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Č. j.: OUVB – 2081/2020 
PID:  DXWX3OP16WGA 
SPIS č. 90/20 

Z Á P I S  
z 13. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 22. 06. 2020 od 17:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno 

Jednání se účastnilo 14 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  

Omluveni:  Bc. Tomáš Pýcha, 

Veřejnost:  8  
 

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
 

K bodu programu 1 – Zahájení 

Starosta zahájil 13. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 13. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu dne 12. června 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 panem 
Šotkou. 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, z jednání se omluvil Bc. Pýcha.   
Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou          
13. zasedání zastupitelstva obce určil paní 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 z dnešního zasedání zastupitelstva  
paní Marcelu Tomanovou a paní Květuši Vyhnálkovou. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: pan Karel Turek, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. a paní Zuzana Mendlová. 
Současně navrhl, aby v případě, že v průběhu diskuse nebude navržena změna či doplnění 
usnesení, nemusel předseda návrhové komise přednášet návrh usnesení. Starosta se dotázal 
přítomných, zda má někdo jiný návrh. Nikdo neměl návrh ani připomínku. Starosta dal 
hlasovat.   
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Usnesení 189/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Marcela 
Tomanová a paní Květuše Vyhnálková. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., paní Zuzana Mendlová a pan Karel Turek. 

Výsledek hlasování  hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce. 
Současně se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku?  
Nikdo neměl žádnou další připomínku. Starosta dal hlasovat o usnesení. 
Usnesení 190/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 13. 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. Hospodaření s majetkem obce 

• Záměr prodeje p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března - žadatel Společenství 
vlastníků jednotek Litoměřická 271. 

• Záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Záměr prodeje části p.p.č 538/4 v k. ú. Velké Březno. 
• Nabídka společnosti GridServices, s. r. o. na odprodej pozemku č. 25/2 v k. ú. 

Valtířov nad Labem.  
• Návrh na uzavření Smlouvy 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. 

• Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a Dohody o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov,  p. č. 
23/1, přípojka NN. 

• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/90 a 291/91 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/92 a 291/93 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/110 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 292/2 a 292/3, oba v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/114 v k. ú. Velké Březno. 

4. Finanční záležitosti 
• Vyúčtování hospodaření obce za rok 2019 a závěrečný účet. 
• Ukončení smluv o stavebním spoření. 
• Dofinancování pořizovací ceny nové CAS pro SDHO Velké Březno. 
• Žádost o odložení splátek dlužného nájmu – uzavření dohody o uznání dluhu a 

jeho úhradě ve splátkách. 
5. Různé 

• Změna usnesení zastupitelstva obce – pořízení nového územního plánu. 
• Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2019. 
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• Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci Velké Březno a vyhodnocení 
preventivně výchovných akcí. 

6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část 
Výsledek hlasování     hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 

Bod programu 2 - Připomínky občanů 1. část 

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

Nikdo neměl dotaz či připomínku 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost Společenství vlastníků jednotek 
Litoměřická 271, Velké Březno o koupi pozemků č. 103/3 o výměře 130 m2, zahrada,                 
v k. ú. Vítov u Velkého Března. Pozemek by chtěli využít k vybudování zahrady pro 
společenství. V současné době má společenství tento pozemek v nájmu smlouvou č. 14/2014. 
Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena.  Rada obce doporučuje záměr schválit.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nikdo neměl dotaz či připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 191/2020 
Záměr prodeje p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března - žadatel Společenství 
vlastníků jednotek Litoměřická 271 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     záměr prodeje p.p.č. 103/3, zahrada, o výměře 130 m2, v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování     hlasů pro:     14 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1, oba v                 
k. ú. Vítov u Velkého Března. Obec obdržela k projednání 2 žádosti, a to: 
a) Žádost pí ………., bytem …………………., Velké Březno o koupi pozemku č. 104/1 o 
výměře 195 m2 v k. ú.  Vítov u Velkého Března za účelem zahrady. V současné době má              
pí ……………..pozemek v nájmu smlouvou č. 13/2014. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena.   
b) Žádost manželů ……..……., bytem ………………, 400 02 Ústí nad Labem, o koupi 
pozemků č. 104/1 o výměře 195 m2 a 103/1 o výměře 266 m2 oba v k. ú. Vítov u                 
Velkého Března, účel koupě neuvedli. Pozemek č. 103/1 je pronajat SVJ Litoměřická 271, ale 
o koupi nejeví zájem. 
Dále konstatoval, že rada obce doporučuje záměr prodeje schválit. 
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Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Paní Vyhnálková projevila zájem podat žádost o koupi pozemku. 
Starosta doplnil, že zatím se jedná pouze o schválení záměru prodeje, který bude zveřejněn. Po 
dobu zveřejnění má každý právo se k návrhu vyjádřit, případně podat žádost o koupi.    
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 192/2020 
Záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložené žádosti a  
I.  Schvaluje  

1. Záměr prodeje p.p.č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
2. Záměr prodeje p.p.č. 104/1, zahrada, o výměře 195 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T:  30. 06. 2020    
Výsledek hlasování      hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání záměr prodeje části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké 
Březno. Konstatoval, že žadatelé manželé…………. dne 20. 5. 2020 doručili obci Velké Březno 
žádost o prodej části pozemku č. 538/4 o výměře cca 50 m2. Tento pozemek hodlají využívat 
k rekreaci. Rada obce prodej nedoporučuje, navrhuje pozemek pouze pronajmout. Proto bylo 
usnesení navrženo ve dvou alternativách. Kauce 5.000,- Kč byla uhrazena.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek požádal o zobrazení mapy předmětného pozemku na obrazovce. Starosta 
žádosti vyhověl. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 193/2020 
Záměr prodeje části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo přeloženou žádost a  
I.  Neschvaluje  
     záměr prodeje části pozemku č. 538/4 o výměře 50 m, v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     o usnesení informovat žadatele.                                                                   T:  30. 06. 2020    
Výsledek hlasování      hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání nabídku společnosti GridServices, s. r. o. na 
odprodej pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad Labem. Jedná se o pozemek vedený jako ostatní 
plocha o výměře 9 m2. Tento pozemek je součástí místní komunikace. Na pozemku se nachází 
nebo zasahuje ochranné pásmo VTL plynovod, kdy při případné koupi, by bylo zřízeno i věcné 
břemeno. Kupní cenu požadují dle znaleckého posudku – cena v místě obvyklá. Doplnil, že 
předkládá zastupitelstvu dvě alternativy usnesení s ohledem na skutečnost, že rada obce 
doporučuje pozemek odkoupit, protože je součástí místní komunikace, která je ve vlastnictví 
obce. Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
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Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 194/2020 
Nabídka společnosti GridServices, s. r. o. na odprodej pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou nabídku a  
I.  Přijímá  
     nabídku společnosti Grid Services, s.r.o. na odkoupení pozemku č. 25/2 o výměře 9 m2  
     v k. ú. Valtířov nad Labem.  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     předložit návrh kupní smlouvy zastupitelstvu obce k projednání.                   T: 14. 09. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 12   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 2 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na uzavření Smlouvy 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. Dne 6. 5. 2020, usnesením č. 170/2020, schválilo 
zastupitelstvo obce 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, 77/1, 
98, 103/1, 115/3, 115/4, 117, 120, všechny v k. ú. Vítov u Velkého Března a p.p.č: 224/1, 224/3, 
254, 255, 258, 268/1, 295, 309, 325/2, 325/3, 325/4, 329/1, 330/1, 356/2, 370, všechny v k. ú. 
Velké Březno. Konstatoval, že záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 7. 5. 2020 a doplnil, že 
rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby ve znění předloženého návrhu. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 195/2020 
Návrh na uzavření Smlouvy 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 zařízení věcného břemene a Dohody o   
     umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1 na obecních pozemcích č.: 1, 77/1, 98, 103/1,  
     115/3, 115/4, 117, 120, všechny v k. ú. Vítov u Velkého Března a p.p.č: 224/1, 224/3, 254,  
     255, 258, 268/1, 295, 309, 325/2, 325/3, 325/4, 329/1, 330/1, 356/2, 370, všechny v k. ú.    
     Velké Březno v předloženém znění. 
     Budoucí oprávněná 
    ČEZ Distribuce, a.s. 
    se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,                
    DIČ: CZ24729035, 
    zastoupena na základě písemně udělené plné moci ze dne 18. 02. 2019 společností: 
    ENGIE Services a.s., se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12 - Kamýk, IČ: 26121603,  
    DIČ: CZ26121603  

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba       
UL-Vítov, p. č. 23/1, přípojka NN. Dne 06. 05. 2020 usnesením č, 169/2020 schválilo 
zastupitelstvo obce záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného 
břemene a Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010593 na stavbu UL-Vítov, p.č. 23/1, přípojka 
NN. Konstatoval, že záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 7. 5. 2020 a doplnil, že rada obce 
doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby ve znění předloženého návrhu. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 196/2020 
Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohody o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov, p. č. 23/1, přípojka NN 
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. IP-12-4010593 na stavbu UL-Vítov, p.č. 23/1, přípojka NN  
     v předloženém znění. 
     Budoucí oprávněná: 
    ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 
    se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
    zastoupena:    
    OMEXOM GA Energo s. r. o.,  IČ: 49196812, DIČ: CZ49196812, 
    se sídlem Plzeň – Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ 323 00 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí a dohody o umístění stavby.              T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na uzavření smlouvy budoucí kupní 
pozemků p. č. 291/90 a 291/91, oba v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že na základě 
zastupitelstvem obce schváleného záměru prodeje, zveřejněného dne 14. 11. 2019, obdržela 
obec Velké Březno žádost o koupi nemovitostí – pozemku p. č. 291/90 , ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 410 m2 a pozemku p. č. 291/91 , ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 373 
m2. Pozemky jsou určeny k zástavbě RD a je na nich vybudována základová deska, která je ve 
vlastnictví společnosti Elte, s.r.o. Doplnil, že vzhledem k uvedeným skutečnostem předkládá 
ke schválení uzavření smlouvy budoucí kupní s paní ……………………………… Dis. a 
panem …………………., na koupi pozemků p. č. 291/90 a 291/91, oba v k. ú. Velké Březno. 
Kauce ve výši 10.000,- Kč byla uhrazena.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
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Usnesení 197/2020 
Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/90 a 291/91 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/90, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 410 m2 a pozemku p. č. 291/91, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 373 m2, oba      
     v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 618.570,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 335.907,- Kč 
• Elte, s.r.o. částku 163.960,20 Kč 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 
Budoucí kupující: 
manželé ………..………….. Dis., trvale bytem ………….., Velké Březno a …….  
………….., trvale bytem ……….., Ústí nad Labem. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.            T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání Uzavření smlouvy budoucí kupní pozemků              
p. č. 291/92 a 291/93, oba v k. ú. Velké Březno.   Konstatoval, že na základě zastupitelstvem 
obce schváleného záměru prodeje, zveřejněného dne 14. 11. 2019, obdržela obec Velké Březno 
žádost o koupi nemovitostí – pozemku p.  č. 291/92  ,  ostatní plocha, jiná plocha,   o výměře  
341 m2 a pozemku p. č. 291/93 , ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 348 m2. Pozemky jsou 
určeny k zástavbě RD a je na nich vybudována základová deska, která je ve vlastnictví 
společnosti Elte, s.r.o. Doplnil, že vzhledem k uvedeným skutečnostem předkládá ke schválení 
uzavření smlouvy budoucí kupní s paní …………….………. a panem ……………........ na 
koupi pozemků p. č. 291/92 a 291/93, oba v k. ú. Velké Březno. Kauce ve výši 10.000,- Kč byla 
uhrazena. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
PhDr. Štefl upřesnil, že kupují obě parcely, na kterých původně měl stát dvojdomek. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 198/2020 
Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/92 a 291/93 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/92, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 341 m2 a pozemku p. č. 291/93, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 348 m2, oba      
     v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 544.310,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 295.581,- Kč 
• Elte, s.r.o. částku 144.276,60 Kč 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o 
Budoucí kupující: 
½ …………………., trvale bytem ……………., Uherský Ostroh a 
½ ……………., trvale bytem …………………………, Ústí nad Labem 
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.            T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání Uzavření smlouvy budoucí kupní pozemku               
p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že na základě zastupitelstvem obce schváleného 
záměru prodeje, zveřejněného dne 14. 11. 2019, obdržela obec Velké Březno žádost o koupi 
nemovitosti – pozemku p. č. 291/109, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře              540 m2. 
Pozemek je určen k zástavbě RD a je na něm vybudována základová deska, která je ve vlastnictví 
společnosti Elte, s.r.o. Doplnil, že vzhledem k uvedeným skutečnostem předkládá ke schválení 
uzavření smlouvy budoucí kupní s panem …………………………….....na koupi                      
p.p.č. 291/109 v k. ú. Velké Březno. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla uhrazena. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 199/2020 
Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/109, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 540 m2, v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 426.600,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 231.660,- Kč, 
• Elte, s.r.o. částku 113.076,- Kč, 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 
Budoucí kupující: 
…………………….., trvale bytem ……………………, Ústí nad Labem. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.             T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

17:24, odešel Mgr. Kulhánek 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání Uzavření smlouvy budoucí kupní pozemku p. č. 
291/110 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že na základě zastupitelstvem obce schváleného 
záměru prodeje, zveřejněného dne 14. 11. 2019, obdržela obec Velké Březno žádost o koupi 
nemovitosti – pozemku p. č. 291/110, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 555 m2. Pozemek je  
určen k zástavbě RD a je na něm vybudována základová deska, která je ve vlastnictví společnosti 
Elte, s.r.o. Doplnil, že vzhledem k uvedeným skutečnostem předkládá ke schválení uzavření 
smlouvy budoucí kupní s panem …………………………… na koupi p.p.č. 291/110 v k. ú. 
Velké Březno. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla uhrazena. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
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Usnesení 200/2020 
Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/110 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/110, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 555 m2, v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 438.450,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

Eurovia, a.s. částku 238.095,- Kč 
Elte, s.r.o. částku 116.217,- Kč 
Obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen  
zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 
Budoucí kupující: 
…………………., trvale bytem ………………. Ústí nad Labem. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.            T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 13   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání Uzavření smlouvy budoucí kupní pozemku              
p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno.  Konstatoval, že na základě zastupitelstvem obce     
schváleného záměru prodeje, zveřejněného dne 14. 11. 2019, obdržela obec Velké Březno    
žádost o koupi nemovitosti – pozemku p. č. 291/112, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře                             
464 m2. Pozemek je určen k zástavbě RD a je na něm vybudována základová deska, která je ve 
vlastnictví společnosti Elte, s.r.o. Doplnil, že vzhledem k uvedeným skutečnostem předkládá ke 
schválení uzavření smlouvy budoucí kupní s paní …………………….. na koupi p.p.č. 291/112 
v k. ú. Velké Březno. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla uhrazena. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 13   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0   
Usnesení 201/2020 
Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/112, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 464 m2, v k. ú. Velké Březno 
     za cenu celkem 366.560,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 199.056,- Kč 
• Elte, s.r.o. částku 97.161,60 Kč 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 
Budoucí kupující: 
………………….., trvale bytem ……………, Velké Březno. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.            T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 13   hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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17:28, vrátil se Mgr. Kulhánek  

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na uzavření smlouvy budoucí kupní 
pozemků p. č. 292/2 a 292/3, oba v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že na základě 
zastupitelstvem obce schváleného záměru prodeje, zveřejněného dne 14. 11. 2019,  obdržela 
obec Velké Březno žádost o koupi nemovitostí – pozemku p. č. 292/2 , ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 565 m2 a pozemku p. č. 292/93 , ostatní plocha, jiná plocha, o výměře              
477 m2. Pozemky jsou určeny k zástavbě RD a je na nich vybudována základová deska, která   
je ve vlastnictví společnosti Elte, s.r.o. Doplnil, že vzhledem k uvedeným skutečnostem 
předkládá ke schválení uzavření smlouvy budoucí kupní s manželi …………………………… a 
……………………na koupi pozemků p. č. 292/2 a 292/3, oba v k. ú. Velké Březno. Kauce ve 
výši 10.000,- Kč byla uhrazena. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 202/2020 
Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 292/2 a 292/3 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 292/2, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 565 m2 a pozemku p. č. 292/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 477 m2, oba      
     v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 823.180,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 447.018,- Kč 
• Elte, s.r.o. částku 218.194,80 Kč 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 
Budoucí kupující: 

     manželé, …………………………………………, oba trvale bytem …………………..,  
     Ústí nad Labem 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                           T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 14   hlasů proti: 0   hlasů zdržel: 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/114 
v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že na základě zastupitelstvem obce schváleného záměru 
prodeje, zveřejněného dne 14. 11. 2019, obdržela obec Velké  Březno  žádost     o     koupi 
nemovitostí – pozemku p. č. 291/114 , ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 973 m2. Pozemek 
je určen k zástavbě RD.    Doplnil, že vzhledem k uvedeným skutečnostem předkládá ke 
schválení uzavření kupní smlouvy s paní ……………………………………………………, na 
koupi p.p.č. 291/114 v k. ú. Velké Březno. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla uhrazena. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Tajemník doplnil informaci starosty o cenu pozemku, která činí 768.670,- Kč. Dále konstatoval, 
že výnos obce z prodeje všech 12 pozemků v této lokalitě činí něco přes 800.000,- Kč, Eurovie 
a.s. cca 2.500.000,- Kč a Elte s.r.o. cca 1.200.000,- Kč + 1.200.000,-Kč za základové desky. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
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Usnesení 203/2020 
Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/114 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o prodeji pozemku p. č. 291/114, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře  
     973, v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 768.670,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 417.417,- Kč, 
• Elte, s.r.o. částku 203.746,20 Kč, 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 
Kupující: 
½  …………………, trvale bytem ………………., Ústí nad Labem a 

     ½  ………………, trvale bytem ………… , Ústí nad Labem.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.            T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování      hlasů pro: 14   hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek konstatoval, že je reálné, že bychom letos měli z těchto prodejů k dispozici cca 
500.000,- Kč a dotázal se, zda má vedení nějakou představu, jak s těmi finančními prostředky 
naložit?  
Starosta odpověděl, že až budou finance k dispozici, budeme to řešit dál, je potřeba se 
zabývat  tím, jakým způsobem ovlivní obecní rozpočet snížení daní. 
Mgr. Kulhánek namítnul, že jeho zajímá nějaký plán, jak s tímto naložit. On sám navrhuje 
výnos použít na investice. 
Tajemník seznámil zastupitele s časovým plánem realizace prodejů. Konstatoval, že nyní se 
uzavře budoucí kupní smlouva, na jejímž základě budoucí kupující odkoupí od Elte s.r.o. 
základové desky. Nejdříve v září 2020 bude možné schvalovat uzavření kupní smlouvy. Pokud 
vše půjde tak, jak má, první finanční prostředky by mohly být k dispozici v říjnu 2020. 
Ing. Fiala v souvislosti s požadavkem Mgr. Kulhánka informoval zastupitele, že předal radním 
návrh na opravu škvárového hřiště včetně rozpočtu. 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2019. 
Konstatoval, že v souladu s ustanovením § 17 odst.  6  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, byl závěrečný účet zveřejněn na úřední desce dne 18. května 
2020. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 204/2020 
Vyúčtování hospodaření obce za rok 2019 a závěrečný účet 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 

1. Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2019. 
2. Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2019 ve výši 8.136.139,47 Kč. 
3. Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 8.136.139,47 Kč jako nerozdělený zisk. 
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4. Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2019. 
II.  Souhlasí 
      s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2019 bez výhrad 
III. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OU 
      zabezpečit zaúčtování hospodářského výsledku roku 2019.                          T: 30. 06. 2020 
 Výsledek hlasování  hlasů pro: 14 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0   
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
Na doporučení rady obce předložil starosta zastupitelstvu obce návrh na ukončení smluv o 
stavebním spoření. Konstatoval, že usnesením zastupitelstva obce č. 120/2012 a č. 121/2012 ze 
dne 18. 6. 2012 bylo schváleno uzavření smluv o stavebním spoření u Raiffeisen stavební 
spořitelny a.s. s cílovou částkou 1,4 mil Kč a 1,3 mil Kč. K dosažení cílové částky dojde 
v následujících měsících, proto je třeba tyto smlouvy ukončit. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda zprostředkovatel nabídl také možnost prodloužení smlouvy. 
Starosta odpověděl, že ne, nabídl pouze ukončení staré smlouvy a uzavření nového spoření. 
Mgr. Kulhánek navrhl, aby tyto prostředky byly použity jako rezerva pro budoucí investice.  
Ing. Šidák poznamenal, že by byl rád, kdyby příště takovéto podklady dostával k dispozici 
s větším předstihem, než 7 dní.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
205/2020 
Ukončení smluv o stavebním spoření 
Zastupitelstvo obce Velké Březno pojednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

1. Ukončení smlouvy o stavebním spoření č. 2801805/7950, uzavřené dne 2. 7. 2012 s 
Raiffeisen stavební spořitelnou a.s., dohodou s tím, že úložka bude převedena na běžný 
účet obce Velké Březno. 

2. Ukončení smlouvy o stavebním spoření č. 2799805/7950, uzavřené dne 2. 7. 2012 s 
Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. dohodou s tím, že úložka bude převedena na běžný 
účet obce Velké Březno. 

II. Ukládá 
    Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ. 
    zabezpečit zaslání výpovědi smluv o stavebním spoření.                                  T:  30. 06. 2020 
 Výsledek hlasování  hlasů pro: 14 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na dofinancování pořizovací ceny 
CAS pro naši hasičskou jednotku. Konstatoval, že zastupitelstvo obce dne 6. 5. 2019 schválilo 
usnesením č. 86/2019     podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení nové CAS v rámci 
výzvy JSHD-V1_2020.  Dle informace z GŘ  HZS ČR jsme v seznamu žadatelů, kteří dotaci 
na CAS obdrží. Výše dotace činí 2,5 milionu Kč.     Od Ústeckého kraje máme přislíbenou  
dotaci ve výši 1 milionu Kč.    Pořizovací cena CAS je 7,5 až 7,8 milionu Kč včetně DPH. 
Zbývá nám tedy dofinancovat 4 až 4,2 miliony Kč.   
Doplnil, že 12. Zastupitelstvo obce Velké Březno, které se konalo dne 22. 5. 2020, ve věci 
nepřijalo navržené usnesení. Z diskuse vyplynulo, že zastupitelé nemají dostatek informací pro 
své rozhodování, zejména informace týkající se technického stavu vozidel, které má SDHO 
k dispozici. Proto jsme zadali vypracování znaleckého posudku, který by měl poskytnout 
objektivní informace o technickém stavu vozidel zařazených ve výjezdu. Znalec 
vozidla prohlédl, popsal jednotlivé závady s tímto závěrem: „V souhrnu lze konstatovat,  
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že vozový park neodpovídá požadavkům kladeným na hasiče Velké Březno s ohledem na jejich 
zařazení v IZS. Vozidla jsou na hranici své technické životnosti a hrozí kdykoliv porucha a 
odstavení vozidla (vozidel) mimo provoz. Při souhře náhod může dojít i k tomu, že nebude 
možno vyjet s žádným zásahovým vozidlem. Při jakékoliv poruše, popř. havárii hrozí delší 
odstávka mimo provoz z důvodu pořizování náhradních dílů, kterých je nedostatek, popř. již 
nejsou běžně dostupné. Vozidla bude možno pravděpodobně udržet v provozu ještě rok, dva s 
rizikem častých poruch, nicméně poté se již stanou neprovozuschopná. Případné opravy bude 
možno provádět se značnými  finančními náklady, budou časově náročné a pravděpodobně 
často bude nutno improvizovat“. Starosta následně konstatoval, že není nutné se zabývat 
otázkou, zda naše jednotka SDHO potřebuje novou CAS, to již samozřejmě vyplývá i z toho, 
že HZS Ústeckého kraje podpořil naši žádost o dotaci na GŘ HZS ČR a současně i poskytnutí 
dotace 1 mil. Kč z krajského rozpočtu. 
Vyvstává ale otázka, zda obec musí i nadále provozovat jednotku zařazenou v plánu plošného 
pokrytí kraje jako JPO II s výjezdem do 5 min?  Nemusí, ale to na nastalé situaci nic nemění.  
Ze  zákona o požární ochraně je obci uložena povinnost zajistit  požární    ochranu na svém 
území včetně prevence. Obec naší velikosti musí provozovat minimálně jednu jednotku SDHO 
určenou k hašení požárů a pomoci při živelných pohromách. Z uvedeného vyplývá, že tak jako 
tak  obec musí  vlastnit  alespoň  provozuschopnou hasičskou cisternu.              Musíme si 
uvědomit, že všechna naše hasičská vozidla jsou starší 22 let. V případě, že bychom se rozhodli 
nevyužít dotace na pořízení nové cisterny, musela by obec, s ohledem na výše uváděný 
posudek, minimálně zabezpečit generální opravu CAS Tatra 815. Náklady na GO odhadujeme 
kolem 3 mil. Kč.  
Pro další postup je třeba rozhodnout o tom, zda využijeme dotaci na nákup nové CAS nebo ji 
nevyužijeme a generální opravu automobilové cisterny Tatra 815 uhradíme ze svého. Současně 
navrhl několik způsobů, jak by mohla naše obec financovat nákup nové CAS. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Paní Mendlová sdělila, že nákup nového vozu nepodpoří, zejména v souvislostí s tím, že jsme 
v minulém zastupitelstvu z důvodu předpokládaného snížení příjmů z rozpočtového určení 
daní, schválili snížení výdajů o cca 4.000.000,- Kč, které měly být určeny na opravy domů a 
chodníků a my v této situaci budeme kupovat hasičům auto.  Položila jsem si otázku, proč 
musíme provozovat jednotku JPOII? Zjistila jsem, že jsme jediná obec takovéto velikosti 
v okrese Ústí nad Labem, která má JPOII. Vetší obce jako např. Povrly, Chlumec nebo 
Chabařovice provozují JPOIII.  Při srovnání nákladů těchto měst (např. v Chlumci mají 
v rozpočtu vyčleněno 500.000,- Kč), bychom šetřili 1 milion až 1,5 milionu Kč a z těchto peněz 
by se mohl koupit například zánovní hasičský vůz. Za ušetřené mzdy by se mohl takovýto vůz 
koupit a do budoucna i šetřit.  Dále sdělila přítomným, že tento návrh přednesla na jednání rady 
obce s tím, že neví o tom, zda starosta tento návrh projednal se zástupci hasičů.  
Starosta odpověděl, že o tom s vedením hasičů diskutoval. 
Paní Mendlová dále konstatovala, že vycházela i ze závěrečné zprávy hasičů, ve které je 
uvedeno, že za poslední rok uskutečnili celkem 94 výjezdů. Dle počtu výjezdů uváděných ve 
Zpravodaji jí vyšlo jen 79 výjezdů. Naší obce se bezprostředně týkalo pouze 25 výjezdů, ostatní 
výjezdy byly mimo naší obec. Také proto navrhuje změnit statut jednotky JPOII na JPOIII. 
Není zde průmysl ani žádný nebezpečný provoz, nevidí tedy důvod, pro který by v obci měla 
být JPOII. 
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda z jednání rady obce vzešlo nějaké doporučující nebo usnesení? 
Starosta odpověděl, že rada doporučila schválit dotaci, pořídit vůz a dofinancovat. Jakým 
způsobem jej dofinancovat však nenavrhla. 
Pan Mottl se dotázal, zda není možné to financovat ze stavebního spoření? 
Starosta odpověděl, že to je zcela na zastupitelstvu, jak s touto částkou naložíme. Doplnil, že 
přechod jednotky z JPOII na JPOIII je složitější. Je k tomu nutný souhlas kraje.  
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Jednotka JPOII je poloprofesionální jednotka, JPOIII jsou čistě dobrovolníci, režim těchto 
jednotek je diametrálně odlišný. 
Paní Mendlová namítla, že i přesto považuje za potřebné se touto alternativou zabývat už proto, 
že v ostatních městech ústeckého okresu to funguje. Dále porovnala vývoj rozpočtu pro JPOII 
od roku 2015, který se výrazně navyšuje, jedná se ale zejména o nárůst na mzdových nákladů. 
Starosta sdělil, že nárůst mzdových prostředků je způsoben změnou způsobu odměňování členů 
SDHO a opakovaným zvyšování minimálních a zaručených mezd.  
Dále konstatoval, že je třeba řešit dvě věci a to, zda koupíme stříkačku nebo ne a jestli 
převedeme JPOII na JPOIII. 
Ing. Fiala konstatoval, že nedokáže posoudit dopad přechodu z JPOII na JPOIII, ale podporuje 
službu hasičů v obci, považuje ji za důležitou.  Dotázal se, zda pokud se má vyplatit dotace, je 
nutné zaplatit předem? 
Starosta odpověděl, že podmínkou pro vyplacení dotace je zaplacení nejméně poloviny ceny 
auta. 
Ing. Šidák se dotázal, jakým způsobem se finanční výbor vypořádal s rozpočtem obce na příští 
rok? Očekává se, že za rok 2021 bude propad rozpočtu o 10-30 %, u nás se jedná o       10 – 12 
milionů a proto jej zajímá, zda má obec plán, jakým způsobem bude pokrývat náklady 
související s chodem v obci a služeb? Zda má starosta představu o financování obce 
v budoucnu. 
Starosta odpověděl na dotaz. Intenzifikace ČOV – v případě, že neobdržíme dotaci, tak se 
výběrové řízení zruší a bude potřeba se rozhodnout co s tím. ČOV ve Valtířově je nutné 
přebudovat na čerpací stanici nákladem cca 12 mil. Kč a je předpoklad, že tuto akci fond 
podpoří. 25 mil. Kč, z úvěru u komerční banky, které držíme bychom použili na ČOV případně 
na nové vodní zdroje. 
Aktiva na účtech máme ve výši 40.000.000,- Kč, z toho 32.000.000,- Kč na běžných účtech a 
stavebním spoření, 1.000.000,- Kč na vodním hospodářství, cca 6.000.000,- Kč jako rezerva na 
opravy ve vodním  hospodářství. Čerpali jsme cca 21.500.000,- Kč úvěru na školní jídelnu a 
předpokládáme, že v roce 2023 začneme splácet této úvěr částkou 4.000.000,- Kč ročně. To 
bude další náklad, který nás bude čekat. Doplnil, že si myslí, že peníze na běžný úsporný provoz 
na ty cca 4 roky určitě máme k dispozici. 
Ing. Šidák uvedl, že je nutné zhodnotit finanční možnosti obce a zabývat se výhledem do 
budoucna neboť nemáme peníze na rozdávání. Přijde jedna skupina s požadavkem financování 
a následně jiná skupina a obec platí, jako by měla neomezené finanční zdroje.  Proto je potřeba 
si stanovit plán, aby se obec v budoucnu nedostala do finančních potíží. 
Starosta odpověděl, že v letošním roce budeme realizovat pouze zateplení, od ostatních investic 
jsme ustoupili, abychom rozpočet „drželi“ s ohledem na skutečnost, že neznáme rozpočtové 
určení daní. 
Paní Mendlová podpořila názor Ing. Šidáka s tím, že i ona je přesvědčena, že na nákup nového 
hasičského auta v současné době obec nemá.  
Pan ………….., velitel JSDHO konstatoval, že je překvapen názory některých zastupitelů. Od 
doby vzniku jednotky zastupitelé slibují, že koupí nové auto a nic se neděje. Teprve v roce 2019 
zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci, a když dotaci obdržíme, tak se vymlouváte na 
nedostatek peněz, protože je třeba dělat hřiště a chodníky. Ve volebních programech měli 
všichni, že budou hasiče podporovat a nyní to vypadá jinak. Připomínám, že hasiči jsou velmi 
potřebná služba veřejnosti.  
Paní Mendlová na to reagovala, když se schvalovala žádost o dotaci, byla obec v úplně jiné 
finanční situaci, než ve které se nachází nyní. Očekáváme vysoký propad příjmů, který bude 
třeba z něčeho vyrovnat. Doplnila, že v jiných městech fungují dobrovolní hasiči, 
v Chabařovicích například fungují s rozpočtem půl milionu. Podmiňovat nákup auta další 
existencí SDHO může chápat jako vydírání ze strany hasičů. 
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Pan ………… odpověděl, že nikoho nevydírá, naopak. V obci je tady plno mladých lidí, tak 
proč nemají zájem pracovat u hasičů? 
Ing. Šidák řekl, že se mu také nelíbí konfrontační tón ze strany hasičů – buď bude JPOII a nebo 
nemáme zájem, v takovéto poloze to není, hledáme možnosti, jak opatřit finance.  
Tajemník konstatoval, že sice není občanem obce a tato otázka se týká pouze občanů této obce, 
přesto by chtěl upozornit, že jednou z povinností obce je zajistit požární ochranu, nejedná se 
tedy o dobrovolnou činnost, ale je to povinnost uložena obci zákonem.  Jednotka v obci být 
musí a my jako zřizovatel jsme povinni ji vybavit. Pokud tak neučiníme, vystavujeme občany 
obce riziku, že dojde-li k nějakému problému (požár, povodeň apod.), budou závislí na 
hasičských jednotkách z okolí. Je tedy na zváženou, co je pro obec důležitější, zda opravit 
chodníky, vybudovat hřiště nebo koupit hasičské auto.  
Paní Mendlová odpověděla, právě proto, pokud bychom měli JPOIII, ušetřili bychom ročně 1,5 
mil. a mohli bychom koupit zánovní auto. 
Tajemník upozornil na to, že v rozpočtu nebude možné vyčlenit 2 miliony ročně na hasiče, 
z toho 1,5 milionu na auto a zbytek na provoz jednotky, to je jen zdánlivé šetření.  
Mendlová namítla, že není důležité, zda částku uhradíme letos či příští rok, finance nejsou 
k dispozici.  
Pan ………… se dotázal paní Mendlové, z čeho vychází těch 1,5 milionu na mzdy?  
Paní Mendlová odpověděla, že je potřeba vycházet z nějakých reálných čísel, aby bylo možné 
se rozhodnout, proto vychází z čísel uvedených v rozpočtu. 
Ing. Fiala konstatoval, že ho mrzí, že není zpracován a předložen finanční rozbor obsahující 
porovnání variant s ohledem na ostatní srovnatelné obce a porovnání rozdílů nákladů na provoz 
JPOII a JPOIII. Jinak respektuje názory a hasiče podpoří.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 206/2020 
Dofinancování pořizovací ceny nové CAS pro SDHO Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Souhlasí  

1. S financováním nákupu nové CAS pro SDHO Velké Březno za předpokladu, že obec 
obdrží dotaci od GŘ HZS ČR a Ústeckého kraje. 

2. Se zařazením částky na nákup nové CAS do rozpočtu obce pro rok 2021. 
II. Ukládá 
     Radě obce Velké Březno,  

1. Zabezpečit zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky za účelem nákupu CAS pro 
SDHO Velké Březno.                                                                               T: 31. 07. 2020 
                                                                                                                  Z: Starosta 

2. Zabezpečit zařazení částky na nákup nové CAS do návrhu rozpočtu obce pro rok 
2021.                                                                                                         T: 14. 12. 2020 
                                                                                                                  Z: Starosta 

 Výsledek hlasování  hlasů pro: 8 hlasů proti: 3 hlasů zdržel: 3 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Na doporučení rady obce předložil starosta zastupitelstvu obce návrh na uzavření nového 
Uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu s dlužníkem ………………………….., byt č. 3,                 
……………., Velké Březno. Konstatoval, že dne 08. 08. 2014 byla s paní ……………. 
uzavřena Dohoda o splátkách dluhu na celkovou částku 63.725,- Kč. Uvedený dluh vznikl na 
základě nehrazení nájemného za období od 08/2010 do 30. 06. 2014 a neuhrazením služeb za 
období 01. 01. 2009 do 30. 06. 2014. Doplnil, že k dnešnímu dni dluží paní ……………... 
částku 44.122,- Kč z uzavřené Dohody o splátkách a částku 1.302,- Kč za neuhrazení 
nedoplatku z  vyúčtování  služeb za  rok  2018.  Celkem tedy 45.424,- Kč. Dle Dohody o 
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splácení dluhu ze dne 08. 08. 2014 měl být dluh uhrazen do konce roku 2019. Dále doplnil, že 
paní ……………  požádala dne 22. 04. 2020 o odklad splácení dluhu z důvodu vyhlášení 
nouzového stavu ČR, na základě kterého přišla nyní o zaměstnání. Žádá o odklad splátek o    4 
měsíce.  Za měsíc duben 2020 již splátku v částce 1.000,- Kč neuhradila.    Dále konstatoval, 
že po konzultaci s právním zástupcem obce navrhuje uzavřít novou smlouvu – Uznání dluhu a 
Dohodu o splátkách dluhu, aby nehrozilo promlčení nejstaršího dluhu.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Paní Mendlová  se dotázala, proč jsme se o tom, že paní ……………. dluh neuhradila, 
dozvěděli až letos v květnu, ač měla dluh zaplatit do konce loňského roku? Doplnila, že již 
několikrát poukazovala na to, že se dozvídá o dlužnících pozdě, až když jsou v prodlení. 
V prosinci 2019 jsme měli být upozorněni na to, že je zde takovýto problém s dlužníkem, žádá 
nápravu. Informace o dluzích se dozvídáme velmi pozdě.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 207/2020 
Žádost o odložení splátek dlužného nájmu – uzavření dohody o uznání dluhu a jeho 
úhradě ve splátkách 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

uzavření Uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu v celkové částce 45.424,- Kč v měsíčních 
splátkách ve výši 1.000,- Kč. 

     Dlužník: 
     …………………, byt č. 3,………………., 403 23 Velké Březno 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu.                    T:  10. 07. 2020                                                                
 Výsledek hlasování  hlasů pro: 13 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 

Bod programu 5. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání obsah dopisu Ing. arch……………... 
V dopise Ing. arch……………. navrhuje změnu usnesení zastupitelstva obce č. 131/2016 ze 
dne 25. 4. 2016, kterým schválilo pořízení nového územního plánu obce Velké Březno. Rada 
projednala výše uvedené sdělení a doporučuje navrhovanou změnu schválit. Současně 
doporučuje zrušit usnesení 2. ZO, č. 31/2018, ze dne 26. 11. 2018, kterým pověřila starostu 
obce, pana Jungbauera, výkonem funkce „určeného zastupitele“. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek se dotázal, v jaké fázi je příprava nového územního plánu? 
Starosta odpověděl, že dle informace od Ing. arch …………….., jim chybí pouze upravit jedno 
slovo v usnesení, jinak jsou prý připraveni.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 208/2020 
Změna usnesení zastupitelstva obce – pořízení nového územního plánu 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Ruší 

1. Usnesení č. 131/2016 ze dne 25. 4. 2016. 
2. Usnesení č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018. 
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II.  Schvaluje 
      pořízení Územního plánu Velké Březno z vlastního podnětu s prvky regulačního plánu (ve  
      smyslu § 44 písmeno a) Zákona č. 183/2006 Sbírky., o územním plánování a stavebním  
      řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      výkonem funkce „určeného zastupitele“ ve smyslu zákona číslo 183/2006 Sb., zákon o   
      územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Výsledek hlasování        hlasů pro: 14  hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 
2019. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek konstatoval, že zpráva je příliš obsáhla a požádal do budoucna o její zkrácení.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 209/2020 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno 
v roce 2019 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování  hlasů pro: 14 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci 
Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
210/2020 
Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci Velké Březno a vyhodnocení 
preventivně výchovných akcí 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 
v obci Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování  hlasů pro: 14 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 

Bod programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval zastupitelstvo, že minulý týden byly zahájeny práce na zateplení obecních 
domů Litoměřická 248, Ústecká 149, 152. Po dokončení těchto zateplení bude provedena 
fasáda na bytovém domě Zahradní 148. Ve výběrovém řízení byla vybrána na všechny tři akce 
fa Revitherm s nejlevnější cenovou nabídkou. 
Mgr. Kulhánek doporučil radě, aby se upravilo nájemné v bytech, které budou zatepleny, tak 
jak to umožňuje zákon.  
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Starosta odpověděl, že pokud použijeme tento způsob navýšení nájmu, nebudeme moci u těchto 
domů využít navyšování nájemného v tříletých cyklech.  

 
Starosta informoval zastupitelstvo, že tento týden proběhla jednání s hydrogeologem po 
vyhodnocení již realizovaných průzkumů zdrojů vody. Konstatoval, že vrt Valtířov splňuje nad 
očekávání výborné výsledky ve všech parametrech. Kvalita i množství super. Vodní zdroj 
Kassavia též očekávané výsledky mírně zvýšený limit desethylatrazin 0,35 μg/l limit 0,1 μg/l  
a dusičnany  50mg/l, limit 50mg/l, množství cca3 s/l. V této lokalitě se tento stav udržuje již od 
povodní roku 2002. V případě využití bude nutno instalovat úpravnu. 
Proběhl výběr zhotovitele na vrt ve Vítově,  v nejbližších dnech bude zahájeno vrtání. Vše 
závisí  na  dodávkách materiálů z Německa. V případě, že tato akce přinese očekávané 
výsledky, budeme o velký krok dále k zabezpečení dodávek pitné vody pro obyvatelstvo. 
Starosta informoval zastupitelstvo, že proběhlo několik jednání s administrátorem akce 
Intenzifikace ČOV na téma doplnění podkladů žádosti o dotaci. Poskytovatel dotace vyzval 
obec  k dovysvětlení žádosti o dotaci. V žádosti není dostatečně zdůvodněn limit zlepšení 
čištění odpadních vod případně zvýšení kapacity čištění (intenzifikace) a dále poskytovatel 
upozorňuje na 80% podíl čištění pivovarských vod s tím, že dotace je určena na čištění 
odpadních vod pro obyvatele. Dnes proběhlo jednání s firmou Provod a zástupci obce pro 
upřesnění obsahu připomínek k výzvě na doplnění a případnému dohodnutí dalšího postupu. 
Vzhledem k tomu, že současně existuje poměrně velká pravděpodobnost, že dotaci na celou 
stavbu nezískáme, budeme zvažovat, zda podepíšeme smlouvu s vybraným zhotovitelem.  
Mgr. Kulhánek se dotázal, v jaké fázi je projekt zkapacitnění vodovodu propojením vodojemů  
Vítov a Valtířov navrhovaný Ing. ………...  
Starosta odpověděl, že Ing. …………nebyl dostatečně „rychlý“ - nerespektoval stanovené 
termíny, proto jsme oslovili jiného odborníka.  

Starosta předal slovo panu PhDr. Šteflovi, který zastupitelstvo seznámil s organizací                 
3. ročníku Tivolího léta. 

Starosta vyzval zastupitele, aby v případě zájmu o cokoli ohledně provozu obce či úřadu se 
obraceli přímo na něj nebo tajemníka a nečekali až na jednání zastupitelstva.  

Bod programu 6. Dotazy členů zastupitelstva 

Mgr. Kulhánek připomněl, že se minule ptal na volejbalové sloupky. 
Starosta odpověděl, že jsme sloupky našli, ale nemůžeme najít napínací objímky. 

Ing. Šidák se dotázal, proč se pozemky nesekají plošně, proč se některé vynechávají. Konkrétně 
se jedná se o pozemky kolem jeho bydliště.  
Starosta odpověděl, že sečení některých ploch si objednáváme u firmy a ta firma neměla danou 
parcelu zadanou, proto jsme tam následně poslali naše pracovníky.  

Pan Turek se dotázal, co je pravdy na tom, že se ruší podružné vodoměry? 
Starosta odpověděl,  že smlouva na podružné vodoměry zůstává v platnosti do doby vypršení 
certifikátu a znovu se obnovovat nebude.  Současně vysvětlil důvody, které vedly radu obce 
k přijetí tohoto opatření.  

PhDr. Štefl se dotázal, zda může rada obci ovlivnit provozní dobu pošty. Tajemník odpověděl, 
že to v pravomoci obce není. Pan starosta několikrát nesouhlasil s navrhovanou úpravou 
pracovní doby, ale stejně si pošta dobu upravila podle sebe. 
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Pan Turek informoval přítomné, že zejména starší sousedé ho „bombardují“ připomínkami, že 
ve sběrném dvoře se nedostanou do nádob na biodpad, jsou příliš vysoké a dotázal se, zda by 
tam nebylo možné udělat schůdky? 
Starosta odpověděl, že schůdky musí odpovídat bezpečnostním předpisům, ale není přesvědčen 
o tom, že by toto opatření bylo pro starší lidi přínosem. Přislíbil, že projedná s firmou, aby vždy 
jeden z kontejnerů byl nižší. 

Mgr. Kulhánek se dotázal, jak to vypadá s domovníky?  
Pan Mottl odpověděl, že základ je již vyřešen, je to stále v jednání.  

Mgr. Kulhánek upozornil, že ve Valtířově na křižovatce u bývalého Mirelu dochází často ke 
kolizi automobilů a cyklistů, kteří si neuvědomují, že je tam přednost zprava.  Navrhuje 
zvýraznit přednost zprava.  
Starosta přislíbil, že to bude řešit.  

 

Bod programu 7. připomínky občanů 2. část 

Paní …………..se dotázala, zda se bude p.p.č. 104/1 prodávat? 
Starosta odpověděl, že dnes byl schválen záměr prodeje, který se zveřejní a je možné, že se o 
jeden pozemek přihlásí více zájemců, ale přednost mají současní nájemníci. Současně ujistil 
tazatelku, že parcely před jejich prodejem budou přeměřeny.  

Pan ……..se dotázal, jaký má obec plán se „skanzenem hasičů“ a jak se bude postupovat dál?  
Starosta odpověděl, že nyní máme dotaci 2,5 mil. z generálního ředitelství, 1 mil. z kraje, zbývá 
vyčlenit  z  rozpočtu obce 4 mil.    Musíme  zahájit  výběrové  řízení  na dodavatele, poté se 
zadá výroba auta. Podle toho, kdo jej bude vyrábět  se bude jednat o 8-9 měsíců. Technické 
podmínky jsou náročné, mají 13 stránek, stát stanoví technickou specifikaci, kterou vozidlo 
musí splňovat. 
Pan …….. namítl, že pokud ten 1 mil. obec neobdrží, kde na to obec vezme peníze? 

Pan …… se dotázal, zda má obec záměr, jak zlepšit sportovní vyžití občanů, zejména dětí? 
V Pískovně je nevyužitá bývalá ledová plocha a další věci.  
Starosta odpověděl, že máme připravený záměr výstavby workoutového hřiště, avšak dotace 
nebyla  přiznána.  Nyní  jsem  obdržel informaci, že by nám mohla být přiznána dotace, o níž 
jsme žádali pro rok 2019, Pokud bude dotace přiznána, bude rada rozhodovat o umístění 
workoutového hřiště. Vzhledem k záměrům FK Jiskra na využití škvárového hřiště, jej zřejmě 
umístíme do Pískovny ve Valtířově. Průběžně obnovujeme a doplňujeme vybavení stávajících 
dětských koutků a hřišť – klouzačky, prolézačky apod.  
Paní Mendlová doplnila starostu, že pro malé děti zde vyžití je, ale pro „náctileté“ ne.  

Pan …… se dotázal, zda obec plánuje investovat do obecních bytů ve Valtířově. 
Starosta  odpověděl,  že investice do obecních bytů jsou zaměřeny především na zateplení 
plášťů budov s tím, že v plánu je Valtířov 66, Náměstí 171 a Litoměřická 104. 
Pan ….. zdůraznil, že se mu jedná o okna v domě Valtířov 83, neboť několik let se na ně 
nesáhlo, do bytů zatéká, silně tam profukuje a utíká tím teplo. 
Pan Šesták odpověděl, že v zateplení chceme pokračovat, otázka je, kdy to bude. 
Starosta doplnil, že je to otázka peněz, předpokládáme, že bychom ročně zateplili minimálně    
1 objekt. 

Pan ……. se dotázal, jak obec řeší parkování aut v trávnících kolem silnic? 
Starosta odpověděl, že se to řeší jako přestupek, přes přestupkovou komisi. Nyní se podařilo 
odstranit dvě motorová vozidla. 
Paní Mendlová poukázala na to, že musela dát podnět místo toho, aby to úřad řešil z vlastní 
povinnosti. 
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Pan …….. navrhuje umístit za stěrače motorových vozidel výzvu, aby na uvedeném místě 
neparkovali, konkrétně se jedná o Litoměřickou ulici před paní ………… 
Starosta: ano, pokusíme se situaci řešit.  

Ing. Šlechtová přednesla stížnost učitelů 2. stupně ZŠ na pana ředitele školy …………….  
Paní Mendlová podpořila tuto stížnost s tím, že se plně ztotožňuje s jejím obsahem. Sama není 
spokojena s úrovní komunikace ředitel školy x rodiče žáků, zejména se to projevilo v době 
omezujících opatření. Navrhuje, aby činnost ředitele školy prověřila Česká školní inspekce, a 
ptá se, zda zřizovatel o to může ČŠI požádat?  
PhDr. Štefl odpověděl, že zřizovatel může požádat Českou školní inspekci o provedení 
kontroly. 
Ing.  Šidák  konstatoval,  že projednání této stížnosti je v kompetenci rady obce. Současně 
nabídl radě pomoc,  že by se případně on a PhDr. Štefl zúčastnili tohoto jednání rady, neboť 
oba jsou současně i ředitelé střední školy. Doplnil, že se domnívá, že Česká školní inspekce se 
nebude některými podněty stížnosti vůbec zabývat (např. personálními záležitostmi školy). 
Současně potvrdil jako předseda školské rady, že pan ředitel nekomunikuje. 

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 či připomínku  

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program dnešního jednání, proto ukončil          
13. schůzi zastupitelstva obce, poděkoval za účast. Upozornil přítomné, že příští, 14. jednání 
zastupitelstva je plánováno na 14. září 2020 nebo později, od 17:00 hod. opět v zasedací síni 
obecního úřadu. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:46 hod. 

 
       Marcela Tomanová                                                             Květuše Vyhnálková 
          ověřovatel zápisu                              ověřovatel zápisu 
           
 
 
           Karel Jungbauer                                                                Ing. Hana Šlechtová        
              starosta obce                                místostarostka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 22. 06. 2020 
PhDr. Pavlína Linková 


