
Stránka 1 z 17 
 

Č. j.:  OUVB – 3301/2020 
PID:  DXWX3OP17ZV9 
SPIS č. 170/20 

Z Á P I S  
z 14. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 14. 09. 2020 od 17:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno 

Jednání se účastnilo 9 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  

Omluveni: paní Ivana Charvátová, Ing. Hana Šlechtová, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., 
paní Marcela Tomanová, pan Karel Turek a paní Květuše Vyhnálková. 

Veřejnost:  5 
 

 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
 

K bodu programu 1 – Zahájení 

Starosta zahájil 14. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 14. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích 
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dne 4. září 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 paní Tomanovou a paní 
Vyhnálkovou. 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 9 z 15 zastupitelů, z jednání se omluvili paní Květuše Vyhnálková,        
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., paní Ivana Charvátová, paní Marcela Tomanová,             
pan Karel Turek a Ing. Hana Šlechtová. 

Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou          
14. zasedání zastupitelstva obce určil paní Hanu Fuchsovou. Dále informoval přítomné, že pro 
účely pořízení zápisu bude celé jednání nahráváno na diktafon a po pořízení zápisu a jeho 
podepsání ověřovateli, bude zvukový záznam smazán, a to z toho důvodu, že obecní úřad není 
schopen uchovat zvukový záznam jako dokument zastupitelstva v anonymizované podobě.  

 

Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva  
paní Pavlu Hasprovou a pana Ivana Mottla. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha a pan Jan Šotka. 
Současně navrhl, aby v případě, že v průběhu diskuse nebude navržena změna či doplnění 
usnesení, nemusel předseda návrhové komise přednášet návrh usnesení.  
Z důvodu nepřítomnosti místostarostky na jednání dnešního zastupitelstva bylo navrženo, aby 
usnesení a zápis z dnešního jednání podepsal Ing. Jan Fiala. 
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Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo jiný návrh. Nikdo neměl návrh ani připomínku. 
Starosta dal hlasovat.  
Usnesení 211/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 14. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla 
Hasprová a pan Ivan Mottl. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha a pan Jan Šotka. 

II. Pověřuje 
     Ing. Jana Fialu 
     k podepsání zápisu a usnesení z dnešního jednání za nepřítomnou místostarostku. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce, který 
doplnil o návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 
“ Vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě obytného souboru Vítov II, Pod Vartou“. 
Současně se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku?  
Nikdo neměl doplnění ani žádnou další připomínku.  
Starosta dal hlasovat o usnesení. 
Usnesení 212/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 14. 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 

• Prodej p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Prodej p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Prodej p. p. č. 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Prodej p. p. č. 291/90 a 291/91 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/92 a 291/93 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/110 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno. 
• Koupě pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad Labem.  
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/88 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/002. 
• Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby“ 

Vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě obytného souboru Vítov II, Pod 
Vartou“. 

4. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtové opatření 3/2020. 
• Souhlas s podáním žádosti o dotaci na zateplení bytových domů. 
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• Změna usnesení zastupitelstva obce  - poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního 
programu obce na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí. 

• Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zápůjčce a o zřízení zástavního práva 
k movité věci - FK Jiskra Velké Březno. 

5. Různé: 
• Řád veřejného pohřebiště - novela 
• Kontrola plnění usnesení přijatých v 1. pololetí 2020  

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  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. Konstatoval, že záměr prodeje byl schválen na          
13. zasedání zastupitelstva obce, usnesením č. 191/2020 a byl zveřejněn                                 
25. 6. 2020-13. 7. 2020. Doplnil, že byl zpracován znalecký posudek č. 6014-019/20, cena 
obvyklá byla soudním znalcem stanovena na 484,60 Kč/m2, po zaokrouhlení cena pozemku 
činí 63.000,- Kč. Žadatelé byli s odhadem seznámeni a dne 04. 08. 2020 podali žádost o 
snížení kupní ceny. Starosta upozornil zastupitele na ustanovení § 39 odst. 2 zákona obcích, 
ve kterém se stanoví, že při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, 
která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny 
obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny 
obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.“ Dále doplnil, že rada obce doporučuje 
prodej p.p.č. 103/3 SVJ Litoměřická 271 za cenu obvyklou, tedy 63.000,- Kč. 
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 213/2020 
Prodej p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 103/3 zahrada, o výměře 130 m2, v k. ú. Vítov u    
Velkého Března, 
za cenu 63.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem. 
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     Kupující: 
     Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 271, se sídlem Litoměřická 271, 403 23  
     Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání prodej p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u                 
Velkého Března. Konstatoval, že žádost o koupi podali manželé ……………….              
……………., 403 23 Velké Březno. Důvodem koupě je vlastnictví bytu v domě čp. 271 v     
ul. Litoměřická a jsou členové SVJ Litoměřická 271. Pozemek č. 103/1 je v nájmu              
SVJ Litoměřická 271, č. smlouvy 18/2014. SVJ nemá o koupi zájem. Záměr prodeje byl 
schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce, usnesením číslo 192/2020 a byl zveřejněn           
25. 6. 2020 -13. 7. 2020. Doplnil, že byl zpracován znalecký posudek č. 6015-020/20, cena 
obvyklá byla soudním znalcem stanovena na 484,60 Kč/m2, po zaokrouhlení cena pozemku 
činí 130.000,- Kč. Žadatelé byli s odhadem seznámeni a dne 04. 08. 2020 podali žádost o 
snížení kupní ceny. Starosta upozornil zastupitele na ustanovení § 39 odst. 2 zákona obcích, 
ve kterém se stanoví, že při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, 
která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny 
obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny 
obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.“ Dále doplnil, že rada obce doporučuje 
prodej p.p.č. 103/1 manželům …………….. za cenu obvyklou, tedy 130.000,- Kč. 
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 214/2020 
Prodej p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

 uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2, v k. ú. Vítov u  
 Velkého Března, 
 za cenu 130.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem. 

      Kupující: 
      ……………………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání prodej p. p. č. 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. Konstatoval, že obec obdržela k projednání dvě žádosti, a to žádost: 

a) pí ……………………………….., Velké Březno o koupi pozemku číslo 104/1 o 
výměře 195 m2 v k. ú.  Vítov u Velkého Března za účelem zahrady. V současné době 
má pozemek pí …………. v nájmu smlouvou č. 13/2014. Kauce ve výši 5.000,- Kč 
byla složena.  
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b) manželů …………………………………., 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. 104/1 je v nájmu pí …………, 
která také podala žádost na koupi. Pozemek č. 103/1 je pronajat SVJ Litoměřická 271. 
Dne 24. 06. 2020 manželé …………. zaplatili kauci ve výši 5.000,- Kč s tím, že již 
mají zájem pouze o pozemek č. 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 

Dále konstatoval, že záměr prodeje byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce, 
usnesením č. 192/2020 a byl zveřejněn 25. 6. 2020 - 13. 7. 2020. 
Doplnil, že byl zpracován znalecký posudek č. 6016-021/20, cena obvyklá byla soudním 
znalcem stanovena na 484,60 Kč/m2, po zaokrouhlení cena pozemku činí 95.000,- Kč. Dále 
doplnil, že paní ……….. má pozemek od roku 2014 v nájmu, řádně se o něj stará a využívá 
jej jako zahradu. Avšak dne 9. 9. 2020 od záměru odkoupit tento pozemek odstoupila. 
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 215/2020 
Prodej p. p. č. 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

 uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 104/1, zahrada, o výměře 195 m2, v k. ú. Vítov u    
 Velkého Března, 
 za cenu 95.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem. 

      Kupující: 
      manželé, ……………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Paní Mendlová navrhla hlasovat o prodejích pozemků na Vítově najednou, neboť zastupitelstvo 
již několikrát tento prodej projednávalo (záměr prodeje, smlouva budoucí kupní), a proto 
nepovažuje za nutné, znovu předložené materiály předčítat. 
Tajemník se dotázal, zda se tedy bude hlasovat o usneseních 216/2020 až 220/2020 en bloc? 
Zastupitelé souhlasili.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti 0   hlasů zdržel 0 
Starosta nechal hlasovat pro přijetí usnesení č. 216/2020 až 220/2020 ve znění předloženého 
návrhu. 
Usnesení 216/2020 
Uzavření kupní smlouvy 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 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 
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• 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: 
manželé …………………………………………………………………………………  
…………………………………………………….... 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Usnesení 217/2020 
Uzavření kupní smlouvy 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 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. 
Kupující: 
……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Usnesení 218/2020 
Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Ruší 
      usnesení 13. ZO č. 199/2020. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy 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. 
 Kupující: 
 …………………………………………………………………………. 
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III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření kupní smlouvy.             T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Usnesení 219/2020 
Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/110 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Ruší 
      usnesení 13. ZO č. 200/2020 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy 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. 
 Kupující: 
 ……………………………………………………………….. 

III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření kupní smlouvy.             T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Usnesení 220/2020 
Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.  Ruší  
     usnesení 13. ZO č. 201/2020 
II. Schvaluje  
     uzavření smlouvy 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. 
 Kupující: 
 ……………………………………………………………. 

III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.             T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro      9    hlasů proti 0   hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil zastupitelstvu obce 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. Konstatoval, že cena v místě obvyklá byla stanovena na 1.410,- Kč + 1000,- Kč 
správní poplatek za vkladové řízení. Doplnil, že rada obce schválila uzavření smlouvy o 
věcném břemeni a doporučuje koupit pozemek 25/2 za cenu 1.410,- Kč 
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 221/2020 
Koupě pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad Labem  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo přeložený návrh a  
I.  Schvaluje  

uzavření smlouvy o koupi pozemku č. 25/2, ostatní plocha o výměře 9 m2, v k. ú. Valtířov 
nad Labem 
za cenu 1.410,- Kč + náklady spojené s prodejem 

     Prodávající: 
GasNet, s.r.o. 
Sídlo:  Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO:   27295567 
zastoupena na základě plné moci společností 
GridServices, s.r.o. 
Sídlo:                    Brno, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ 335 46 
IČO:                      27935311 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                        T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy kupní na pozemek p. č. 291/89 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. 291/89 , ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 395 m2.  Pozemek je určen k zástavbě RD a je na něm 
vybudována základová deska, která navazuje na sousední pozemek č. 291/88. Desky jsou ve 
vlastnictví společnosti Elte, s.r.o. Doplnil, že vzhledem k této skutečnosti předkládá ke 
schválení uzavření smlouvy budoucí kupní s manželi ……………………………., bytem 
……………………………. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla zaplacena. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek se dotázal, kolik parcel k prodeji je ještě v nabídce. 
Tajemník odpověděl, že pouze jedna, a to 291/88. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
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Usnesení 222/2020 
Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/89 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/89, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 395 m2 v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 312.050,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 169.455,- Kč 
• Elte, s.r.o. částku 82.713,- 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 ……………………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí kupní.                                                  T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001. 
Konstatoval, že dne 02. 07. 2020 obec Velké Březno obdržela žádost od společnosti Martia a.s., 
se sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, na základě plné moci udělené                          
ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o navýšení rezervovaného příkonu elektrické energie pro                
č. p. 195 Valtířov.  
Doplnil, že rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit záměr 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 223/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                         T: 30. 09. 2020                                
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti    hlasů zdržel  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 
Konstatoval, že dne 23. 06. 2020 obec Velké Březno obdržela žádost od společnosti               
Omexom GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec, na základě 
plné moci udělené ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o zřízení nového přípojkového pilíře. Doplnil, 
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že rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit záměr 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 224/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a   
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                         T: 30. 09. 2020                                
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti    hlasů zdržel 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/002. 
Konstatoval, že dne 21. 08. 2020 obec Velké Březno obdržela žádost od společnosti Martia a.s., 
se sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, na základě plné moci udělené                                  
ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o nové kabelové vedení NN pro p.p.č. 140/1 v k. ú.                        
Vítov u Velkého Března.  
Doplnil, že rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit záměr 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? 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
Usnesení 225/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/002 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/002. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T:  30. 09. 2020  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti    hlasů zdržel 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu stavby vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě obytného souboru Vítov II,      
Pod Vartou, který vybudoval p. ……. na svých pozemcích ve Vítově. Konstatoval, že se 
jedná o rozšíření stávající vodovodní a kanalizační sítě za účelem možnosti zásobování a 
odvádění vod v oblasti nově vznikajícího obytného souboru Vítov II, Pod Vartou. Po 
schválení a podpisu předkládané smlouvy bude obec vlastníkem stavby a převedené 
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inženýrské sítě bude možné provozovat v rámci vodárenské soustavy obce. Doplnil, že 
předmětem bezúplatného převodu je: 
a) vodovodní řad z HDPE DN 90 o délce 682,15 m,  
b) splašková kanalizace z HDPE DN 300 o délce 695,1 m. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda máme veškerou dokumentaci. 
Bc. Katzerová konstatovala, že jsme měli výhrady k pevnosti šachet, tlakové zkoušky 
proběhly a vše je v pořádku, nyní jsou odstraňovány drobné nedodělky. V příštím týdnu 
proběhne převzetí. 
Ing. Fiala sdělil, že má připomínku ke stabilitě komunikace kolem šachet dešťové kanalizace.  
Bc. Katzerová slíbila, že se na to zaměří. 
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda pan …….. bude předávat také dešťovou komunikaci a místní 
komunikaci? 
Starosta odpověděl, že o dešťové kanalizaci jsme zatím nejednali, místní komunikace má pro 
převod určité podmínky. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat 
Usnesení 226/2020 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 
“ Vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě obytného souboru Vítov II, Pod Vartou“. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ve znění 
uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci.           T: 30. 11. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 8   hlasů proti  0  hlasů zdržel 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3/2020. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek se dotázal na technické provedení oplocení v pískovně, zda bude provedeno 
oddělení beachvolejbalového hřiště od beachfotbalového hřiště. 
Starosta odpověděl, že tento požadavek slyší poprvé, a proto s oddělením na dvě plochy není 
uvažováno a popsal, jak bude oplocení technicky provedeno.  Současně sdělil, že vzhledem 
k tomu, že tato akce je dotována z fondů MMR, nebude zřejmě možné takovéto rozdělení 
v rámci její realizace provést. Bude-li třeba, budeme to řešit samostatně. 
Mgr. Kulhánek namítl, že když se „našlo“ půl milionu na okapy (myslí si, že se na okapy také 
mělo myslet dřív, už při přípravě), tak v cca deseti tisících za síť nevidí problém. 
Paní Mendlová se připojila k připomínce Mgr. Kulhánka, týkající se okapů. Je také 
přesvědčena, že s ohledem na stáří budov by měla být naplánována i výměna okapů. Vidí 
v tom špatnou práci při plánování oprav bytových domů. 
Pan Šesták odpověděl, že podklady pro dotaci byly zpracovávány v roce 2015. Pan projektant 
usoudil, že není třeba ty okapy měnit, to že na 248 administrátor udělal chybu, to se stane. 
Dále konstatoval, že mu bylo řečeno, že víc peněz na Zahradní 142 nedostane, proto do této 
akce nezařadil výměnu okapů. Následně, s ohledem na skutečnost, že zřejmě nedojde 
k rekonstrukci ČOV v takovém rozsahu, požádal radu o výjimku ze Směrnice č. 1/2017, aby 
při opravě fasády mohla být realizována i výměna okapů na objektu Zahradní 142. 
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Ing. Šidák se dotázal, jakým způsobem je řešena veřejná zakázka, neboť se jedná o poměrně 
vysokou částku. 
Starosta odpověděl, že výměny okapů byly zadány jako samostatná zakázka, pro každý dům 
zvlášť a jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou dle směrnice č.1/2017, využila 
rada obce svého práva a v obou případech udělila výjimku.   
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
Usnesení 227/2020 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 3/2020 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na podání žádosti o poskytnutí 
dotace z prostředků MMR ČR, a to z programu č. 06 Integrovaný regionální operační 
program, 78. výzva   IROP – Energetické úspory v bytových domech III – SC 2.5. Jedná se o 
zateplení bytových domů Valtířov 66, Náměstí 171 a Litoměřická 104. Konstatoval, že 
předpokládané náklady jsou: 
Valtířov 66 - rozpočtové náklady činí 2.454.591,66 Kč z toho podpora činí 759.250,68 Kč 
(náklad obce činí 1.695.340,98 Kč) 
Náměstí 171 - rozpočtové náklady činí 2.385.552,28 Kč z toho podpora činí 741.093,93 Kč 
(náklad obce činí 1.644.458,35 Kč) 
Litoměřická 104 - rozpočtové náklady činí 1.747.067,08 Kč z toho podpora činí                 
541.419,93 Kč (náklad obce činí 1.205.647,15 Kč) 
Doplnil, že je předpoklad, pokud obdržíme dotaci a příjmy obce budou vykazovat avizovaný 
propad, že zateplení budeme realizovat postupně s tím, že by bylo financováno z výnosů 
z nájmu bytů.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Kulhánek připomněl, že v následujících letech může být pro obec ekonomicky horší, jak 
tady vyznělo z vystoupení pana Šestáka, obec na zateplování domů nemá. Doporučuje vrátit 
se ke Koncepci hospodaření s obecními byty, která byla schválena zastupitelstvem v minulém 
volebním období a zamyslet se nad strategií částečného prodeje bytového fondu nájemníkům. 
Obci ubude majetek, jehož obnovu a údržbu nemůže finančně „utáhnout“ a současně může 
výnosy z prodeje investovat do zvelebování majetku, který ji zůstane. 
Mendlová se obává, že prodejem spekulantům otevřeme problém stěhování nájemníků, se 
kterými by mohly být problémy. 
Mgr. Šidák se také přiklání k názoru, že bytový fond je značně starý, zanedbaný a na jeho 
údržbu obec nemá dostatek prostředků. 
Ing. Fiala upozornil, že pokud se jedná o technické zhodnocení, tak se to při případném 
prodeji zobrazí v prodejní ceně. 
Starosta upozornil na to, že je to možná poslední šance požádat o dotaci na zateplení, proto 
bychom ji měli využít. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
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Usnesení 228/2020 
Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na zateplení bytových domů ve 
vlastnictví obce  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     podání žádostí o dotaci z programu č. 06 Integrovaný regionální operační program,         
     78. výzva   IROP – Energetické úspory v bytových domech III – SC 2.5., na zateplení  
     bytových domů Valtířov 66, Náměstí 171 a Litoměřická 104. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit podání žádosti na MMR.                                                               T: 31. 12. 2020 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost FK Jiskra Velké Březno, z.s., se 
sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno, o poskytnutí dotace na 8. ročník Memoriálu 
Bohuslava Vejrycha a Václava Lukáše dne 8. 8. 2020 a Sportovní den dětí - loučení s 
prázdninami, který organizuje FK Jiskra společně s Kontem BARIERY. Důvodem je, že jarní 
plánované akce byly vzhledem k nařízení vlády zrušeny. Doplnil, že rada obce i finanční 
výbor doporučují žádosti FK Jiskra vyhovět. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Šidák vidí nesoulad žádosti s podmínkami dotace, neboť dotační program má uveden 
termín pro přijímání žádostí a ten nebyl pro letošní rok změněn (z ledna na pozdější datum), 
proto vidí principiální problém pro schválení tohoto bodu. 
Tajemník konstatoval, že podmínky podpory nepočítaly s překážkami, které vznikly 
v souvislosti s opatřeními vyhlášenými státními orgány v rámci ochrany před Covid-19, jedná 
se pouze o přerozdělení již schválených prostředků na jiné akce. 
Zastupitelé se shodli na tom, že přesto by bylo vhodné podmínky dotačního programu upravit.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
Usnesení 229/2020 
Změna usnesení zastupitelstva obce  - poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního 
programu obce na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Ruší 
      usnesení č. 173/I/a/2020 ve znění:                     
      I. Schvaluje 
         poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání  
         sportovních a kulturních akcí takto: 

a) FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno,                         
IČ: 40232379, dotaci na akci: Taneční zábava, ve výši   5.000,- Kč 

     Turnaj přípravek, ve výši   8.000,- Kč 
II.  Schvaluje 
      poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání   
      sportovních a kulturních akcí FK Jiskra Velké Březno, z.s. se sídlem Alej Sportovců 256,  
      Velké Březno, IČ:40232379, takto: 
      Taneční zábava, ve výši                                5.000,- Kč 
      Loučení s prázdninami, ve výši       4.000,- Kč 
      Memoriál  Bohuslava Vejrycha a Václava Lukáše, ve výši   4.000,- Kč 
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III. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace.                 T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 8 hlasů proti  hlasů zdržel 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej 
Sportovců 256, Velké Březno, IČ 40232379, ve které žádají o pomoc při financování provozu 
spolku v roce 2020. Doplnil, že finanční výbor doporučuje zohlednit finanční situaci spolku a 
odložit splátku ve výši 35.000,- Kč za rok 2020, která vyplývá ze „Smlouvy o zápůjčce a o 
zřízení zástavního práva k movité věci FK Jiskra Velké Březno“ ze dne 17. 10. 2019 s tím, že 
povinnost vrátit zapůjčené finanční prostředky se prodlouží do 30. 11. 2024.  Rada obce však 
ve věci nepřijala žádné usnesení. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Pan …… informoval o technickém vybavení FK Jiskra Velké Březno a situaci vzniklé 
odchodem některých členů klubu, současně požádal zastupitelstvo o podporu činnosti klubu. 
Bc. Pýcha doporučil, aby FK Jiskra Velké Březno využívala hřiště ve Valtířově. 
Pan ……. odpověděl, že už o tom jednali, ale nájemné za hřiště Spartaku ve výši 500,- Kč za 
zápas je pro náš klub vysoké. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
Usnesení 230/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zápůjčce a o zřízení zástavního práva 
k movité věci - FK Jiskra Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o zápůjčce a o zřízení zástavního práva k movité věci“  
     uzavřené mezi obcí a FK Jiskra Velké Březno“, kterým se prodlužuje doba splatnosti do  
     30. 11. 2024. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního seku OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                   T: 30. 11. 2020 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 5. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh Řádu veřejného pohřebiště, kterým 
se ruší Řád pro pohřebiště schválený usnesením zastupitelstva obce č. 151/2016 dne                 
29. 6. 2016. Konstatoval, že důvodem předložení návrhu je novela zákona 256/2001Sb. o 
pohřebnictví a změně některých zákonů, v platném znění. Doplnil, že návrh Řádu byl 
zpracován právníkem obce a odsouhlasen KÚÚK. 
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 231/2020 
Opatření zastupitelstva obce č. 1/2020 - Řád veřejného pohřebiště 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     opatření zastupitelstva obce č. 1/2020, kterým vydává „Řád veřejného pohřebiště“, ve  
     znění předloženého návrhu. 
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II. Ukládá  
     Miloslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění „Řádu veřejného pohřebiště“ na úřední desce obecního úřadu a jeho  
     umístění na hřbitově ve Valtířově.                         T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti 0         hlasů zdržel    0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil zastupitelstvu obce přehled o plnění usnesení přijatých za období od                
1. ledna 2020 do 30. června 2020. Konstatoval, že v daném období se uskutečnila celkem tři 
jednání, na kterých zastupitelstvo obce uložilo usnesením celkem 36 úkolů, z toho 30 úkolů 
bylo splněno, z toho 3 před termínem konání dnešního zastupitelstva. Tři úkoly byly dnešním 
zastupitelstvem zrušeny a 3 úkoly přecházejí do 2. pololetí 2020. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Mgr. Šidák konstatoval, že mu není jasné, která usnesení jsou už zrealizována a dotázal se na 
usnesení z roku 2018 
Tajemník odpověděl, že vyjmenovaná usnesení se prodlužují, protože v původně schváleném 
termínu nebyly splněny, ale z pěti už jsou tři splněny k dnešnímu datu. Usnesení z roku 2018 
– bezúplatný převod VO od společnosti Heineken - se ruší, protože doposud nebylo a zřejmě 
ani nebude realizováno. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu 
tak, dal hlasovat. 
Usnesení 232/2020 
Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce  
v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce 
v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 a 
I   Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení 
          č. 163/2020 do 27. 03. 2020 
          č. 166/2020 do 27. 05. 2020 
          č. 176/2020 do 31. 12. 2020 
          č. 203/2020 do 30. 09. 2020 
          č. 206/2020 do 01. 09. 2020 
      2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
II. Ruší usnesení 32. ZO č. 353/2018 ze dne 25. 06. 2018. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0        hlasů zdržel     0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval zastupitele, že bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby 
„Hřiště pro mládež a oplocení pískového hřiště ve Valtířově“. Výběrové řízení vyhrála firma 
Tewico za cca 705 tis. Kč včetně DPH. Realizace by měla proběhnout do konce listopadu. 
V současné době je odeslána výzva doložení originálů dokladů a k předložení smlouvy o dílo. 

Starost informoval zastupitele o činnosti na úseku vodního hospodářství. 
1. K žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV byly doloženy poslední požadované 

dokumenty na SFŽP. Čekáme na posouzení. Bylo nutné zdůvodnit podíl obce a 
pivovaru na znečištění vod a jejich vliv na intenzifikaci ČOV. Fond údajně podporuje 
pouze veřejnou potřebu. 
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2. Byla dokončena obnova vrtu ve Vítově s dobrým výsledkem. Došlo k navýšení 
stávající kapacity prameniště, které nyní dodává o cca 1,2 s/l více. 

Starosta informoval zastupitele o tom, že rekonstrukce vysokotlakého plynovodu je do března 
2021 přerušena. 

Starosta informoval zastupitele o přípravách na volby do krajských zastupitelstev. V současné 
době probíhají hlavně školení, důraz je kladen na proti epidemiologická opatření. Provoz 
úřadu zatím pouze v rouškách, snažíme se maximální elektronizací o co nejmenší styk 
z veřejností. Rada obce již v minulém týdnu proběhla v rámci video konference. 

Starosta informoval zastupitele o přípravě pracovního jednání zastupitelstva k rozpočtu obce a 
požádal je, zda by se mohlo uskutečnit formou video konference.  Jakmile bude znát výši 
předpokládaných příjmů, dohodne se se zastupiteli na datu konání. 

Starosta informoval zastupitele o tom, že Technické služby města Děčín ukončily smlouvu na 
zimní údržbu, a proto proběhne výběrové řízení na nového dodavatele této služby. 

 
 
 

Bod programu 6. Dotazy členů zastupitelstva 

Paní Mendlová informovala zastupitele, že telefonickým dotazem na GŘ HZS ČR zjistila, že 
dotaci, kterou jsme využili pro nákup hasičského vozidla, lze využít i pro kategorii JPO III. 
Navrhuje, aby se do budoucna uvažovalo o změnu kategorizaci hasičské jednotky, protože by 
to přineslo úsporu. Doporučuje, aby se finanční výbor zabýval srovnáním finanční náročností 
provozu jednotky JPO III a JPO II. 

Mgr. Šidák informoval přítomné, že obdržel informaci o tom, že naše jednotka má problém 
s obsazením osádek na výjezd. 
Starosta odpověděl, že takovouto informaci nemá. Doplnil, že se zatím nestalo, že by jednotka 
nebyla schopna vyjet k zásahu. 

Mgr. Šidák se dotázal na možnost na online zasedání zastupitelstva. 
Tajemník odpověděl, že zákon to nezakazuje, ale nejsme k tomu technicky vybaveni. 
Zasedání zastupitelstva musí být veřejné a my nejsme schopni zajistit účast veřejnosti on line. 

Mgr. Šidák se dotázal, jak byla vyřízena stížnost ředitele ZŠ Velké Březno. 
Starosta odpověděl, že ředitel a zástupkyně byli pozváni na jednání rady obce. Vzhledem 
k tomu, že radě bylo doručeno prohlášení cca 36 zaměstnanců školy, že stížnost je lživá a že 
se s jejím obsahem neztotožňují, byla tato anonymní stížnost jako neoprávněná odložena.  
Doplnil, že přesto hledáme cesty, jak lepšit komunikaci mezi vedením školy a pedagogy, 
vedením školy a rodiči i mezi pedagogy a dětmi.  

Mgr. Šidák se dotázal, zda by bylo možné, aby ředitel školy umožnil bývalým zaměstnancům 
školy, kteří odešli ze školy do starobního důchodu, nákup oběda za dotovanou cenu.  
Starosta přislíbil, že tuto možnost s ředitelem školy projedná. 

Mgr. Kulhánek se dotázal, jak bylo naloženo s jeho připomínkou týkající se možné kolize 
cyklistů a vozidly na křižovatce ve Valtířově. 
Starosta odpověděl, že jednáme s dopravním inspektorátem, zda by se dala upravit přednost 
v jízdě ve prospěch cyklistů. 

Mgr. Šidák upozornil na to, že stavební firmy už několikrát zablokovaly příjezdovou 
komunikaci k RD Na Výsluní těžkou technikou. 
Starosta odpověděl, že na to upozorňujeme stavebníky a žádáme je, aby nedocházelo k těmto 
situacím. 
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Pan Šotka se dotázal, zda je něco nového s územním plánem? 
Starosta odpověděl, že je stále připravován Magistrátem UL za účelem veřejného projednání.  

Bc. Pýcha se dotázal, zda je možné umístit v areálu v Pískovně kameru? 
Starosta odpověděl, že problémem je vzdálenost zdrojů elektrické energie od areálu. Museli 
bychom nakoupit kvalitnější a tím i dražší kamery, dalším problémem je GDPR. 

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. 

Paní ……… se dotázala, zda se uvažuje o nějakých prostorech pro mimoškolní aktivity – 
sporty. 
Starosta odpověděl, že se o tom diskutuje každý rok při přípravě rozpočtu, ale bohužel, 
nemáme dostatek financí. 

Paní …….. doporučila umístit informační směrovky na sjezd do Valtířova – pískovny. 
Paní Mendlová odpověděla, že toto také požaduje, nejlépe ve stejném stylu po celé obci. 

Paní ………. se dotázala, kdy se opraví cesta za dětským koutkem a chodník. 
Starosta odpověděl, že jsme doposud nenašly finanční prostředky na realizaci. 

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program dnešního jednání, proto ukončil          
14. schůzi zastupitelstva obce, poděkoval za účast. Upozornil přítomné, že příští, 15. jednání 
zastupitelstva je plánováno na 14. prosince 2020, od 17:00 hod. opět v zasedací síni obecního 
úřadu. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:07 hod. 

 
 
 
           Pavla Hasprová                                                                        Ivan Mottl 
           ověřovatel zápisu                              ověřovatel zápisu 
           
 
 
 
 
 
           Karel Jungbauer                                                                    Ing. Jan Fiala 
              starosta obce                                       radní  
 
 
 
 
Zapsala dne 14. 09. 2020 
Hana Fuchsová 


