 03 Teplice. 
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření příkazní smlouvy.                                                            T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 11   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost o opětovné prodloužení termínu, a to uzavřením 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/23/2018 na zakázku PS a IS „Velké Březno – revitalizace 
náměstí“, kterou firma Petr Vachulka doručila obci v prosinci 2019. Konstatoval, že důvody 
posunutí termínů v části smlouvy“ Čas a místo plnění“ jsou uvedeny v podkladech.  
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek – ten termín bude prodloužen do konce června ? 
Starosta ten nový ? - ano 
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. 164/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     u zavření Dodatku č. 2 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. 2.                                                                   T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12   hlasů proti: 0  hlasů zdržel: 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
 

Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost pana ……………., doručenou obci v prosinci 
2019, o souhlas ke kolaudaci dokončených objektů, a to vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace obytného souboru Vítov II. Konstatoval, že vydaný souhlas bude podkladem ke 
kolaudaci již zmíněných objektů, kterou zajišťuje Magistrát města Ústí nad Labem, odbor 
životního prostředí. Doplnil, že součástí tohoto souhlasu je i slib obce, že stavbu VaK od pana 
………, při splnění obcí stanovených podmínek, bezúplatně převezme a bude ji provozovat. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Mgr. Kulhánek – o co se jedná? 
Starosta – jedná se o celou stavbu – vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci. 
Tajemník doplnil, že doposud nemáme uzavřenou smlouvu o bezúplatném převodu velkého 
vodojemu 4x6m3, protože p. ………. není schopen předložit smlouvu o zřízení věcného 
břemene. Pokud nedojde k převzetí vodojemu, nelze provozovat řad a není tedy možné, 
abychom v tomto stavu připojovali jednotlivé domácnosti.  
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 – usnesení obsahuje i souhlas s převzetím? 
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Starosta ano, ale za podmínek, který stanoví úsek VaK, smlouvu o bezúplatném převodu bude 
schvalovat zastupitelstvo obce. 
Starosta: není žádný další dotaz, dávám hlasovat 
Usnesení č. 165/2020 
Návrh na souhlas ke kolaudaci dokončených objektů 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     vydání souhlasu ke kolaudaci dokončených objektů panu ………………. 
II. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi, 
     zabezpečit vydání souhlasu ke kolaudaci.            T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 10  hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 2 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Pastviny. Konstatoval, že z důvodu 
nezajištěného odborného provozování a neshod mezi sousedy, byla svolána schůzka na OÚ 
Velké Březno, kde byly dohodnuty podmínky a následné kroky k převzetí zmiňovaných řadů. 
Doplnil, že na základě této dohody byly původní sdružené přípojky, jako stavby dokončené,  
Magistrátem města Ústí nad Labem, odborem životního prostředí, dne 4. 9. 2019, pod č. j.: 
MMUL/OŽP/VHO/119537/2019/KolS/V-19140, převedeny na vodovodní a kanalizační řad. 
Dále doplnil, že tato změna se týkala pouze sdružených přípojek na pozemcích p. č. 798, 795, 
796/13, 796/14 a 796/15, nově vodovodní a kanalizační řad, zbylé části zůstávají přípojkami ve 
vlastnictví a správě žadatelů. 
Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku.  
Pan Šotka – na Pastvinách, jako nad nádražím? 
Starosta – nad panem ………... 
Mgr. Kulhánek -  to bylo zasíláno dodatečně? 
Starosta ano, do úschovny jako doplnění programu. 
Mgr. Kulhánek – materiál se mi nepodařilo otevřít, bohužel není to poprvé, pokud něco přijde 
dodatečně. 
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. 166/2020 
Návrh na bezúplatný převod vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Pastviny 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodovodního a kanalizačního řadu v ulici  
     Pastviny v předloženém znění.  
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodovodního a kanalizačního řadu    
     v ulici Pastviny.                                                                                              T: 31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 12 hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
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Bod programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval zastupitelstvo o následujících skutečnostech: 

1. Informoval o jednání s fy. Klement, a.s. ve věci dohody o narovnání, v zásadních věcech 
jsme se shodli, nyní řeší právníci formulaci jednotlivých ustanovení dohody. Upozornil 
na skutečnost, že jednání jsou neveřejná a požádal zastupitele, aby do doby schválení 
dohody nezveřejňovali nebo neumožnili přístup k v podkladech poskytnutým 
informacím. 

2. Informoval o zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby Intenzifikace ČOV 
Velké Březno. Přístup na portále vhodného uveřejnění. V dotačních podmínkách je 
přidělení 15. plusových bodů pro přiznání dotace v případě, že je již vybrán zhotovitel. 
Ve smlouvě o provedení stavby, která je součástí výběrového řízení, je uvedeno, že 
v případě nepřidělení dotace se výběrové řízení a tedy i smlouva ruší. Současně 
informoval o reakcích p. ……… na připravovanou stavbu. 

3. Na minulém jednání upozorňoval pan Kulhánek na doplnění informací webových 
stránek obce. V současnosti by měla být většina doplněna. Ostatní budou postupně 
aktualizovány po ukončení roční uzávěrky. Současně bude aktualizován plán kulturních 
akcí na rok 2020. Jako první se uskuteční obecní ples 22. 2. 2020 v restauraci Tivoli. 
Všichni zastupitelé mají rezervovány dva lístky. Prodej bude zahájen zítra. Ing. 
Šlechtová seznámila zastupitele s organizací Plesu obce 2020. 

4. Dále informovat o „personální krizi“ na úřadě způsobenou dlouhodobým onemocněním 
tří zaměstnankyň nebo dlouhodobou nepřítomností v důsledku péče o nemocné děti. 

5. Informoval o tom, že na základě petice občanů o lepší Tivoli proběhlo jednání se 
zástupcem provozovatele a zástupcem petičního výboru na téma zlepšení 
poskytovaných služeb, případně ukončení nájemního vztahu. Provozovatel přislíbil 
zlepšení ve všech oblastech od 1. 4. 2020. I přes tento slib bude doručeno provozovateli 
upozornění na porušování nájemní smlouvy s možností jejího ukončení. 

6. Informoval o ukončení provozu dětské ordinace ve Velkém Březně. Paní doktorka 
přenechala nástupnickou smlouvou provoz dětské ordinace s tím, že nová paní doktorka 
bude pokračovat. Bohužel, nová paní doktorka dne 15. ledna doručila výpověď z nájmu 
k 31. 3. 2020. Všichni registrovaní pacienti zůstávají v registru u nové paní doktorky na 
zdravotním středisku v Malátově ulici na Skřivánku. MUDr. Andrea Soukupová. 

7. Informoval o zadání návrhu na umístění autobusových zastávek ve Vítově, a to na 
pozemku ………. a naproti, na pozemku ……………. Projednali jsme navrhované 
řešení se zástupcem dopravce i Krajského úřadu, zatím nejsou proti. Nyní zaleží, jak se 
vyjádří dopravní inspektorát. Oslovili jsme projektanta, který zpracuje dokumentaci, ke 
které se bude moci policie vyjádřit. 

8. Informoval o tom, že se současné době soustřeďujeme na možnost hledání nových, 
případně opravu stávajících zdrojů pitné vody. Předpokládáme, že v letních měsících 
bude opět nedostatek vody. Současně informoval o možných řešeních krátkodobých i 
dlouhodobých. Mgr. Kulhánek se dotázal, zda již jsou uskutečňovány konkrétní kroky 
v přípravě, případně realizaci zmiňovaných opatření. Starosta opověděl, že žádný 
konkrétní termín prozatím stanovený není. Ing. Fiala informoval o tom, že měl jednání 
s Ing. Š…………... On mi přislíbil, že do 31. 1. dostanu nějaké podklady o tom jaké 
jsou možnosti k podání žádosti o dotace ve výši 80%. Řešili jsme tam Vítov a globálně 
nová místa. Ing. Š.………….. navrhuje kombinaci řešení, jak zažádat dotaci nejen na 
vrty, ale i využitím povrchový zdroje (např. vytvořením záseku). Dále informoval 
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zastupitele o existenci dvou protichůdných názorů na důsledek provedení nového vrtu 
v blízkosti stávajícího. Na závěr uvedl, že Ing. Š.…………  písemně předloží nějakou 
představu. Pan Šesták doplnil, že další možností je čerpání vody z oblasti drtiče. Mgr. 
Kulhánek se dotázal, zda zmiňovaná opatření jsou v rámci projektu propojení 
vodovodní sítě. Ing. Fiala odpověděl, že ne. Ing. Kulhánek se zmínil, že v rámci jím 
zmiňovaného projektu je i vrt u Olešnického potoka. Starosta konstatoval, že od tohoto 
záměru bylo ustoupeno. 

9. Informace o zateplení bytových domů Litoměřická 248, Ústecka 149,152. Nyní 
připravujeme dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitel stavby. Zadali jsme 
zpracování dokumentace k zateplení dalších tří bytových domů, a to Valtířov 66, 
Litoměřická 104, Náměstí 171. 

  
Bod programu 6. Dotazy členů zastupitelstva 

Pan Šotka – voda je prioritní otázka, je to zásadní věc víc, než workoutové hřiště a nic není 
připraveno. Je řešení, že se bude kupovat voda z Ústí? 
Starosta: bude se využívat voda z valtířovských vrtů, tam voda je, ale neumíme jí přepravit do 
vodojemu, v případě krize by se voda čerpala z vrtu rovnou do řadu, v jednání je i nový vrt u 
studny Kassavia, problém je, dostat vodu z tohoto vrhu do vodovodního řadu. Pan Šotka prý 
údajně jsou vodojemy na 30%. Bc. Katzerová odpověděla, že aktuálně vodu máme. 

Vyhnálková se dotázala, jak to vypadá s kompostéry? 
Starosta odpověděl, již jsme obdrželi od právničky smlouvu, která je předpokladem k předávání 
kompostéru. Do jara bychom to měli všechny kompostéry předat.  
Mgr. Kulhánek upozornil na to, aby nedošlo k porušení dotačních podmínek. 
Starosta odpověděl, že jsme požádali o prodloužení lhůty. 

Mgr. Kulhánek se dotázal na to, kolik máme domovníků? 
Pan Mottl odpověděl, že to nemá aktuálně k dispozici, mám to uloženo v PC a pokud chce, 
pošle mu to 
Mgr. Kulhánek namítl, že by chtěl slyšet jen konkrétní číslo.  

Ing. Fiala informoval zastupitele o výstupech z jednání výboru FK Jiskra. Objevují se možnosti 
dotací na sportoviště, budeme o tom jednat, jedná se o škvárové hřiště a s tím souvisí i úprava 
workoutového hřiště a úprava stávající deponie zeminy. Připravuji náčrt ubytovny v šatnách 
FK, konkrétně půdorysu horního patra. Bylo diskutována i možnost vrtu pro sportoviště. Dále 
byla řešena otázka bytu na FJ Jiskra. Výbor navrhuje byt předat do bytového fondu obce, která 
by jej spravovala a vybírala nájemné, obec by recipročně o tento výnos zvýšila dotaci, kterou 
poskytuje FK na činnost.  Jednání s obcí v tomto smyslu budou teprve probíhat a na jejich 
základě by se upravily i smluvní vztahy. 

Paní Vyhnálková se dotázala, zda se provádí kontroly v bytech. Jsou stížnosti na byt v domě 
Litoměřická č. 248. Je tam strašný zápach a nepořádek od pana …………., stěžují se lidé 
z baráku. Pan Šesták odpověděl, že žádnou stížnost tohoto typu nezaznamenal, ale vypadá to 
jako reakce na stížnost na skladování letáků.  
Pan Mottl doplnil, že by to měl řešit domovník, že předběžně hovořil s panem ……, který je 
však v současné době hospitalizován. 
Paní Vyhnálková se dotázala, co je s bytem po ………… Současně upozornila na to, že nám 
z bytu neplyne žádný nájem. 
Linková odpověděla, že stále probíhá dědické řízení. 
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Bc. Pýcha  se dotázal na přivaděč Leština. Vybraly se nějaké prostředky na projektovou 
dokumentaci?  
Mgr. Kulhánek asi 800 000,-Kč, pan ……… to zastavil. 
Pan Šesták namítnul, že to není tak zcela pravda, že realizaci zastavilo zastupitelstvo, jehož byl 
Mgr. Kulhánek členem. 
Bc. Pýcha se dotázal, zda někdo měřil vydatnost toho vrtu? Nebylo by vhodné, aby nová 
vedoucí VaK zjistila vydatnost vrtu a jako jsou možnosti? 
Ing. Šlechtová namítla, že Ing. Š………… tvrdil, že vrt by nebyl rentabilní.  
Mgr. Kulhánek doplnil, že nejde tak o vrt, jako o přivaděč. 
Pan Šesták upozornil na obtížné technické řešení problému - nelze odvést vodu přímo z vrtu do 
spotřebiště, a to z důvodu hydrostatického tlaku způsobeného rozdílem výšky vrtu a spotřebiště. 
Bylo by nutné zbudovat vyrovnávací komory.  
Starosta upozornil, že pokud by obec chtěla stavbu realizovat, musela by splnit i další 
podmínky, mimo jiné i napojení horní Leštiny na tento vodovod. 
Bc. Pýcha prohlásil, že požaduje zjistit vydatnost vrtu v Leštině.  

Bc. Pýcha informoval přítomné, že mu přišla výzva, že má propadlý podružný vodoměr a musí 
proto uzavřít novou smlouvu, ve které se zavazuje k minimálnímu odběru 30 m3.  Dotázal se, 
jak to má řešit v létě, když obec vydá zákaz čerpání vody. Je nutné těm novým odběratelům, 
nutit smlouvu, že musí vyčerpat 30 m3?  
Bc. Katzerová odpověděla, že to takto u podružných zahradních vodoměrů stanoví zákon. 
Bc. Pýcha se dotázal, zda je tedy potřeba uzavírat tyto nové smlouvy. 
Bc. Katzerová odpověděla, ano.  

Bod programu 7. 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. 

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program dnešního jednání, proto ukončil 11. 
schůzi zastupitelstva obce, poděkoval za účast. Upozornil přítomné, že příští, 12. jednání 
zastupitelstva je plánováno na 30. 03. 2020 od 17:00 hod. opět v zasedací síni obecního úřadu. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.37 hod. 
 
 

     paní Zuzana Mendlová                                                              pan Ivan Mottl                           
          ověřovatel zápisu                              ověřovatel zápisu 
           
 
 
          Karel Jungbauer                                                                Ing. Hana Šlechtová        
              starosta obce                               místostarostka  
 
 
Zapsala dne 27. 01. 2020 
PhDr. Pavlína Linková 


