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Vážení zastupitelé obce, 
předkládám vám zprávu, která má za cíl informovat zastupitele o činnosti obecního úřadu 
v roce 2017 a současně jim posloužit jako jeden ze zdrojů informací potřebných pro činnost 
voleného zástupce občanů. 
Jedná se o druhou zprávu tohoto typu, a proto lze již srovnávat.  Naší snahou bylo popsat 
maximum činností, které zaměstnanci, úředníci i neúředníci, v rámce své práce vykonávají, a 
to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností.  
Z uvedených informací vyplývá, že organizační členění úřadu stále není zcela ideální, ale 
vychází z možného.  Je třeba zdůraznit a z rozsahu práce to vyplývá, že některé činnosti co do 
rozmanitosti obsahu a množství úkonů s tím spojených samy o sobě vydají na celý pracovní 
úvazek. Rád bych, aby si čtenáři této zprávy uvědomili, že náš obecní úřad je kvalifikačně i 
personálně dlouhodobě poddimenzován, a to na obou úsecích správy. Jedná se především o 
přípravu investic, získávání dotaci, správu majetku VaK, v těchto oblastech suplují odborníky 
starosta, vedoucí VaK, vedoucí SOM nebo nakupujeme externisty, ale i např. výkon veřejného 
opatrovníka, funkce je kumulována (sociální práce, přestupky, volby, shromažďování), kde 
dochází k pozvolnému nárůstu opatrovanců.  
Jak z předložené zprávy vyplývá i 2017 byl pro obecní úřad rokem náročným, ale také 
pracovně úspěšným. Zato patří poděkování všem jeho zaměstnancům. 
 
Ladislav Boháč, tajemník OÚ. 
 
Tato zpráva je zpracována v souladu s organizační strukturou obecního úřadu – po 
jednotlivých úsecích OÚ a v rámci toho pak rozčleněna dle funkčních míst a následně do 
jednotlivých činností. 
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Funkci asistenta vedení obce vykonává paní Jana Radlová v těchto oblastech: 
spisová služba, správa úřední desky, webové stránky obce, Czech Point, zabezpečení jednání 
volených orgánů, činnost sekretariátu starosty a tajemníka, evidence stížností, petic, žádostí o 
informace, ztráty a nálezy. 
 
Podatelna - Doručené pošta - je doručována prostřednictvím České pošty, Datovými 
zprávami, e-mailem nebo na podatelnu osobně. Zapisuje se do Elektronické spisové služby, 
kde se uvádí označení referenta, stručný popis dokumentu, adresa odesilatele, spisový znak a 
podznak, veškeré přílohy, které písemnost obsahuje.  

 
Každý den je vygenerován Protokol o předávání dokumentů a doručená pošta oproti 
podpisům rozdělena a následně předána pomocí programu spisové služby jednotlivým 
úředníkům. 
Přehled množství přijaté pošty za jednotlivé roky 

 
 
Výpravna - Odeslaná pošta – je odesílána prostřednictvím České pošty, Datovými zprávami, 
e-mailem nebo osobně. Pokud se odesílá pošta pomocí České pošty, z Výpravny ve spisové 
službě, je nutno každý den vytisknout Podací arch a seřadit podle tohoto archu odchozí poštu, 
která je shromažďována. Jestli-že je odchozí pošta odesílána pomocí datové schránky, 
vytiskne se Dodejka datové zprávy a následně se předá jednotlivým pracovníkům. 
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Množství odeslané pošty za rok 2017 

 
 
Pro každý den je taktéž vygenerován Denní transakční protokol, ve kterém je zaevidovaný co 
se s dokumenty děje. 

Na konci roku se provádí kontrola elektronického Podacího deníku, kde je zaevidována 
příchozí a odchozí pošta. Po zjištění nedostatků jsou vyzváni ostatní pracovníci ke sjednání 
nápravy. 

Od února roku 2016 byla Spisová služba nainstalována všem pracovníkům obecního úřadu, 
z čehož vyplynula poradní činnost v této věci. 

Spisovna (archiv) – ukládání a vyhledávání dokumentů v průběhu roku, předání stavebního 
archivu stavebnímu úřadu. 

Úřední deska + elektronická úřední deska 
V roce 2017 bylo přijato 117 žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce + na 
elektronické úřední desce.  

 

Dokumenty se zveřejňují ve dvojím provedení: papírovou formou na úřední desce a 
elektronickou formou na elektronické úřední desce. 
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Samotnému vyvěšení dokumentu předchází vypočítání lhůty pro sejmutí dokumentu, 
v případě sejmutí veřejné vyhlášky se vyznačí datum sejmutí a odešle se potvrzení intervalu 
vyvěšení žadateli. 

Webové stránky obce 
V průběhu roku se ukládají a mění informace, které jsou potřebné upravit, vyjmout, či vložit 
jako nové na webové stránky.  

Informační systém obce 
V případě potřeby informování veřejnosti o vzniklých událostech, se informace rozesílají 
pomocí informačního systému obce. 

CZECHPOINT – vydáno 119 ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy  

Zápisy z komisí a výborů 
Uchovávání zápisů z jednotlivých komisí a výborů. Vytváření výpisu z každého zápisu a 
vložení na webové stránky. 

Podklady do zasedání rady obce 
Shromažďování a kompletování podkladů od jednotlivých pracovníků úřadu, v papírové 
formě i v elektronické. Připravené podklady se uloží na webové stránky, kde si je jednotliví 
radní mohou stáhnout. Konečné usnesení a zápis z rady se po úpravě vkládají na webové 
stránky. V roce 2017 proběhlo 17 jednání RO.  

Podklady do zasedání Zastupitelstva obce 
Shromažďování a kompletování podkladů od jednotlivých pracovníků úřadu, v papírové 
formě i v elektronické. Je vytvořena pozvánka na zasedání zastupitelstva obce a je taktéž 
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na jiných výlepových plochách. Před samotným 
zasedáním je upravena zasedací místnost a připraveno občerstvení. Konečné usnesení a zápis 
z jednání zastupitelstva obce je upraveno a vloženo na webové stránky, taktéž se upravené 
usnesení zveřejňuje v listinné formě i v elektronické na úřední desce úřadu. V roce 2017 
proběhlo 8 jednání ZO. 

Kontrola plnění usnesení  
Po vytvoření usnesení z rady i zastupitelstva je vytvořena tabulka, která slouží pro kontrolu 
plnění usnesení, kde každý komu byl uložen úkol vyplývající z jednání, doplní stav usnesení. 
V průběhu roku jsou výsledky kontroly plnění usnesení předloženy RO a ZO. 

Evidence smluv 
Skenování a ukládání smluv do modulu na webové stránky. K uložení do modulu smluv 
předchází vyplnění informací k jednotlivým smlouvám. V případě potřeby, je nutné zamezit 
zveřejnění utajovaných informací. Po doplnění informací do programu se vše uloží na webové 
stránky. 
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Ztráty a nálezy 
V roce 2017 byl předán do evidence rybářský prut.  

Evidence žádostí o poskytnutí informace ( ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím) 
V loňském roce bylo evidováno7žádostí o poskytnutí informace. Při přijetí žádosti, se žádost 
v podatelně zaeviduje, zapíše se do knihy žádostí o informaci, vyplní se formulář a předá se 
odpovědnému vedoucímu k vypracování odpovědi. Po odeslání odpovědi žadateli, se celý spis 
uloží. Před samotným uložením se žádost i odpověď naskenují, identifikační údaje 
anonymizují a takto upravený dokument se vloží na webové stránky obce. 

Evidence stížností a petic 
V roce 2017 evidujeme 1 stížnost. Při přijetí stížnosti se stížnost v podatelně zaeviduje, zapíše 
se do knihy stížností a předá se odpovědnému vedoucímu. Po odeslání odpovědi se celý spis 
uloží. 
V roce 2017 obec neobdržela žádnou petici.  

Ostatní 
Pomoc při přípravě a organizaci voleb – funkce zapisovatelka. 
Vedení evidence o členech ZO + RO – aktualizování doručovacích adres a telefonních čísel. 
Vedení o personálním složení výborů zastupitelstva a komisí rady. 
Zabezpečování činnosti sekretariátu starosty obce a tajemníka obecního úřadu. 
Další činnosti vyplývající z pokynů nadřízeného. 

Funkci matrikářky vykonává paní Michaela Neumannová v těchto oblastech: 
výkon matričního úřadu, evidence obyvatel, vidimace a legalizace. 

Agenda matriky 

Kniha narození - v roce 2017 nedošlo k žádnému narození přímo v obci Velké Březno a jeho 
správním území (obce Homole p. Pannou, Zubrnice, Malé Březno). V roce 2017 se 
v porodnicích narodilo do obce Velké Březno včetně jeho části Valtířov celkem 21 dětí (v 
roce 2016 to bylo 22 dětí) Děti mají po narození stejný trvalý pobyt jako matka.  

V roce 2017 se konalo Vítání občánků ve dvou termínech a to 6. 6. 2017 a 7. 11. 2017. 
Slavnostních vítání občánků se zúčastnilo 11 z celkem 21 narozených dětí (Velké Březno, 
Valtířov). Matrikářka zajišťuje veškerou organizaci Vítání občánků (Oznámení o vítání, 
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pozvánky, příjem žádostí o účasti, nákup pozorností pro občánky, objednání programu na 
vítání, o tomto dění informuje ve Zpravodaji obce a na webových stránkách obce. 

Kniha úmrtí - v roce 2017 došlo k 20 úmrtím občanů v matričním obvodu Obecního úřadu 
Velké Březno a z toho 19 ve Velkém Březně  
Celkem však v roce 2017 zemřelo 34 (v roce 2016 zemřelo 27) občanů Velkého Března (tzn., 
zahrnuta jsou i úmrtí mimo matriční obvod tzn. nemocnice, zařízení LDN atp.). 

V rámci matriční agendy úmrtí bylo provedeno 20 zápisů do matričních listinných knih úmrtí 
a 20 přepisům zápisu celých složek a podkladů k úmrtí v roce 2017 do programu Matrika 
Ginis = opis sbírek listin. Dále byla všechna úmrtí zaevidována v AISEO. V rámci 
oznamovací povinnosti matričního úřadu, byly o každém úmrtí informovány tyto instituce: 
Okresní soud dle místa TP, OSSZ, VZP a příslušný Magistrát (oznámení prostřednictvím 
datové schránky nebo poštou). 

Kniha manželství - v roce 2017 bylo realizováno 104 (v roce 2016 – 113) svatebních obřadů 
z toho 
12 - Obřadní místnost Obecního úřadu 
43 - Panství Velichov 
45 - Státní zámek Velké Březno 
2 - Eko Farma Babiny II. 
2 – jiné vhodné místo – obec Zubrnice 

 
7 sňatků z tohoto množství bylo uzavřeno mezi občanem ČR a cizincem, z toho: 
3x česko-německá svatba 
1x česko-francouzská svatba 
1x česko-ukrajinská svatba 
1x česko-nizozemská svatba 
1x česko-britská svatba 
V rámci předsvatebního řízení došlo k 6 správním řízení ve věci prominutí předložení 
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Ve všech případech bylo rozhodnuto 
kladně ve prospěch snoubenců.   
4 sňatky z celkového počtu byly církevní  -  byla vydána 4 Osvědčení o povolení uzavření 
církevního sňatku. 
V rámci matriční agendy oddací bylo provedeno 104 zápisů do matričních listinných oddacích 
knih a 104 přepisům zápisů celých složek a podkladů k oddání v roce 2017 do programu 
Matrika Ginis  = opis sbírek listin. 
Dále byly všechny sňatky zaevidovány v AISEO. Bylo vystaveno 206 potvrzení o změně 
stavu. 
Celkem 6 žen prohlásilo před matričním úřadem užívání příjmení v mužském tvaru.  
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V roce 2017 bylo zaevidováno 39 rozsudků o rozvodu manželství. 11 žen učinilo před 
matričním úřadem Velké Březno prohlášení o užívání svého dřívějšího příjmení po rozvodu 
manželství.  
Matriční úřad provedl 39 zápisů o rozvodu manželství do matričních knih uzavření manželství 
+ 11 dodatečných záznamů o prohlášení užívání svého dřívějšího příjmení po rozvodu.  
Dále 3 ženy požádaly o změnu příjmení po rozvodu ve správním řízení po uplynutí půlroční 
lhůty od nabytí právní moci rozvodu. Matriční úřad ve správním řízení rozhodl ve všech 
případech kladně a zapsal změnu příjmení do AISEO a provedl zápis do příslušné knihy 
uzavření manželství.  

V roce 2017 byl sepsáno 5 určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k dosud 
nenarozenému dítěti. 

V roce 2017 bylo na žádost vydáno 24 druhopisů matričních dokladů na žádost. 

V roce 2017 byly vystavena 2 Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 

V roce 2017 byly provedeny 2 zápisy do Zvláštní matriky Brno. 

 

Agenda vidimace a legalizace 
v roce 2017 došlo k 413 záznamům  - úkonům - ověření podpisu či shody listiny s originálem. 

Agenda evidence osob 2017 
Počet zrušení trvalého pobytu na žádost ve správním řízení – 5. 
Počet přihlášených osob k trvalému pobytu v obci Velké Březno – 98. 
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu z obce Velké Březno – 58. 
Jsou prováděny pravidelné měsíčních změnové sestavy v Evidenci obyvatelstva a prováděn 
jejich přenos dat do ROB (program Ginis vedení evidence obyvatel). 
V souvislosti se zabezpečením voleb je realizována příprava evidence obyvatel pro volby, tisk 
volebních seznamů, obálek na volební lístky, vydávání voličských průkazů.  

Agenda přidělování čísel popisných a čísel evidenčních 2017 
V roce 2017 bylo přiděleno 7 čísel popisných a 3 čísla evidenční budovám v obci Velké 
Březno. 

Ostatní: 
Spolupráce na podílení se příprav ke Dni obce Velké Březno - příprava výstavy starých 
fotografií obce Velké Březno a Valtířov. 
Zastupování na úseku pokladny a podatelny 
Vedení evidence docházky zaměstnanců OÚ, objednávka a přerozdělení stravenek pro 
zaměstnance OÚ . 

Funkci referenta pro ŽP vykonává paní Libuše Kršková v těchto oblastech: 
Ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství obce, péče o vzhled obce a správa 
obecních lesů. 

Na základě žádostí a následném místním šetření, o pokácení stromů rostoucích mimo les, bylo 
referentem ŽP vydáno 13 rozhodnutí, k povolení kácení. Tyto žádosti se týkali stromů, které 
mají ve výšce 130 cm průměr kmene větší než 80 cm. 

Na základě žádostí o prodeji dříví v drobném, bylo OÚ vystaveno 20 smluv, na celkem 58 m3 
dřeva, za které bylo vybráno celkem 9.990,- Kč.  
• 13 smluv bylo na prodej dříví z těžby, kde se prodalo celkem 38 m3 za celkem 7.020,- Kč 
• 7 smluv bylo na prodej dříví formou samo těžby. Prodalo se 20 m3 za celkem 2.970,- Kč 
Celkové náklady, které obec vydala, za těžbu dřeva bylo v celkové výši 85.300,- Kč. 
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Odpady  
V obci Velké Březno je jedna z možností, jak likvidovat bioodpad a to prostřednictvím tzv. 
žoků. Tyto žoky jsou pracovníkem ŽP objednány u oprávněné firmy, kde se také zajistí 
termíny jejich svozů. Poté jsou žoky vydány občanům.  
Počet vydaných žoků v roce 2017 bylo  – jaro –76 ks 

– podzim – 164 ks 
V roce 2017 bylo vydalo se o 63 žoků než v roce 2016. 
 

 
 
V roce 2017 bylo vydáno 8 opatření na úseku –„černé“ skládky, autovraky. 

Bylo evidováno celkem 19 žádosti o přistavení nové nádoby nebo změna (objemu) odpadové 
nádoby na SKO. 

V souladu se změnou OZV byla vytvořena dvě nová hnízda na separovaný odpad, a to v ulici 
Zámecká – papír, PET, sklo a v ulici Na Výsluní (u byt. domu Markéta) – papír, PET. 
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ulice Zámecká         ulice Na Výsluní 
V roce 2017 byla rozšířena tři hnízda tříděného odpadu o drobné elektro, a to ve 
Valtířově – kolonka, Velké Březno – u SM a Litoměřická ul. 

 
         ulice Litoměřická 
Nově se třídí i v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) 

 
Od dubna 2017 mohou obyvatelé DPS pohodlně třídit 
odpad. Do každého domu jim byly umístěny dvě 
papírové krabice, které slouží jako přechodné stanoviště 
pro sběr papíru a plastu. Nádoby se jim vyprazdňují 
pravidelně 1x týdně a to prostřednictvím pracovníka 
VPP.  
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Sběrné místo 
Referentka ŽP je současně pověřena vedením pracovníka ve sběrném dvoře (kontrola 
pracovní činnosti, vedení docházky a příprava podkladů pro výplatu). 

 
Od 1. 6. 2017 jsme rozšířili sběrné místo (dále jen SM) o recyklaci 
jedlých olejů, které nám zajišťuje firma Trafin Oil, a.s. 
Občané mají možnost použitý olej z kuchyně přinášet do SM 
v plastových lahvích, kde je ukládán do speciální, k tomu určené, 
nádoby. 
 
 
 
 

 
Průběžně je zajišťován odvozu odpadu ze SM, a to např. AVE – velkoobjemový odpad, 
pneumatiky, Elektrowin – drobné a velké elektro, Asekol – drobné elektro, Ekolamp, Kuka – 
svoz bio odpadu, od prosince 2017 tuto službu nově zastává firma Zdemar a svoz kovu. 

 

Celkové množství, náklady a výnosy za odpady jsou v přiloženém Hospodaření s odpady za 
rok 2017. 

 
Svoz železného šrotu ze sběrného místa 

 
Péče o vzhled obce 
V roce 2017 jsme měli k dispozici cekem 7 veřejně prospěšných pracovníků. V dubnu 
nastoupilo do práce celkem 5 VPP (chlapy) a v červnu 2 VPP (ženy). 
Veřejně prospěšní pracovníci pracují a pečují o čistotu veřejného prostranství v obci. Starají 
se o údržbu veřejné zeleně sekáním a pomáhají i na úseku oprav a údržby bytového fondu 
obce. I když mnozí lidé tuto práci berou jakou podřadnou, jejich práce je nezastupitelná a 
stejně důležitá jako ostatní profese.  

• Pravidelně provádí vyvážení odpadových košů z veřejných prostranstvích v obci. 
• Od dubna do konce září se převážně všichni starali o sekání veřejných ploch Velkého 

Března a Valtířova.  
• Pomáhají s vyžínáním i místní MŠ, dle jejich potřeb. 
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Mezi další práce, které tito pracovníci vykonali, jsou např.: 
• renovace vývěsných ploch ve Valtířově u autobusové zastávky  
• instalace nových tabulí na hřbitově a ve Vítově 
• začištění a osázení travní hmotou prostor okolo nově opraveného chodníku v Krátké 

ulici 
• zajistili pokládku kabelů pro kamery na hřbitově (provedli potřebné výkopové práce a 

posléze opětovné zasypání, včetně položení zámkové dlažby) 
• podíleli se na přípravách slavností obce – vyžnutím krajnice u hlavní silnice ve 

Valtířově a následným úklidem po akci 
• opravy plotů a dosypávání štěrku v dětských koutech (nejčastější oprava plotu je 

v Aleji sportovců) 
• dosypávání výmolů na místních komunikacích 
• malování společných prostor v obecných domech (Litoměřická 104), vyklízení půdy a 

kotelny (Litoměřická 248), vyklizení sklepních prostor (Valtířov 66) 
• nátěry zábradlí u autobusových zastávkách ve Velkém Březně 
• oprava kanálu v Klášterní ulici 
• čištění dešťových kanálků u DPS 1 – 4, obecní domy 
• oprava lavičky naproti kadeřnictví Šabatková a mnoho dalších prací. 

 
Foto z některých prací našich VPP 
 

 
u zastávky ve Valtířově – před          po 
 
 

 
 Začištění okolo nově opraveného chodníku v ulici Krátká a zatravnění těchto prostor 
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Postavení dvou herních prvků v Pískovně, Valtířov 
 

Posekaná pískovna pracovníky VPP 
 

   

Pokládka kabelů pro kamerový systém na hřbitově 
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Ostatní: 
Zajištění vánočního stromu a výběrové řízení na jeho výzdobu a demontáž. 
Uspořádání Sběru šatstva pro Oblastní charitu Ústí nad Labem. 
Pomoc s přípravami a chodu slavností 850 let Obce Velké Březno. 

Funkci referenta stavebního úřadu vykonává paní Daniela Křížová a od dubna 2017 také paní 
Světlana Fotrová. 

Stavební úřad Obecního úřadu Velké Březno zejména: 
• posuzuje a vyřizuje oznámení záměru stavebníků ve věci stavebních prací a 

udržovacích prací a vydává příslušná sdělení a rozhodnutí ve věci, 
• zajišťuje a vede správní řízení a povoluje terénní úpravy, práce a zařízení a vydává 

příslušná rozhodnutí ve věci, 
• zajišťuje a vede územní řízení a vydává příslušná rozhodnutí a opatření ve věci, 
• zajišťuje a vede stavební řízení, povoluje stavby včetně jejich změn a vydává příslušná 

rozhodnutí ve věci, 
• zajišťuje a vede řízení o udělení výjimky z technických požadavků na stavby a využití 

území, 
• rozhoduje v dohodě s dotčenými orgány o předčasném užívání stavby před vydáním 

kolaudačního souhlasu a vydává příslušná rozhodnutí ve věci, 
• vydává rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu, 
• zajišťuje a vede kolaudační řízení a vydává příslušná rozhodnutí ve věci, 
• posuzuje oznámení o záměru užívání stavby a vydává příslušná opatření ve věci, 
• rozhoduje o změnách ve způsobu užívání staveb a vydává příslušná rozhodnutí ve 

věci, 
• zajišťuje a vede řízení o nařízení nezbytných úprav na stavbách nebo na stavebních 

pozemcích, 
• zajišťuje a vede řízení o odstranění staveb z podnětu vlastníka stavby, 
• zajišťuje a vede řízení o nařízení odstranění staveb, u nichž bylo stavební povolení 

zrušeno, nebo u kterých uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena 
změna užívání, popř. provedených bez příslušného opatření, stavebního povolení nebo 
v rozporu s ním, 

• zajišťuje a provádí kontrolní prohlídky staveb, 
• nařizuje vlastníku staveb provedení pasportizace stavby a ověřuje ji, 
• zajišťuje a vede řízení o nařízení zabezpečovacích prací nebo udržovacích pracích a 

vydává příslušná rozhodnutí a opatření ve věci, 
• zajišťuje a vede řízení o vyklizení stavby, 
• zabezpečuje náhradní výkon rozhodnutí, 
• rozhoduje o opatřeních na sousedním pozemku a stavbě, 
• posuzuje veřejnoprávní smlouvy z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným 

zájmem nebo řeší spory veřejnoprávní smlouvy, 
• zajišťuje a vede správní řízení o přestupcích proti stavebnímu řádu, 
• pořizuje protokoly, záznamy a zápisy o průběhu všech jednání a správních řízení, 
• zajišťuje poskytování územně plánovacích informací, 
• zajišťuje a vede řízení o dělení a scelování pozemků a budov, 
• vydává vyjádření pro speciální stavební úřad, 
• zpracovává statistické podklady pro analytickou činnost statistické služby, 
• zabezpečuje evidenci dokumentací podle zvláštních předpisů a předává do spisovny, 
• vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty občanů ve věcech týkajících se stav. zákona 
• zajišťuje a vede řízení o vyvlastnění, 
• stanoví, eviduje, vybírá a sleduje úhrady správních poplatků, nákladů řízení a pokut 
• archivní činnost 
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Od 1.1. 2017 do 31.12.2017 stavební úřad vydal: 

Druh        § SZ  Počet 
Územně plánovací informace     21  9 
ÚR – VPS        78a   0 
Územní rozhodnutí      79  6 
ÚR o změně využití území     80  1 
ÚR o změně vlivu užívání stavby na území   81  0 
Souhlas s rozdělením nebo scelením pozemku   82  13 
ÚR o ochranném pásmu      83  0 
Rozhodnutí o změně nebo zrušení ÚR    94  1 
Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení  94a  5 
Zjednodušené ÚR       95  0 
Územní souhlas       96  24 
Společný územní souhlas a ohlášení    96a  10 
Ohlášení        104  4 
Stavební povolení       115  6 
SP – VPS        116  0 
Změna stavby před jejím dokončením    118  4 
Užívání stavby       120  10 
Kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí   122  10 
Předčasné užívání stavby      123  1 
Zkušební provoz       124  1 
Potvrzení pasportu stavby     125  2 
Změna v užívání stavby      127  2 
Povolení odstranění st., terénních úprav a zařízení  128  3 
Nařízení odstranění stavby     129  2 
Dodatečné povolení stavby     129  7 
Neodkladné nařízení st. a nutné zabezpečovací práce  135  1 
Nezbytné úpravy       137  0 
Údržba stavby       139  0 
Vyklizení stavby       140  0 
Přestupky        178  0 
Rozhodnutí o výjimce        3 
Kontrolní prohlídky staveb       37 
Procesní rozhodnutí a usnesení dle SŘ      70 
Stanoviska dle SŘ         25 
Stížnosti          1 
Potvrzení počtu bytových jednotek pro ÚP     0 
Usnesení o vyměření správního poplatku     90 

Počet rozhodnutí napadených odvoláním v kontrolovaném období: 
Odvolání zamítnuto a rozhodnutí SÚ potvrzeno     2 
Zamítnuto jako nepřípustné nebo opožděné     0 
Rozhodnutí SÚ zrušeno a řízení zastaveno     0 
Rozhodnutí SÚ zrušeno a vráceno k novému projednání   0 
Rozhodnutí SÚ změněno        0 
Dosud v řízení odvolacího orgánu      1 
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Funkci referent přestupkové agendy vykonávána část úvazku Mgr. Pavlína Linková. 

Obec Velké Březno, Komise k projednávání přestupků, obdržela v roce 2017 celkem 26 
oznámení o přestupcích od Policie ČR. Od fyzické nebo právnické osoby nebyla žádná 
informace o přestupku evidována. Z toho se jednalo o: 
19 přestupků proti občanskému soužití 
6 přestupků proti majetku 
1 přestupek proti veřejnému pořádku  
Udělené sankce: 
Pokuty: 
1x ve výši 1 600,-Kč a zároveň bylo rozhodnuto o náhradě škody, 
1x ve výši 700,-Kč a zároveň bylo rozhodnuto o náhradě škody, 
1x ve výši 4 100,-Kč, 
1x ve výši 2 000,-Kč (sloučeny dva přestupky) 
1 x ve výši 600,-Kč  
 
Byla realizována 2 příkazní řízení a v něm  
2 x pokuta ve výši 500,-Kč 
1x udělena pořádková pokuta ve výši 1.000,-Kč 
Jiné sankce: 
1x bylo uloženo napomenutí  
1 x bylo rozhodnuto o propadnutí věci - sekerky 

V 6 případech byly uloženo uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč za jeden případ. 

Postoupení: 
4 x přestupek postoupen příslušnému správnímu orgánu (nebyli jsme místně příslušní) 
2 x není v řízení o zahájení přestupku rozhodnuto, přestupky přecházejí do dalšího roku. 

Odloženo: 
Počet odložených přestupků: 9 

Důvody odložení: 
2 x se jednalo o přestupek návrhový, který lze podat pouze na návrh postižené osoby. Jelikož 
návrh nebyl v zákonem stanovené lhůtě podán, byl přestupek odložen. 
7 x bylo na základě podání vysvětlení nebo podrobného seznámení se se spisovou 
dokumentací rozhodnuto, že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo 
postoupení věci orgánům činným v trestním řízení 
S ohledem na přestupkovou problematiku je třeba konstatovat, že ke dni 1. 7. 2017 vešel 
v platnost zcela nový zákon, který upravuje řízení o přestupcích, a to zákon č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dovolím si pár slov k této změně. 
Přestupkové řízení bylo od roku 1990 do 30. 6. 2017 upraveno zákonem č. 200/1900 Sb. 
Tento zákon obsahoval téměř úplnou kodifikaci obecné části přestupkového práva. Co se týká 
skutkových podstat přestupků a sankcí za ně, ty byly obsaženy v množství různých jiných 
zákonů upravujících výkon veřejné správy na jednotlivých úsecích. 
Pokud není protiprávní čin v jiných zákonech výslovně označen jako přestupek, jedná se 
o jiný správní delikt. Mezi jiné správní delikty lze zahrnout rozsáhlou skupinu různorodých 
protiprávních činů, ty lze členit z různých hledisek. Jejich skutkové podstaty byly dosud 
obsaženy v početné řadě jiných zákonů, v nichž je jako pachatel označena právnická nebo 
podnikající fyzická osoba, tedy fyzická osoba, která porušila právní povinnost při podnikání 
nebo v přímé souvislosti s ním. To znamená, že jiného správního deliktu se mohla dosud 
dopustit právnická nebo podnikající fyzická osoba, zatímco přestupku se mohla dopustit 
pouze fyzická osoba nepodnikající.  
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Zákon o přestupcích z roku 1990 neobsahoval, kromě odpovědnosti za správní delikt, jasné 
vymezení pojmu správního deliktu. Dalším nežádoucím prvkem byla absence právní úpravy 
podmínek odpovědnosti za správní delikt spáchaný právnickou, popř. podnikající fyzickou 
osobou a dále, neexistence právní úpravy okolností vylučujících protiprávnost, právní úpravy 
zániku odpovědnosti za správní delikt a právní úpravy sankcí a zásad pro jejich ukládání.  
Další skutečností bylo, že správní řád, který sloužil jako subsidiární zákon (doplňkový) 
k zákonu o přestupcích, byl v některých ustanoveních obtížně aplikovatelný na správní 
trestání, kterým bezpochyby řízení o přestupcích je. 

Vzhledem k těmto skutečnostem vešel v platnost shora uvedený zákon č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a k němu speciální zákon, ve kterém jsou upraveny 
skutkové podstaty přestupků, a to zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Mezi 
nejvýraznější změny lze zařadit odpovědnost právnické osoby jako pachatele přestupku, 
odpovědnost podnikající fyzické osoby jako pachatele přestupku, vymezení „pokusu o 
přestupek“ a odpovědnost za spáchání tohoto pokusu.  
Rovněž považuji za důležité zdůraznit, že zmíněný zákon vymezuje a zavádí nový pojem, a to 
„osoba přímo postižená spácháním přestupku“, která do jisté míry nahrazuje dřívější institut 
„návrhových přestupků.“ Zákon přímo vymezuje skutkové podstaty přestupků, o kterých lze 
zahájit řízení pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.   Osoba přímo 
postižená spácháním přestupku má v rámci řízení o přestupku specifické procesní postavení, 
které se liší od dřívějšího „navrhovatele“ a zákon jí přiznává specifické úkony a postupy 
v řízení. 
Dále je třeba konstatovat povinnost správního orgánu, který eviduje přestupek do elektronické 
evidence (elektronického formuláře), jehož podobu zveřejnil Rejstřík trestů způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost platí již od 1. 10. 2016.  Správní orgán tak 
pokaždé při zahájení řízení o přestupku si musí obstarat výpis z evidence přestupků o fyzické 
nebo právnické osobě, která je podezřelá ze spáchání přestupku a proti níž bylo zahájeno 
řízení. A stejně tak po skončení řízení, tedy tehdy, když rozhodnutí o vině nabylo právní 
moci, musí správní orgán tyto skutečnosti zaevidovat do výše zmíněného elektronického 
formuláře. K těmto úkonům bylo přistoupeno zejména z důvodu možnosti vyššího udělení 
správního trestu těm fyzickým či právnických osobám, které páchají určité typy přestupků 
opakovaně. 

V roce 2017 bylo také zpracováno 72 zpráv o pověsti vyžadovaných Policií ČR (z důvodu 
trestního stíhání osob nebo žádostí o prodloužení zbrojních průkazů, případně pro potřeby 
okresních či krajských soudů či jiných orgánů činných v trestním řízení). 

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PŘESTUPKŮ: 
K vymáhání dlužných částek - tedy neuhrazených pokut a nákladů řízení za přestupky, 
uvádím, že za rok 2017 evidujeme 7 neuhrazených dlužných částek, z toho: 
1 případ – zahájeno exekuční řízení 
1 případ – realizováno exekuční řízení přikázáním pohledávky z účtu 
1 případ  - realizováno exekuční řízení srážkami z invalidního důchodu  
Další obdrželi výzvu ke splacení dlužné částky, pokud nebude uhrazena, bude zahájeno 
exekuční řízení. Úsek přestupků vymáhá dlužné částky samostatně, odděleně od ostatních 
pohledávek vymáhaných obcí.  

Funkci veřejného opatrovníka vykonávána část úvazku Mgr. Pavlína Linková. 

V roce 2017 vykonávala obec funkci veřejného opatrovníka celkem 2. Z toho 1 z opatrovanců 
je umístěn v domově pro seniory a druhý v psychiatrické léčebně. Tato činnost vyžaduje nejen 
časté služební cesty, ale také mnoho úředních úkonů, které jsou kontrolovány soudem, např.:  

- realizace jednorázových plateb na zabezpečení základních osobních potřeb, 
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- vedení spisové dokumentace, 
- vypracování zprávy o stavu majetku opatrovance, 
- zmapování pohledávek a závazků opatrovance (komunikace s bankovními ústavy, 

katastrem nemovitostí, registrem vozidel atp.), 
- podání žádosti o invalidní důchod, 
- komunikace a spolupráce s léčebnými ústavy, 
- komunikace a spolupráce s úřadem práce ČR, odd. hmotné nouze (dodání potřebných 

dokumentů, vzhledem ke kombinované formě vyplácení dávky opatrovník pravidelně 
každý měsíc dochází na ÚP ČR, kontaktní pobočku v Ústí nad Labem pro typizované 
poukázky a distribuuje je opatrovanci do nemocnice, 

- komunikace a spolupráce se soudy v dalších osobních věcech opatrovance. 
 

Funkci referent sociální péče vykonává na část úvazku Mgr. Pavlína Linková 

 
 

Co se týká statistiky a konkrétního počtu činností s cílovými skupinami klientů sociální práce 
je třeba uvést, že program, tedy standardizovaný záznam sociálního pracovníka, ve kterém 
pracujeme, zpracovává statistiku. V rámci práce s klientem v programu je vždy nutné 
zaškrtnout, jak sociální pracovník posoudil životní situaci klienta a do jaké cílové skupiny je 
klient zařazen. Program umožňuje označit vždy pouze jednu skupinu jako hlavní a podle 
tohoto principu je pak zpracována statistika. To je však dost zavádějící, neboť se může např. 
jednat o seniora – hlavní cílová skupina, který však zároveň je osobou s materiálními 
problémy nebo čelí neadekvátnímu bydlení. Tyto přidružené aspekty vyplývající z aktuální 
životní situace klienta se však ve statistice nijak neprojeví. Je tedy třeba zdůraznit, že cílové 
skupiny klientů se občas prolínají, ale ze statistiky to nevyplyne. Sociální pracovník však 
musí řešit situaci klienta komplexně. 
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Je třeba si uvědomit, že prezentace tzv. „tvrdých dat“ – statistických čísel o sociální práci je 
v oboru sociální práce zavádějící. Tato čísla podávají  minimální vypovídající hodnotu o 
skutečné práci sociálního pracovníka. Výkon činnosti sociální práce a její náplň je velmi 
abstraktní a snad až po uplynutí určité doby lze získat určitý výstup této činnosti, který lze 
však hodnotit obtížně a o jeho měřitelnosti je možné se vyslovovat  s největší opatrností.  
Výkon činnosti sociální práce  je  individuální záležitostí, kdy není přímo jasné a uchopitelné 
co je možné považovat za úspěch a co nikoliv.  

Zároveň je možné  identifikovat velký rozdíl v jednotlivých cílových skupinách klientů 
sociální práce a ve způsobu práce s těmito skupinami.  

V lednu 2017 požádali o dotaci na výkon sociální práce ve výši 232 000,-Kč a obdrželi jsme 
180 000,-Kč. Tato částka byla použita na plat sociální pracovnice, což je v souladu 
s metodikou MPSV. 

V roce 2017 byl realizován 1 „sociální pohřeb“, aktuálně je pohledávka vymáhána, uhrazeno 
500,-Kč z celkové pohledávky 8 892,-Kč.  

Funkci referent silničního správního úřadu vykonávána část úvazku paní Kateřina Jelínková 

V roce 2017 byly vydány souhlasy, stanoviska a vyjádření ze strany silničního správního 
úřadu. Výzvy k odstranění překážek na místních komunikacích (vraky – viz níže, stavební 
materiál, zábory apod.). V rámci silničního správního úřadu došlo k místním šetřením a 
předání komunikací zpět do své správy po zvláštním užívání. Byla vydána rozhodnutí na 
zvláštní užívání a uzavírky na místních komunikacích.  Rozhodnutí silničního správního 
úřadu se prostřednictvím internetu zadávají do systému JSDI – jednotný systém dopravních 
informací, kde jsou na mapě vyznačeny stavební práce a jiná omezení.  
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Autovraky: které byly po výzvě odstraněny: 

 

Funkci referent krizového řízení a požárního preventisty vykonávána část úvazku paní 
Kateřina Jelínková 

V roce 2017 byla opětovně aktualizována dokumentace krizového řízení zejména v části 
plánu svolání, kde se nutně projevily změny ve funkcích starostů a místostarostů i některých 
vedoucích funkcionářů organizací zapojených v rámci tohoto plánu. Součástí byla i změna a 
doplnění Povodňové komise obce. 
Z důvodu avizované kontroly byla také aktualizována dokumentace požární ochrany obce.  
V červnu 2017 provedl Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje kontrolu plnění povinností 
obce na úseku požární ochrany. Výsledky kontroly včetně přijatých opatření budou obsaženy 
ve zprávě o PO za rok 2017, která bude v červnu 2018 předložena zastupitelstvu k projednání. 
Referentka KŘ a PO připravuje písemné podklady pro JPOII a kontroluje docházku 
jednotlivých členů. Sama je aktivní členkou JPOII. 

V době nepřítomnosti příslušných referentu zastupuje na úseku Czech Point či vedení VPP. 

Funkci referenta správy majetku 1vykonává p. Miroslav Šesták 

Na obecních objektech pro bydlení jsme v roce 2017 dokončili zateplení stropů nad 
podkrovními bytovými jednotkami ve Velkém Březně. Byla provedena přestavba 4 koupelen, 
z toho 2 v přízemních bytech, kde jsme zároveň provedli hydroizolaci. Na dvou obecních 
objektech byla provedena výměna střešních oken. Zajistili jsme provedení periodických 
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revizních zpráv hromosvodů na všech obecních objektech a revizních zpráv elektro na 
společné prostory obecních objektů. Tak jako každý rok, byla provedena prohlídka všech 
funkčních komínů, respektive průduchů a kominíkem byl vystaven doklad o výsledku 
prohlídek.  V  letošním roce byla uskutečněna jedna významná akce, a sice výměna 
stávajících podružných vodoměrů na vodoměry s radiovým přenosem dat. Hlavně však byly 
osazeny nové vodoměry do všech zbylých bytů, kde dosud nebyly. Touto akcí odpadne, často 
nájemníky reklamované vyúčtování vodného, rozdělováním na jednotlivé byty dle spotřeby 
na hlavním vodoměru v objektu.                                                                                                                                                           
Nebytový fond – V restauraci TIVOLI jsme realizovali výměnu vnitřní kanalizace v kuchyni 
včetně nové spádované podlahy a dlažby. Rovněž byla provedena výměna krytiny na střeše 
kolen za objektem OÚ. Dále byla provedena výměna krytiny márnice včetně oplechování 
atiky, fasáda a vnitřní opravy omítek včetně vymalování. Podařilo se zprovoznit studnu na 
hřbitově ve Valtířově po předchozím vyčištění a prohloubení čerpací jímky.                                                                                           

Od začátku roku byly realizovány následující větší opravy a stavební akce: 
• Zateplení stropů podkrovních bytů v objektech Zámecká 117 a 131 a Litoměřická 104 

a 258.  Byly vybráni  zhotovitelé pro zateplení stropů podkrovních bytů v dalších dvou 
obecních objektech Zahradní 142 a 182.           

• Přestavba koupelen přízemních bytů č. 1 a 2 Valtířov 83 a Litoměřická 206, byt č. 3 
spočívající ve výměně ZTI, elektroinstalace, vytvoření stěrkové hydroizolace podlahy 
a stěn v místě sprchového koutu, nových obkladů a dlažby.  

• Zahradní 182 – byla provedena výměna střešních oken bytu č. 1 včetně oprav 
sádrokartonových podhledů a zateplení kolem nových oken.  

• Výměna plynového kotle v bytě č. 4, Zámecká 131 a v bytě č. 4, Litoměřická 258. 
• Zaměření objektu Zámecká 117 pro pořízení pasportu.  
• Zateplení stropů podkrovních bytů v objektech Zahradní 142 a 182 a Děčínská 136. 

Tímto byla dokončena akce zateplování stropů nad podkrovními byty, protože jsou 
všechny již zatepleny.           

• Výměna plynového kotle v bytě č. 4, Děčínská 168 včetně nové ocelové komínové 
vložky. 

• KD Tivoli – byla provedena výměna havarijní vnitřní kanalizace v kuchyni včetně 
nové dlažby vyspárované do odtokových kanálků.  Současně byly odstraněny zjištěné 
vady na elektroinstalaci v restauraci a vystavena nová mimořádná revizní zpráva 
elektro. 

• Zahradní 142, byt č. 4 – výměna etážového topení i elektroinstalace a oprava vnitřních 
stěn včetně malování. 

• Litoměřická 272 – výměna střešních oken včetně opravy SDK podhledů. 
• Márnice Valtířov – výměna krytiny střechy včetně oplechování a nová vnější omítka 

včetně hydroizolačního odkopu a osazení nopové folie. 
• Vystaveny nové revizní zprávy hromosvodů. 
• Provedeny kontroly a čištění spalinových cest. 
• Děčínská 136 – nová vnější omítka 
• Děčínská 211 – výměna krytiny na střeše kůlen za objektem OÚ.                   
• Nová elektroinstalace objektu Márnice, která zároveň umožnila osazení  el. čerpadla 

do studni na hřbitově. 
• Výměna plynového kotle v bytě č. 3, Školní 228 
• Výměna plynového kotle v bytě č. 2, Valtířov 
• Výměna sporáku v bytě č. 6, Litoměřická 206 
• Přestavba venkovního schodiště za objektem Litoměřická 104 včetně nové branky. 
• Obnova studny na hřbitově ve Valtířově včetně čerpací zkoušky. 
• Přestavba koupelny v bytě č. 3, Zahradní 62. 
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• Výměna rozvodů teplé a studené vody (stoupaček) v objektu č. 248, Litoměřická ul. 
• Výměna 33 ks měřičů spotřeby tepla na radiátorech v bytech Litoměřická 248 
• Výměna plynového kotle v bytě č. 8, Valtířov 
• Výměna sporáku v bytě č. 5, Zahradní ul. 
• Opravy krytin a oplechování střech po vichřici (pojistná událost) 
• je dokončována výměna stávajících podružných vodoměrů na vodoměry s radiovým 

přenosem dat. Zároveň jsou v bytech, kde dosud podružné vodoměry nebyly, 
instalovány rovněž nové s radiovým přenosem dat. Protože si montáž nových 
podružných vodoměrů vyžádala i značné bourací práce, jsou současně prováděny i 
zednické práce na uvádění bytů do původního stavu.      

Ekonomická část 
� Plánované příjmy      4 200 000 Kč 
� z toho služby       2 000 000 Kč 
� Skutečné příjmy      4 789 023 Kč 
� z toho: 

 služby        1 812 000 Kč 
 nájemné                                       2 400 000 Kč 

� Plánované výdaje      4 212 000 Kč 
� Skutečné výdaje      4 332 986 Kč 
� z toho: 

služby        1 935 124 Kč 
stavební činnost      2 397 862 Kč 

Z uvedeného vyplývá, že úsek hospodařil s přebytkem     456 037 Kč. 

 
Funkci referenta správy majetku 2 vykonávala za paní Marcelu Tomanovou (dlouhodobá 
nemoc), paní Monika Konečná 
V evidenci obce se nachází celkem 30 bytových domů s 164 byty.  Obec spravuje své byty ve 
třech režimech – DPS, Markéty a ostatní byty. Při přijímání a zpracování žádostí o nájem 
obecního bytu se postupuje v souladu s Pravidly pro příjem žádostí o nájem obecního bytu, 
případně s Pravidly pro příjem žádostí obecního bytu zvláštního určení (DPS a Markéty).  

K 31. 12. 2017 evidoval obecní úřad celkem 21 žádostí o byt v DPS z toho7 žádostí je od 
občanů obce, 1 žádost o byt V Markétách, z toho 1 žadatel je občanem obce a 37 žádostí o 
obecní byt, z toho 19 žadatelů je občanů obce. 

K 31. 12. 2017 nebylo aktualizováno 15 žádostí z roku 2016. 
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Z grafu vyplývá, že z celkového počtu evidovaných žádosti je 44% žádostí od žadatelů, kteří 
nejsou občany naší obce. Nejčastěji uváděnými důvody jsou ekonomické (naše byty patří 
mezi okolními obcemi a městy mezi nejlevnější), dále pak jsou uváděny důvody zdravotní a 
sociální.   

V roce 2017 byly realizovány tyto práce: 
• zavedení evidence nájemních smluv podle čísla popisného 
• zavedení evidence nájemních smluv včetně Evidenčních listů a Usnesení Rady 

v elektronické - digitální podobě 
• veškeré nájemní smlouvy uzavřeny dle nového občanského zákoníku na dobu určitou 

1 roku s automatickou prolongací, u dlužníků na dobu určitou bez automatické 
prolongace 

• vyúčtování obecních bytů za rok 2016 
• výměna vodoměrů v obecních bytech – spolupráce s rozpočtářkami firmy ISTA 

ohledně stavů vodoměrů a následného vyúčtování roku 2017 
• zaktualizování pořadníků obecních bytů  a bytů DPS 
• zaktualizování pohledávek, dlužníků, exekucí 
• vyřešení dlouholetého problému s úklidem a výší poplatku za úklid v domech 

s pečovatelskou službou (snížení výše poplatku, nová uklízečka) 
• spolupráce, vytvoření a dodání podkladů, zjišťování informací pro zpracování 

Koncepce hospodaření s obecními byty. 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2017 se podařilo vybrat více, než stanovil předpis. 
Rozdíl mezi výnosem vykázaným údržbou domovního fondu a výnosem vykázaným na 
nájemném a službách ve výši 342.963,-- Kč tvoří z valné části vybrané dlužné nájemné.  
Samozřejmě i přesto musíme tento fakt hodnotit s ohledem na skutečnost, že nebylo ještě 
provedeno vyúčtování služeb, které kladný výsledek jistě změní. 
 
 

 

řada 1 předpis;   řada 2 zaplaceno 

K 31. 12. 2016 evidoval bytový úsek dluhy v celkové výši 2.056.071,- Kč. K 31. 12. 2017 
eviduje bytový úsek celkem 37 dlužníků, z toho 24 bydlících a 13 již nebydlících v obecním 
bytě. Celková výše dluhu činí 1.782.338,- Kč, z toho 547.575,- Kč dluží bydlící nájemníci a 

PŘÍJMY Z NÁJMŮ A SLUŽEB 2017 BYTOVÉHO FONDU

PŘEDPIS                                              SKUTEČNOST

měsíc částka v Kč nájem služby voda ostatní celkem rozdíl

leden 394245 211542 76524 72814 5007 365887 -28358

únor 394245 208563 82187 68590 5317 364657 -29588

březen 393015 229308 82623 74616 8447 394994 1979

duben 393087 212116 78100 69633 10534 370383 -22704

květen 397252 233640 89441 95998 16875 435954 38702

červen 396251 226386 71880 102621 10861 411748 15497

červenec 429357 227758 81102 86719 15862 411441 -17916

srpen 401139 231899 81566 80291 32492 426248 25109

září 399718 220061 79582 78054 1216 378913 -20805

říjen 397414 223805 81675 76693 6067 388240 -9174

listopad 397150 226754 76381 78393 46908 428436 31286

prosinec 396150 239713 85056 84585 3567 412921 16771

celkem 4789023 2691545 966117 969007 163153 4789822 799
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1.234.763,- Kč dlužníci, kteří v našich bytech již nebydlí. Na úseku bytů poklesly dluhy 
oproti roku 2016 o částku 273.733,- Kč 

 

 

 

Funkci referenta správy majetku 3 vykonává na část úvazku paní Kateřina Jelínková 

Obecní pozemky  
Prodej: V roce 2017 bylo uzavřeno 6 kupních smluv, kdy obec Velké Březno prodala část 
nebo celý pozemek do soukromého vlastnictví. Tento schvalovací proces obnáší: příprava 
materiálu pro majetkovou komisi, příprava podkladů pro Radu obce Velké Březno a 
Zastupitelstvo obce Velké Březno, vč. zveřejnění záměru a přípravy kupní smlouvy, podání 
návrhu na katastrální úřad. Výnos z prodeje pozemků v tomto roce činil 536.323,- Kč.  Jedna 
žádost o koupi pozemku podaná v roce 2017 je stále ve schvalovacím procesu. Jedná se o 
prodej panu Svobodovi, který žádá o část pozemku umístěný pod stavbou řopíku u Labe.  

Koupě, dar: obec v roce 2017 nenabyla do svého vlastnictví žádný pozemek. Byla podána 
jedna nabídka na koupi pozemků, která je ale stále v řízení. Jedná se o úplatný převod 
nemovitosti od pana Petra Bohuslava, pozemek č. 63 o výměře 400 m2 a 64/2 o výměře 369 
m2, oba v k. ú. Velké Březno – ul. Tovární. Tento schvalovací proces obnáší: příprava 
materiálu pro majetkovou komisi, příprava podkladů pro Radu obce Velké Březno a 

Kč547 575,00 

1 234 
763,00 Kč

Podíl nebydlících na celkovém dluh v korunách

bydlící nebydlící

30,72%

69,28%

Podíl nebydlích na celkové dluhu v procentech

bydlící nebydlící
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Zastupitelstvo obce Velké Březno, konzultace s právním zástupcem obce, vč. přípravy kupní 
smlouvy, podání návrhu na katastrální úřad.   

Věcná břemena: obec Velké Březno v roce 2017 uzavřela 9x Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti a 6x Smlouva o zřízení věcného břemene. Tento 
schvalovací proces obnáší: příprava materiálu pro majetkovou či stavební komisi, příprava 
podkladů pro Radu obce Velké Březno a Zastupitelstvo obce Velké Březno.  

Pronájem: obec Velké Březno uzavřela 8x nájemní smlouvu na obecní pozemek. Tento 
schvalovací proces obnáší: příprava materiálu pro majetkovou komisi, příprava podkladů pro 
Radu obce Velké Březno, vč. zveřejnění záměru a příprava nájemní smlouvy. Některé žádosti 
o pronájmu nebyly schváleny. V současné době evidujeme 160 uzavřených nájemních smluv 
na obecní pozemek. Některé smlouvy byly ukončeny. S touto činností souvisí evidence 
poplatku – nájemného vč. jeho vymáhání, v programu Gordic. V roce 2017 bylo za nájemné 
vybráno 79.430,- Kč. K 31. 12. 2017 byla v evidenci dlužníků pouze jedna platba ve výši 
119,- Kč, která byla uhrazena začátkem ledna 2018. Nájemné lze hradit do pokladny na 
obecním úřadě, platba převodem nebo platební kartou. Nájemníci jsou s touto skutečností 
seznámeni. Úhrada za pronájem pozemku je splatná do 31. 08. daného roku.  
 

 
 
Prostředí programu Gordic s celkovým výběrem nájemného za rok 2017 – upravené bez jmen.  
Ostatní: 
Obec Velké Březno v roce 2017 dále uzavřela: 
1x Smlouva o výpůjčce se ZZS ÚK – zapůjčení defibrilátoru JSDHO Velké Březno 
1x Smlouva o právu provést stavbu na obecním pozemku 
1x Smlouva o reklamě 
1x Smlouva o umístění koncového prvku varování 
1x Smlouva o provozování, správě a údržbě veřejného osvětlení na území obce 
2x Smlouva o dílo (výsprava MK – fa SaM, a rekonstrukce MK Nad Nádražím – fa Strabag). 

Na základě žádosti občanů či institucí byla vydávána stanoviska, vyjádření a souhlasy 
k obecním pozemkům.  

V rámci agendy „správa obecních pozemků“ spolupracuji s programem Gramis, Czechpoint 
office, Kompas, Registr obyvatel, Daně, dávky, poplatky. 
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Hřbitov:  
V roce 2017 byl přijat pracovník na dohodu o pracovní činnosti na údržbu hřbitova – tj. 
sekání trávy, úklid, správa. Na hřbitově z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku nájemníků 
byly instalovány záznamové bezpečnostní kamery, byla zrekonstruována márnice a byla 
vyměněna informační tabule. Došlo k prořezu tújí a jiných křovin, obnovila se původní studna 
na zalévaní. 
Pronájem hrobových míst ve Valtířově:  35 nájemních smluv, které pozbyly platnosti k 31. 
12. 2017 budou prodlouženy na dalších 5-10 let. Tento schvalovací proces obnáší: obeslání a 
komunikace se současnými nájemníky, příprava podkladů pro Radu obce Velké Březno, 
příprava nájemní smlouvy. V roce 2018 je předpoklad výnosu z nájemného za hrobová místa 
ve výši cca 24.000 Kč.  

 

 

 
Dočasné zásobování vodou a obnovená studna 
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Údržba hřbitova: 

 

 

Elektro pro kamery a studnu 
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Dětské hřiště  
v roce 2017 byla provedena revizní kontrola, firmou Jiří Klupák – revize hřišť a sportovišť. 
Probíhají běžné vizuální kontroly a provozní kontroly. Na dětských hřištích stále dochází 
dosypávání dopadových ploch. 
Obec Velké Březno spravuje dětský koutek v ulici Aleji Sportovců, dětská hřiště ve Vítově a 
Na Výsluní, dále dětská hřiště ve Valtířově v kolonii, v centru Valtířova a relaxační sportovní 
areál (bývalá pískovna). Byl vydán Provozní řád dětského hřiště. Na podzim byly do 
relaxačního sportovního areálu ve Valtířově instalovány další nové herní prvky. 

 
 

       
 

Prořezy obecních stromů:  
Na základě doporučení životního prostředí došlo k prořezu a kácení vybraných obecních 
stromů, který prováděl fa Martin Šnajdr. Jednalo se o místní části – náměstí, v ul. Zámecká u 
čp. 131, ul. Hraničářská. U kácení a zdravotních prořezů byli zapojeni naši veřejně prospěšní 
pracovníci v uklízení větví. 
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Zámecká u čp. 131 

  
 

 
Kácení a prořez v ul. Hraničářská 

Veřejné osvětlení 
Na správu veřejného osvětlení byla dne 02. 01. 2017 uzavřena Smlouva o provozování, 
správě a údržbě veřejného osvětlení na území obce Velké Březno, č. Sml/služ/2/2017 s firmou 
ELTODO-CITELUM, s.r.o., která provádí běžnou a preventivní údržbu, zajišťuje 
pohotovostní poruchové služby, zajišťuje elektro revize. Občani mohou sami nahlásit poruchu 
na bezplatnou telefonní linku 800 101 109 (24h dispečer) nebo mohou využít internetové 
stránky či e-mail. Všechny lampy veřejného osvětlení byly očíslovány pro lepší orientaci. 
Smluvní roční cena za správu a údržbu veřejného osvětlení činí 264.869,- Kč. Rozpočet pro 
rok 2017 činil: 970.000,- Kč a to: opravy: 270.000,- Kč, energie: 500.000,- Kč, investice: 
200.000,- Kč 
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V 11/2017 byl zpracován „Generel veřejného osvětlení“, který představuje soubor pravidel 
obce, jimiž se bude řídit rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba veřejného osvětlení 
v obci. Generel VO se zabývá celým územím obce. 

 
Místní komunikace: 
Pro rok 2017 byl schválen tento rozpočet 
 

 

Zimní údržba 
Úklid chodníků provádí obec prostřednictvím vlastních zaměstnanců a VPP. Místní 
komunikace udržuje, na základě Smlouvy o dílo č. 1/2016 Zimní údržba místních komunikací 
obce Velké Březno, společnost Technické služby Děčín a.s. Předkládají měsíční výkaz GPS 
řidiče, kde je jasně vyobrazeno cesta údržby. 
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Náhled z GPS leden 2017 
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V jarních měsících došlo k úklidu místních komunikací po zimní údržbě firmou Technické 
služby Děčín a.s.  

Výspravy:  
Výběrovým řízením byla vybrána firma SaM Děčín, která provedla lokální výspravy místních 
komunikací v celkové hodnotě 265.977,- Kč a to např.: 
Litoměřická - směr Výsluní, 
Vítov - u garáží,  
Starolitoměřická, 
Školní za bytovkami – letmá, 
Františkova – letmá, 
Školní - Krátká – letmá, 
Krátká – kanál, 
Zadní - u křižovatky 1x1, 
Slepá - Litoměřická - Mlýnská propad 2,5 + 2,5 + 1, 
Ústecká - 20 m2, 
Alej Sportovců - sjezd ke školce + kaverna + křižovatka, 
Zahradní - slepá – letmá, 
Zahradní u čp. 307 – 1,5 m 
Zahradní u čp. 62 - 20m, 
Náměstí 1x1, 
u pivovaru - u sběrného dvora 2x4, 
Tovární – letmá. 
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Došlo k opravě lávky v ul. Litoměřická, kdy byla dočasně uzavřena 
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Výběrová řízení – místní komunikace 
Akce:            Zhotovitel:                                       Kč 

GP- oddělení chodníku od komunikace  Filip Votrubec - geodet 65.000 

Zpomalovací práh u čp. 119 Valtířov Signál, dopravní značení 20.449 

Oprava MK Nad Nádražím a Na Vyhlídce Strabag a.s. 1.821.464 

Chodník u Helebrantů Zednictví Švejda 202.037,45 

Chodník v ul. Krátká u školy Ravek s.r.o. 166.499,63  

Chodník ve Valtířově u pískovny Zednictví Švejda 72.956,95  
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Rekonstrukce MK Na Vyhlídce a Nad Nádražím 
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Oprava chodníku v ul. Krátká u základní školy ve Velkém Březně 
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Grafické znázornění výběrových řízení – oprava chodníků v roce 2017 

 

 
Dopravní značení 
Došlo k výměně některých poškozených dopravních značení za reflexní, dále byl instalován 
zpomalovací práh ve Valtířově u čp. 119 pro zvýšení bezpečnosti především dětí a cyklistů. 
Instalace proběhla po schválení Policie ČR, odbornou firmou.   
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Funkci referenta správy majetku 4 vykonává na část úvazku paní Petra Dvořáková 

Evidence movitého majetku 
• vede evidenci movitého majetku 
• zajišťuje zásobování (objednávky kancelářských, hygienický potřeb apod.) a obnovení 

vybavení OÚ (renovace kanceláře finančního úseku, renovace dveří v 1. patře OÚ, 
výmalba chodby OÚ, renovace podlahy 1 NP OÚ, dovybavení kanceláře SÚ) 

• vystavování objednávek a cenových poptávek, jednání s dodavateli 
• spravuje vozový a strojový park, 
• zajištění výběrového řízení na renovaci dveří 
• zajištění výběrového řízení na dodávku tonerů, 
• zajištění výběrového řízení na dodávku stravovacích poukázek pro zaměstnance. 

Inventarizace - podílí se na inventarizaci pokladen, hmotného a nehmotného majetku. 

Vedení a koordinace zaměstnance- koordinuje a provádí kontrolu zaměstnance na pozici 
uklízečka. 

Ostatní: 
- podílí se na organizaci zajištění voleb, 
- podílí se na organizaci zajištění výstavy historických fotografií, prodej upomínkových  
předmětů ve stánku obce. 
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Funkci rozpočtáře vykonává paní Hana Fuchsová 

Oblast rozpočtu 
V průběhu roku 2016 bylo na základě potřeb připraveno a schváleno celkem 11 rozpočtových 
opatření a následně provedena 11x  úprava rozpočtu.  Je prováděna pravidelná kontrola 
čerpání rozpočtu a zpracovávány měsíční přehledy.  V zákonném stanovené lhůtě bylo 
provedeno vyúčtování hospodaření včetně auditu, které bylo schváleno zastupitelstvem obce 
bez výhrad. Byl připraven a schválen rozpočet obce pro rok 2018 a proveden jeho rozpis. 
Současně byl předložen a schválen střednědobý rozpočtový výhled na období 2018 – 2022. 

Oblast zpracování mezd 
Každý měsíc je prováděno zpracování mezd a odměn všech zaměstnanců obce, výpočet a 
odvod srážek a odvodů z mezd. Jedná se celkem o 75 zaměstnanců (25 HPP, 28 dohody, 15 
zastupitelé a 7 VPP).  Součástí práce mzdové účetní je komunikace s exekutorskými úřady, 
zpracování měsíčních hlášení a statistik mzdové agendy, čtvrtletní, pololetní a roční statistiky, 
roční vyúčtování, dále pak zpracování vstupních a výstupních personálních dokladů, 
evidenčních listů důchodového zabezpečení, zpracování daňových přiznání za zaměstnance 
obce. Obsahem této agendy je i provádění výplaty záloh platu, platu a odměn. 

Oblast evidence majetku obce 
Tato činnost zahrnuje zařazování a vyřazování majetku z majetkové evidence, odepisování 
majetků, zpracování inventurních soupisů, zpracování inventarizační zprávy, sledování 
investičních akcí včetně technických zhodnocení. 

Oblast dotací 
Každoročně jsou zajištovány podklady (potvrzení o bezdlužnosti) a zpracovávány žádosti o 
dotace – VPP, na statní správu, na sociální práci, volby apod. a s tím související kontrola 
čerpání, zpracování jejich vyúčtování. 

Oblast daní 
Každoroční zpracování daňových přiznání - přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání 
k dani dědické a darovací, čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty, měsíční kontrolní 
hlášení k DPH, přiznání k dani z příjmu za obec. 

 
Oblast přezkumu hospodaření 
Nezbytná je součinnost při celoročním i dílčím přezkoumání hospodaření obce. 

Poskytování daru, dotací a příspěvků 
Přijímá a vede evidenci žádostí o poskytnutí daru dotace či příspěvku z rozpočtu obce. Po 
schválení v orgánech obce zabezpečuje přípravu a uzavírání veřejnoprávních smluv a provádí 
kontrolu jejich finančního naplnění. V roce 2017 bylo uzavřeno celkem 13 veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace nebo darovacích smluv o celkovém objemu  882.984,-- Kč 
 
Ostatní  
Komunikace s finančním a kontrolním výborem - příprava podkladů a informací, zpracování 
zápisů z FV, a to i v mimopracovní době. 
V době dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje matrikářku a pokladní obce. Vykonává funkci 
matrikářky při svatbách. 
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Funkci účetní vykonává paní Sonja Klementová, která od května 2017 pracovala na snížený 
pracovní úvazek a k 31. 12. 2017 ukončila pracovní poměr. Účetní práce proto byly 
zajišťovány v části na základě dohody o provedení práce, zbylou část vykonává p. Fuchsová. 

Účetní provádí pravidelnou kontrolu objednávek a zavádí objednávky do účetního systému 
následně pak párování objednávek s přijatými fakturami. Zpracovává přehled objednávek pro 
web.  V roce 2017 bylo takto zpracováno celkem 297 objednávek. 

Vede evidence a účtování faktur přijatých (za rok 2017 1349 faktur) a faktur vydaných (za rok 
2017 se jednalo o 27 faktur). Sleduje zajištění úhrad pohledávek a závazků, zpracovává 
přehledy pro web. Provádí kontrola a třídění výdajů bytového fondu, rozděluje výdaje na 
bytový fond dle konkrétního umístění, zpracovává přehled. 

V rámci zpracování účetnictví  - zavádění číselných řad dokladů, zpracování a účtování 
interních dokladů, evidence a účtování bankovních výpisů, zavádění pokladních dokladů do 
účetní evidence včetně kontroly, nastavování předkontací v obecní pokladně bylo dle účetního 
deníku v roce 2017 provedeno celkem 27.719 účetních operací. Při 250 pracovních dnech to 
činí cca 111 účetních operací denně. 

Zpracovává a předkládání finanční výkazy - pravidelné zasílání měsíčních a ročních účetních 
závěrek krajskému úřadu, zasílání tabulky konsolidačních položek, zpracování dokladové 
inventury ke konci roku. 

Informace o hospodaření obce v roce 2017 jsou obsahem samostatné zprávy.  

Funkci referenta správy daní a poplatků vykonává na část úvazku paní Petra Dvořáková 

   Jako správce místního poplatku za psy vykonávala tyto činnosti: 
• vedení jejich evidence v programu DDP, 
• pořizuje všechny změny předpisů a plateb, 
• eviduje platby a vrací vzniklé přeplatky 
• přihlašuje případné nedoplatky a přeplatky do dědického řízení, 
• po uplynutí lhůty k zaplacení místního poplatku, zahajuje vymáhání nejdříve formou 

upomínek, v případě nezaplacení vystavením platebních výměrů, 
• dlužníky kontaktuje písemně, osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních 

sítí, 
• vypracování přehledu nedoplatků pro zastupitelstvo Obce Velké Březno. 

Počet zaslaných upomínek: 45 
 
Příjem z místního poplatku za psy: 39 983 Kč 
Počet držitelů psů: 313 
100% úspěšnost při výběru poplatku 

 
Jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, vykonává tyto činnosti: 

• vede jejich evidenci v programu DDP, v souvislosti s evidencí provádí vyhledávací 
činnost, 

• pořizuje všechny změny předpisů a plateb, 
• eviduje platby a vrací vzniklé přeplatky, 
• přihlašuje případné nedoplatky a přeplatky do dědického řízení, 
• dlužníky kontaktuje písemně, osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím 

sociálních sítí, 
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• po uplynutí lhůty k zaplacení místního poplatku, zahajuje vymáhání nejdříve formou 
upomínek, v případě nezaplacení vystavením platebních výměrů, dalšími prostředky 
vymáhání jsou exekuce a exekutor, 

• vyzývá k součinnosti subjekty, na základě jejich informací lze vystavit exekuční 
příkaz (banky, zdravotní pojišťovny…), 

• vypracování přehledu nedoplatků pro zastupitelstvo Obce Velké Březno, 
• spolupracuje s ostatními zaměstnanci jednotlivých úseků při vymáhání poplatku. 

 
Exekuce – vymáhání prostřednictvím exekučních příkazů. 
Dle informací získaných ze součinnosti bylo vystaveno celkem 19 exekučních příkazů na 
mzdu případně na přikázání pohledávky z účtu. Celkový úhrn přikázaných srážek včetně 
exekučních nákladů: 41 750 Kč, k 31. 12. 2017 bylo z této částky uhrazeno 31 055 Kč.    

Počet zaslaných upomínek: 138 
Počet zaslaných platebních výměrů: 83 
Počet přihlášení do dědického řízení: 7 
Počet zaslaných žádostí o součinnost dle § 57 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád: 42. 

Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů: 1 133 351,50 Kč 
Počet předpisů: 2 214 

Vydávání rybářských lístků  - vede jejich evidenci včetně poplatků 
Příjem z vydávání rybářských lístků: 11 500 Kč 
Počet vydaných rybářských lístků: 28 

Povolování výherních hracích přístrojů  - vyřizuje žádostí a vydávání rozhodnutí 
Počet vydaných rozhodnutí - povolení: 0 

Pokladna - zabezpečuje pokladní činnost a odpovídá za ní, vyhotovuje příjmové a výdajové 
pokladní doklady 
Počet vydaných pokladních dokladů: 3 207 

Vidimace a legalizace- jako zastupující provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a 
ověřování pravosti podpisu jako zástupce matrikářky 
Počet ověření: 56 
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Na úseku správy vodovodu a kanalizace obce Velké Březno je vytvořeno celkem 6 funkčních 
míst: Funkci vodohospodáře obce a vedoucího úseku vykonává Ing. Jana Lípová, funkci 
referenta správy majetku 5 a účetní úseku vykonává p. Hana Fridrichová,  
Funkci strojník vodohospodářských zařízení vykonávají p. Josef Hanuš a p. Petr Hanuš, 
funkci zámečník vykonávají pan Josef Černý a pan Patrik Panocha. 
 
Majetek vodovodů, kanalizací (dále jen VaK) 
 
V roce 2017 se na základě usnesení zastupitelstva obce č. 130/2016 podařilo od obyvatel 
obytného souboru u hřbitova do majetku obce převzít úsek vodovodu o délce 156 m 
a kanalizace o délce 124 m, obojí postavené v roce 2007. Dále bylo ve Velkém Březně 
bezúplatně převedeno prodloužení vodovodu z roku 2015 o délce 37 m od manželů 
Hlaváčkových. V majetku obyvatel z nových obytných souborů stále zůstává 870 m 
vodovodu a 976 m kanalizace. Na jejich převodech se stále pracuje. V roce 2017 přibylo 
7 nových odběrných míst, tj. 7 nových smluv na odběr vodného nebo stočného. 
 
Aktuálně tak k 31. 12. 2017 obec vlastní a provozuje 18,134 km vodovodu a 16,775 km 
kanalizace v hodnotě 55,84 mil. Kč a 77,89 mil. Kč. Mimo potrubí obec vlastní objekty na 
vodovodu a kanalizaci (vrty, studny, vodojemy, čerpací stanice a ČOV) v hodnotě 18,2 mil. 
Kč a 86,8 mil. Kč. Majetek vodovodů a kanalizací k 31. 12. 2017 činí celkem 238,7 mil. Kč. 
Uvedené hodnoty majetku jsou vypočteny dle metodického pokynu MZe a převzaty z plánu 
financování obnovy majetku VaK, který každý rok aktualizujeme. 
 
SOUPIS MAJETKU v členění dle povolení k provozování: 

Poř.č. 
Identifikační číslo 
majetku: 

Název majetku Počet osob 

1 4214-778681-00267139-1/1 vodovod Velké Březno a Valtířov 2269 

2 4214-776726-00267139-1/1 přiváděcí řad - pro VDJ Valtířov  - 

3 4214-778699-00267139-2/1 
Vítov - vodojem, vrty 
HVB1,HVB2,prameniště 

1213 

4 4214-778699-00267139-2/2 Vítov - studna KHVB1  200 

5 4214-778681-00267139-2/1 Velké Březno - vrt HVB4 154 

6 4214-776726-00267139-2/1 Valtířov - úpravna vody, vrty Valtířov 702 

7 4214-778681-00267139-3/1 
Velké Březno - kanalizace na ČOV Velké 
Březno 

1621 

8 4214-776726-00267139-3/1 Valtířov - kanalizace na ČOV Valtířov 359 

9 4214-776726-00267139-3/2 Valtířov - kanalizace na ČOV Velké Březno 249 

10 4214-778681-00267139-4/1 Velké Březno - ČOV 1870 

11 4214-776726-00267139-4/1 Valtířov - ČOV 359 

12 4214-778681-00267139-2/2 Velké Březno - studna Kasávia mimo provoz 

13 4214-690465-00267139-2/1 Leština - vrt HV2 mimo provoz 

Ne všechny vodárenské objekty jsou na obecních pozemcích. Tuto problematiku se snažíme 
dlouhodobě řešit, v minulosti bylo vodárenským provozem zajištěno věcné břemeno pro vrt 
ve Velkém Březně u Drtiče, vodovod v soukromém pozemku za potokem na Vítově nebo 
zřízení služebnosti pro vodovod přecházející Suchý potok na Vítově. V roce 2017 jsme řešili 
s pozemkovým fondem p.p.č. 307 v k. ú. Valtířov, o který zažádala církev v rámci restitucí. 
Vše dobře dopadlo, pozemek byl z restitucí vyjmut. 

Přestože ze zákona má vlastník VaK právo vstupu na pozemek za účelem provozu, opravy, 
údržby nebo rekonstrukce, obtížně se nám dojednává vstup na tyto pozemky. V roce 2017 
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jsme dojednávali a poté opravili havárii ve veřejném prostranství na vodovodní přípojce 
v ulici Pod Lesem ve Valtířově. Přípojka je ve vlastnictví jiné osoby, než je vlastník pozemku. 
Nakonec vše dobře dopadlo a vlastník pozemku vyjádřil písemně spokojenost a poděkování  
za vstřícný přístup i provedení prací. Stejně jsme postupovali i v případě zajištění vstupu na 
pozemek za účelem provedení průzkumných vrtů pro odběr zeminy pro rozbory ve Valtířově, 
kde se obec dlouhodobě snaží o dohodu a odkup části pozemku, ve kterém se zařízení 
nachází. 

Majetek je třeba z velké části obnovit. V r. 2017 se podařilo připravit a posléze realizovat 
výměnu dalšího úseku poruchového vodovodu, a to v délce 212 m v ulici Zadní a propoj do 
ulice Nové. Na tuto akci bylo vodárenským provozem provedeno výběrové řízení na 
projekční práce a v rámci úspor jsme vlastními silami zajistili předprojektovou přípravu, tj. 
stanoviska správců sítí, českých drah, správy železniční dopravní cesty, správce státní silnice, 
vyjádření magistrátu, vytrasování sítí a zaměření geodetem a souhlas magistrátu 
s udržovacími pracemi. Na tuto akci je domluvena dotace kraje ve výši 70 %.  

Dále jsme v rámci stavby nového vjezdu do pivovaru zajistili přeložku stávajících 24 m 
starého vodovodu. 
 
Foto - výměna vodovodu v Zadní     Foto – přeložka vodovodu vjezd do pivovaru 

 
 
Příprava investic do majetku VaK.  

V lednu 2017 byla zpracována komplexní studie řešení vodovodu. Studie byla zadávána 
z důvodu začínajících problémů s dodávkou vody z důvodu nízké hladiny podzemní vody na 
Vítově. Léto 2017 tento problém potvrdilo. Porucha na úpravně vody ve Valtířově stačila 
k tomu, že se téměř vyprázdnily oba vodojemy, protože v létě obyvatelé odebírají více vody 
než v jiném ročním období. K výpadku došlo v neděli, do 3 hodin po zjištění byla dodávka 
vody do vodojemu obnovena (na mobilní telefon jsou zasílána hlášení poruch, zaměstnanci 
slouží pohotovost).  Přestože do obou vodojemů natékalo maximální množství vody z vrtů a 
studní, nedařilo se je doplnit (na Vítově je již 3. rok málo vody a ve Valtířově dodávku brzdí 
malý průměr potrubí přivaděče vody z vrtů do vodojemu). Nakonec jsme přistoupili k nákupu 
vody od Severočeských VaK, koupeno bylo 268 m3. V r. 2018 budou na základě studie 
zadány projektové práce, kdy hlavní myšlenkou je propojení vodojemů ve Vítově a Valtířově 
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samostatným potrubím tak, aby bylo možné při nedostatku vody v jednom či druhém 
vodojemu vodu přečerpávat a tak v dané oblasti zajistit její dostatek. Počítá se i se zvýšením 
tlaku ve vodovodu ve vybraných oblastech ve Velkém Březně. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva byly v roce 2017 vodárenským provozem zadány 
projektové práce na akci „Prodloužení kanalizačního řadu z ul. Litoměřická pro domy č. p. 
26, 35, 36 a 206“. V této části není v současnosti veřejná kanalizace, domy jsou napojeny do 
Litoměřické ulice přes starou dešťovou kanalizaci, která je zborcena. Při přípravě akce se 
zjistilo, že v trase vede společná vodovodní přípojka, proto se projektové práce rozšířily 
o zhotovení nového prodloužení vodovodního řadu pro tyto domy, z nichž jeden je obecní. 
Vodárenský provoz v rámci finančních úspor zajistil podklady pro zpracování projektové 
dokumentace (stanoviska a vytýčení správců sítí, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů), 
dále jsme zajistili vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tuto akci, která by 
se měla realizovat v r. 2018. 
 
V roce 2017 se podařilo vytipovat společnost, která dodává domovní ultrazvukové vodoměry. 
Tyto vodoměry jsou přesnější a odolnější než vodoměry odečtové (poměrové) a lze je osadit 
i do vodoměrných šachet nebo sklepů, kde měřidlo trpí vlhkem a chladem. Bytové vodoměry 
s dálkovým odečtem dodává již delší dobu několik firem, u domovních vodoměrů takový 
výběr není. Pro efektivnější měření surové vody a odzkoušení nového systému, byly na 
studny a vrty nové vodoměry již osazeny. Odečty probíhají dálkově přes tablet, kdy se 
dekódují a poté je odešleme do PC k zobrazení. Systém se osvědčil, proto jsme se rozhodli, že 
ultrazvukové domovní vodoměry budeme po vytipovaných oblastech montovat. Ročně by se 
mělo osadit max. 100 ks z celkových 590 ks. I přes vyšší náklad na pořízení ultrazvukového 
vodoměru věříme, že lidé dálkové odečty ocení. Navíc plánujeme provádět minimálně 1x 
ročně (v létě) kontrolní dálkové odečty (při havárii na přípojce vodoměr zaznamená 
nepřetržitý průtok a po stažení odečtů do PC uvidíme chybové hlášení). 

Pro operativnější řešení havárií byl na vodárenský provoz zakoupen nový detektor pro hledání 
překrytých domovních uzávěrů vodovodních přípojek (asfalt, tráva) v ceně 35 148 Kč. Tento 
magnetometr pracuje na principu zmagnetizování v zemi déle uložených kovových předmětů. 
Lokalizuje kovový uzávěr přípojky, ale ne hřebíky, pivní uzávěry či jiné drobné předměty. 
Přístroj byl zakoupen až po zapůjčení a odzkoušení. Současně byl zapůjčen přístroj pro stejný 
účel od jiné firmy. Fungoval však na jiném principu a každý kovový předmět, drát či kabel 
hledání rušil. Tento přístroj byl vrácen. Dále byl pro kvalitnější opravy povrchů po haváriích 
vybrán a zakoupen v ceně 
22 581 Kč vibrační pěch. Tato investice má při každoročně vysokém počtu výkopů krátkou 
návratnost, dříve jsme pěch vozili z půjčovny. 

Souběžně se připravujeme i na zajištění plynulé dodávky na straně odvádění a čištění 
odpadních vod. V roce 2017 byla obcí vybrána společnost pro zpracování projektové 
dokumentace na obnovu dočasně odstavené čerpací stanice ve Valtířově v kolonii. Na tuto 
ČSOV je vedeno správní řízení ze strany české inspekce životního prostředí z důvodu 
netěsnosti akumulační nádrže a znečišťování životního prostředí. Letos, konkrétně 1. 2. 2018, 
bylo předáno staveniště a vybraný zhotovitel celkovou obnovu ČSOV zahájil. Tato akce bude 
ze 70 % dotována fondem krajského úřadu. V rámci přípravy akce byly provedeny odbornou 
firmou za cenu 49 750 Kč odběry a rozbory zeminy z okolí nádrže zaměřené na znečištění 
půdy nebo podzemní vody, znečištění a povinnost nakládat se zeminou jako nebezpečným 
odpadem se nepotvrdila. 

V rámci předprojektové přípravy ČSOV v kolonce jsme provedli podrobnější průzkum 
splaškové kanalizace v kolonce. V tomto místě byla při stavbě splaškové kanalizace 
„zneužita“ stávající kanalizace dešťová. Na původní čtvercové historicky dešťové šachty, 
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které byly ubourány, byly osazeny betonové skruže s novými kruhovými poklopy místo toho, 
aby byla vedle původní dešťové kanalizace vybudována kanalizace oddílná splašková s 
odbočkami pro připojení kanalizačních přípojek. Proto nám na čerpací stanici natékají 
balastní dešťové vody a je potřeba předřazená akumulace v místě po bio diskové čistírně. 
Připojuji několik fotek z šachet, kdy např. na 1. fotce není vidět na první pohled vlevo fotky 
napojení hlavní stoky, protože skruž sahá do poloviny původního potrubí, viz další foto 
s detailem napojení na fotce č. 2. Šachty i kanalizace nejsou v dobrém stavu, což je z fotek 
určitě zřejmé. Kolaudace této kanalizace proběhla v 11/1989, investorem byl tehdejší MNV. 

 Foto č. 1. – kanalizační šachta č. 4 
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Foto č. 2. - kanalizační šachta č. 4 detail napojení hlavní stoky v šachtě (viz. Foto č. 1) 

 

 

Foto č. 3. - kanalizační šachta č. 5 
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Foto č. 4. kanalizační šachta č. 6 

 
Další připravovanou akcí je přestavba ČOV ve Valtířově na čerpací stanici s novým 
výtlačným potrubím zakončeným na ČOV Velké Březno. Tato akce je ve fázi projektu stejně 
jako související intenzifikace ČOV Velké Březno.  

Obě ČOV v současnosti sice fungují, ale jejich další fungování je podmíněno výměnou 
stávající technologie. ČOV Velké Březno bude navíc přizpůsobena současným potřebám 
čištění, kdy jsou stále zpřísňovány požadavky na kvalitu emisí z ČOV ze strany státu (limity 
pro emise do ovzduší i vod) a navíc se změnilo složení odpadních vod, problémy jsou 
s limitem pro AOX (organicky vázané halogeny z čistících a pracích prostředků – převážně 
jde o chlorované látky) nebo dusíkaté znečištění. K intenzifikaci ČOV dojde v biologické 
části ČOV, kdy část aktivačních nádrží bude sloužit pro nitrifikaci a denitrifikaci 
(odstraňování dusíkatého znečištění) a stávající selektor bude anoxický (bez provzdušňovaní), 
u kalového hospodářství bude doplněn stupeň pro zahuštění kalu před jeho aerobní stabilizací 
a následným odvodněním, cílem je docílení vyšší sušiny výsledného přebytečného kalu a 
s tím související úspora na odvozech kalu (budeme vozit méně vody). Intenzifikací biologické 
části i kalového hospodářství dojde k vyšší destrukci složité struktury organických látek za 
vzniku oxidu uhličitého, oxidů dusíku, vody a zbytkového znečištění a tím k účinnějšímu 
čištění vod. Nově budou vyměněny trubní rozvody i stávající technologie. Doplněno bude 
chemické hospodářství o neutralizační stanici na doúpravu pH na nátoku pro odstranění 
kyselého zápachu odpadní vody přitékající na ČOV, nově bude řešeno provzdušňování nádrží 
novými dmychadly. Dmychadla a neutralizační stanice budou umístěny v nově přistaveném 
zděném objektu vedle aktivací, důvodem je úspora při dopravě vzduchu do nádrží zkrácením 
vzdálenosti. Objekt bude zděný, aby hluk od dmychadel neobtěžoval obyvatele v Tovární 
ulici. Pro neutralizaci jsme se rozhodli proto, že přestože jsou v pivovaru odpadní vody 
neutralizovány na pH 7 – 8, tak v potrubí reagují a na ČOV přitečou s  pH 5 – 6 a kysele 
páchnou. V roce 2017 se dařilo ve spolupráci s pivovarem při poklesu  pH na ČOV řízeně 
vypouštět zásadité vody tak, aby se pH na ČOV opět srovnalo. Toto však není pro dlouhodobé 
řešení, výkyvy pH ničí kanalizace i zařízení ČSOV u Tivoli. Dále se plánuje se zvýšením 
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betonových zhlaví venkovních nádrží, nádrže budou nově 2 m nad terénem, kruhové 
dosazovací 1,7 m nad terén. Zakryty budou vyrovnávací nádrže, kam přitéká surová voda, pro 
odstranění zápachu bude odpar z nádrží procházet přes čistící filtr. Investice do ČOV jsou 
potřeba, obě dosluhují. Je nutné zajistit bezproblémový nepřetržitý provoz ČOV, při výpadku 
se vystavujeme nemalým sankcím ze strany inspekce. V roce 2017 nebylo čištění odpadních 
vod bez problémů, obě ČOV jsme museli naočkovávat dovezeným kalem z jiných ČOV, tu ve 
Valtířově dokonce opakovaně. Nakonec se podařilo dodržet limity odtoku vyčištěné vody a 
nedošlo tak k porušení platných povolení k vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových. 
Výsledky rozborů jsou k nahlédnutí na stránkách obce nebo v kanceláři VaK.   

Z investičních akcí bylo na ČOV VB provedeno rozšíření asfaltových ploch v ceně 38 600 
Kč, provedení nové podesty k česlím vč. schodiště v ceně 43 210 Kč na ČSOV u Tivoli. Dále 
jsme nechali zhotovit a osadit nové směrové cedule k ČOV v obou směrech hlavní silnice 
v ceně 4 320 Kč. 

Povolení k provozování VaK 
Novelou zákona o vodovodech a kanalizacích, kdy došlo ke změně podmínek pro získání 
povolení k provozování veřejných VaK, byla ukončena platnost stávajících povolení 
k provozování k 31. 12. 2017. Pro získání nového povolení absolvovala vedoucí provozu tří 
týdenní kurz akreditovaný ministerstvem školství a zakončený zkouškou. O nové povolení 
bylo zažádáno bezprostředně po úspěšném absolvování kurzu, nové povolení na majetek VaK 
a ČOV bude sloučeno v jednom povolení a vydáno v 2/2018 (dříve jsme měli 2 povolení, 
zvlášť na VaK a zvlášť na ČOV). 

V roce 2017 jsme získali nové osvědčení o registraci pro montáž měřidel na studenou vodu od 
Českého metrologického institutu. Jednou z podmínek bylo absolvování odborného školení 
pro zaměstnance obsluhující vodovody a vedoucí provozu VaK. Získání registrace je pro 
společnosti montující cejchem opatřená měřidla, kterými vodoměry jsou, ze zákona povinné. 

V roce 2017 bylo zajištěno na magistrátu v Ústí n.L. prodloužení povolení k odběru 
podzemních vod z vrtu HVB4 ve Velkém Březně, u původního končila platnost.  

V roce 2017 z důvodu změny zákona o chemických látkách (změna v označování látek) byla 
zpracována a na krajské hygienické stanici odsouhlasena aktualizace pravidel pro nakládání 
s chlornanem sodným. 

Vydávání stanovisek 
V rámci stavebních řízení na území obce zajišťujeme vydávání stanovisek o existenci sítí, 
stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu, podmínek pro nové připojení nemovitostí 
na stávající VaK a vyznačení vodovodu a kanalizace v terénu před započetím stavby. Za rok 
2017 bylo vydáno 53 stanovisek. 

V kanceláři vodárenského provozu jsme v roce 2017 zaštiťovali praxi budoucí maturantce, při 
které byla mimo jiné zkontrolována, nově setříděna, označena a urovnána do vyhrazených 
polic projektová dokumentace majetku VaK a ČOV. 

PROVOZNÍ ÚDAJE 

I přes preventivní činnost se nám začíná opět zvyšovat rozdíl mezi vodou vyrobenou 
a fakturovanou. Je znát, že je stále vysoký podíl olověných přípojek a vodovodů z roku 1930. 
Rozdíl obsahuje i vodu technologickou (jen na ČOV je spotřebováno 326 m3, které se dříve 
fakturovali Sdružení provozovatelů ČOV) a vodu spotřebovanou při manipulacích na 
vodovodní a kanalizační síti.  

K 31. 12. 2017 evidujeme 589 ks domovních přípojek, na vodovody je napojeno 2246 trvale 
hlášených obyvatel. V roce 2017 jsme v průměru vyráběli 309 m3/den, což je 3,58 l/s. 
Nejméně jsme vyráběli v únoru, 274 m3/den (3,17 l/s) a nejvíce z důvodu havárií v listopadu, 
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a to 346 m3/den (4,0 l/s). Denní spotřeba vody na 1 trvale přihlášeného obyvatele v Obci 
Velké Březno a Valtířov propočtem vychází na 112 litrů. 
 
Přehled vody vyrobené a fakturované zobrazuje následující tabulka a graf. 

VODA: 2017  
vyrobená  

2017  
fakturace  

2017  rozdíl 
m3 

2017 rozdíl 
% 

2016  
vyrobená  

2016  
fakturace  

2016  
rozdíl m3 

2016 
rozdíl % 

Velké 
Březno 75 172 67 139     76 020 64 805     

Valtířov 37 792 24 693     34 022 25 413     

Celkem 113 232 91832 21 400 18,94 110 042 90 218 19 824 18,01 

 

 

Po období sucha a zásadním poklesu hladiny podzemních vod v roce 2015, se ani za rok 2016 
a 2017 neobnovila zásoba vody ve studních a vrtech. Vitovské zdroje pro potřeby Velkého 
Března nestačí, tak přečerpáváme část vody z úpravny Valtířov do Velkého Března. Před 
suchem proudila voda opačně a kolonka měla vodu z Vítova. Přehled rozložení vody 
vyrobené a prodané ukazují následující grafy. 
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Revize, elektrická energie  
Jako každoročně, tak i v roce 2017 byly zajištěny všechny pravidelné revize (elektro na 
čerpacích stanicích pitné a odpadní vody, na čerpaní vody z vrtů, na úpravně pitné vody, na 
obou čistírnách odpadních vod, dále proběhly revize na kladkostrojích, dmychadlech, 
motorech, hromosvodech a drobném el. nářadí, el. spotřebičích a prodlužovacích kabelech. 
Kontrola proběhla také na Parshallově žlabu, který měří objem vyčištěných vod na ČOV VB. 
Zajištěna a provedena byla 2x deratizace na kanalizacích a ČOV, a to na jaře a na podzim. 
Za elektrickou energii za rok 2017 jsme zaplatili v Kč bez DPH 459 tis. za VaK a 886 tis. za 
ČOV VB. 

Kvalita pitné a odpadní vody - rozbory vody 
Kvalita pitné i odpadní vody je systematicky kontrolována dle každoročně sestavovaných 
plánů kontroly pitné a odpadní vody. Kontrolu (odběry a rozbory) provádí akreditovaná 
laboratoř vybraná ve výběrovém řízení. V roce 2017 byla kvalita pitné vody stabilní 
a všechny rozbory splňovaly požadavky na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
V oblasti odpadní vody byly splněny limity dané platnými povoleními k vypouštění. Rozbory 
jsou pravidelně zveřejňovány a k nahlédnutí jsou k dispozici v naší kanceláři. 

V roce 2017 bylo na odtoku z ČOV Velké Březno provedeno 26 rozborů + 9 rozborů bylo 
provedeno namátkově inspekcí životního prostředí v rámci dozoru. Všechny limity byly 
dodrženy. Na ČOV provádí obsluha preventivně kontrolní rozbory na množství fosforu 
v odpadní vodě, který je pomocí chemikálie z odpadních vod srážen. Náklady na srážení 
fosforu hradí pivovar. 

Pro zajištění kvality pitné vody bylo provedeno 7 rozborů na vodovodní síti a 11 rozborů 
surové vody na vodojemech a zdrojích vody. Dále pravidelně jednou týdně, v případě potřeby 
vícekrát, probíhá kontrola množství chloru a stavu dávkovacích zařízení.  

Havárie - jako každoročně, tak i v roce 2017 vyvstalo na provoze několik havarijních stavů.  
Konkrétně na vodovodech 16, pomocí přístroje na vyhledávání úniků vody jsme lokalizovali, 
vykopali a opravili ve veřejném prostranství 5 havárií na olověných vodovodních přípojkách 
a 4 havárie, kdy voda unikala v místě spoje vodovodní přípojky na hlavní uliční ventil. Na 
vnitřních vodovodech za vodoměrem jsme na žádost majitelů domů lokalizovali a opravili 
celkem 7 úniků vody. Jako každý rok jsme apelovali na vlastníky nevyhovujících 
vodovodních přípojek, že musí přípojku vyměnit v celé délce. Takto se v součinnosti v r. 
2017 podařily vyměnit další 3 olověné přípojky, ale stále hodně domů je připojeno na 
vodovod olovem, které patří mezi nepovolené materiály a navíc je značně poruchové. 
Provozovatel vodovodu provádí pouze opravy a údržbu vodovodních přípojek ve veřejném 
prostranství, zajistit výměnu závadného potrubí v celé délce, tj. i ve veřejném prostranství, je 
dle zákona č. 274/2001 Sb. § 3 a výkladu ministerstva zemědělství č. 14 povinností vlastníků 
připojených domů, kterým přípojky patří.  

Foto – stejné místo před a po opravě havárie v místě napojení vodovodní přípojky na vodovod 
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Na kanalizacích se z důvodu porušeného napojení přípojek v místě hlavní kanalizační šachty 
opravilo celkem 7 propadlých kanálů. Při zjištění této závady je místo okolo kanalizační 
šachty odkopáno, potrubí a jeho zaústění opraveno a kanalizační šachta opravena 
obetonováním z venku.  

Nad rámec havárií se provádí pravidelné kontroly a následné čištění a proplachy kanalizací 
a 2x ročně se čistí a odváží obsah akumulací čerpacích stanic. Preventivní kontrola, odstranění 
poruch čerpání na čerpacích stanicích na kanalizaci spolu se zajištěním průchodnosti stok 
čištěním za rok 2017 představuje 314 hodin práce, 395,5 hodin bylo odpracováno v 
souvislosti se zajištěním provozu ČOV ve Valtířově. Při odstranění havárií na vodovodech a 
zajištění provozu vodních zdrojů a vodojemů bylo odpracováno 571,5 hodin, 201,5 hodin 
bylo věnováno preventivním kontrolám. K našim povinnostem patří i sekání, hrabání a odvoz 
trávy z pozemků, na kterých se nachází zařízení Vak a ČOV. Celkem zaměstnanci Vak a 
ČOV zajišťují posekání a úklid 5 tisíc m2 pozemků vlastními silami, ochranné pásmo vrtů ve 
Valtířově, tj. 27,6 tis. m2 je sekáno a tráva odvážena dohodou a ochranné pásmo prameniště 
a vrtů na Vítově, tj. celkem 41 tisíc m2 je sekáno za úplatu. Jen při údržbě zeleně na 
pozemcích se stavbami VaK (mimo areál ČOV VB) bylo odpracováno 529 hodin. 

Stejně jako minulý rok jsme se potýkali nejen s poruchami čerpadel na provoze kanalizací 
(netkané vlhčené ubrousky v kanalizaci), ale i s dalšími výpadky. Zmíním např. větší 
havarijní stavy na ČOV VB. Pro havarijní stav byly demontovány středové části 
s převodovkou na obou pojezdech dosazovacích (kruhových) nádrží, a ty repasovány 
za celkovou cenu 50 860 Kč, nepříjemná byla odstávka dmychadel, která jsou dlouhodobě 
v havarijním stavu, jsou původní, zatím se stále pouze opravují a repasují. Dále jsme se 
rozhodli k osazení 4 ks „plno gum“ na pojezdy dosazovacích nádrží, které obíhají nepřetržitě 
a odstávky byly z důvodu opravy či výměny pláště kol, celkem jsme za 4 ks zaplatili 
15 232 Kč, přibývají opravy zkorodovaných částí na kalolise, opakují se poruchy 
vzduchovacích elementů, které lze vyměnit, pouze když se odčerpá polovina venkovních 
nádrží na ČOV, protože jsou ukotveny u dna, celkem jich je v nádržích ČOV 658 ks a jejich 
výměna souvisí s přeorganizování provozu ČOV. V roce 2017 byly vyčištěny vyrovnávací 
nádrže na ČOV od sedimentovaného kalu v ceně 86 tis. Kč (jsou to nádrže, do kterých natéká 
na ČOV surová odpadní voda z ČSOV u Tivoli), celkem bylo z těchto nádrží bagrem 
odtěženo a na skládku odvezeno 96 tun kalu.  

 

Každý výpadek jakékoli části technologie je nepříjemný a musí být řešen okamžitě, protože 
ČOV pracuje nepřetržitě. Neustále natékají odpadní vody a bez toho, aby byla ČOV na 
odstávku připravena, hrozí přetížení ČOV, přeplnění nádrží a nedodržení limitů pro 
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vypouštěnou vodu. Proto je velmi důležitá prevence a odstraňování havarijních stavů před 
tím, než se stanou havárií. V roce 2017 bylo na údržbu ČOV vynaloženo 381 tisíc Kč, na 
opravu nebo výměnu nefunkčních zařízení cca 67 tis. Kč. 

Obsluha ČOV slouží pohotovosti pro případ havárií. Proces čištění vod na ČOV je řízený, 
zaměstnanci sledují hodnoty na osazených sondách, měří objem kalu ve válci, počítají kalový 
index. Podle naměřených hodnot udržují množství kalu a objem rozpuštěného kyslíku 
v aktivacích, řídí proces odkalování a lisování, podle zjištěných hodnot fosforu řídí proces 
dávkování síranu železitého. Dále kontrolují a mění motorové oleje a ucpávky čerpadel, 
vlastními silami zajišťují úklid objektu ČOV a technologických zařízení (podlahy, oplachy 
lisu, česlí, dosedáků.). Na  ČOV je 20 ks čerpadel, která se ucpávají, musí pak být 
demontována a vyčištěna. O každodenních činnostech jsou vedeny záznamy.  

ČOV Velké Březno za rok 2017 vyčistila 142 190 m3 odpadních vod, které obsahovali 
686,6 tun CHSK, 507,4 tun BSK, 2,5 tun fosforu, 6,9 tun anorganického dusíku, 6,7 tun 
amoniakálního dusíku, 403,6 tun nerozpuštěných látek, 169,6 tun rozpuštěných 
anorganických solí a další látky. Znečištění v odpadní vodě vypouštěné do potoka bylo 
sníženo na 4,76 tun CHSK, 0,44 tun BSK, 0,07 tun fosforu, 0,59 tun anorganického dusíku, 
0,15 tun amoniakálního dusíku, 1,21 tun nerozpuštěných látek. ČOV znečištění odstraňuje 
velmi dobře, v čištění dosahuje účinnosti v jednotlivých ukazatelích 90-99 %. Na 
kompostárnu bylo za rok 2017 odvezeno přes 760 tun vylisovaného kalu, což je v průměru 10 
kontejnerů za měsíc. Na ČOV dle provedených rozborů přiteklo denně 1391,29 kg biologicky 
rozložitelných látek, což odpovídá znečištění, které vyprodukuje 23 188 obyvatel. 

Na obou ČOV máme problémy s nátokem dešťových vod, které ničí zařízení kanalizace, 
čerpadla a česle, vyplavují aktivovaný kal z aktivačních nádrží čistíren a tím snižují jejich 
čistící schopnost a v neposlední řadě navyšují náklady na elektrickou energii spotřebovanou 
na přečerpávání vod. ČOV ve Valtířově jsme v loňském roce i přesto, že tam je dešťový 
odlučovač, měli vyplavenou 26x (dlouhodobý déšť s malou intenzitou je stejně nebezpečný 
jako krátká prudká bouřka). Na ČOV ve Velkém Březně je při deštích přečerpáno až 1000 m3 
vody za den (v bezdeštný den 200-400 m3). Pokud je déšť intenzivnější, čerpadla a dimenze 
potrubí nedovolí veškerou vodu na ČOV přečerpat a zaplaví se čerpací stanice u Tivoli. Pod 
vodou je zařízení česlí a lapáků, následně se vystaví voda ve splaškové kanalizaci a ta kanály 
přeteče na povrch nebo do sklepů domů. Ve volných chvílích stoky kontrolujeme a snažíme 
se odhalit místa propojení s dešťovou kanalizací. Pokud odhalíme domovní svody ze střech, 
řešíme situaci s vlastníky domů. Složitější je situace, kdy do splaškové kanalizace je 
odvodněna silnice, jako např. v ulici Nad Nádražím, ve Valtířově v ulici pod obchodem nebo 
v Litoměřické ulici od kina k Adonisu. Dalším případem jsou domovní přípojky odpadních 
vod zaústěné přes staré funkční dešťové kanalizace, toto objevujeme postupně a namátkově, 
protože vlastníci domů sami nevědí, kudy a kam jsou napojeni a volají nám, až když mají 
s kanalizační přípojkou problém. V roce 2017 jsme řešily propojené dešťové vody spolu se 
splaškovými na konci ulice Tovární, oddělení vod bude řešeno vybudováním 2 nových 
přípojek splaškové kanalizace a oddělením dešťové kanalizace v areálu firmy Bohuslav. 
Postupně se odhalené problémy snažíme řešit, v mnoha případech je však řešení příliš 
nákladné a není jak a kam dešťové vody po odpojení odvést. 

Ekonomika 
Náš úsek za rok 2017 vystavil za vodné a stočné celkem 586 faktur + 6 zálohových 
a 610 pokladních dokladů.Přijato a zpracováno bylo 265 ks faktur došlých. Dále bylo 
provedeno 6 výběrových řízení s limitem do 100 tis. Kč, v celkové hodnotě skutečně 
provedených prací a dodaného zboží za cca 472 tis. Kč, výběrové řízení na obnovu vodovodu 
v Zadní a propoj do Nové za 1 555 555,55 Kč a obnovu s názvem „Kanalizace Valtířov – 
kolonka“ za cenu 2 088 559 Kč (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH). 
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Cena za vodné a stočné v naší obci je ve srovnání s cenami v ostatních částech republiky 
nízká, přehled cen je přehledně  zpracován např. na stránkách s názvem vodárenství, viz.:  

http://www.vodarenstvi.cz/2017/02/12/ceny-vodneho-a-stocneho-2017/.  

 

Stočné bylo v roce 2017 o 2 Kč navýšeno oproti roku 2016, vodné zůstalo ve stejné výši. 
Cena se zvyšuje z důvodu získání prostředků na financování obnovy stárnoucího majetku 
VaK. Pro tvorbu finanční rezervy na budoucí výměny starých vodovodních řadů a opravy 
objektů slouží „spořící účet VaK“, kam ukládáme finanční prostředky nejen z vodného a 
stočného, ale část spoření pochází i z rozpočtu obce. Z tohoto účtu jsou realizované akce 
obnovy majetku propláceny. Každý rok je jiný, každý rok má jiné nároky na provoz, havárie, 
údržbu. Přehled skutečně odvedených finančních prostředků z vodného a stočného včetně 
platných cen ukazuje následující tabulka. Do tabulky jsem doplnila pro srovnání cenu platnou 
v obcích, kde působí Severoč.vodovody.  

CENY za 1m3 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2017  -   
Ústecký kraj 

vodné vč. 15 % DPH 39,39 Kč 39,39 Kč 49,98 Kč 

stočné vč. 15 % DPH 26,30 Kč 28,30 Kč 48,32 Kč 

celkem V+S vč. 15 % DPH 65,69 Kč 67,69 Kč 98,30 Kč 

Pivovar stočné vč. 15 %DPH 37,19 Kč 37,72 Kč  

Skutečnost na obnovu 
majetku v Kč vč. 15% 
DPH/rok: 

1 624 500 Kč 

Z toho na ČOV VB    
959 500 Kč  

1 184 700 Kč 

Z toho na ČOV VB     
657 700 Kč 

 

Za rok 2017 jsme vyfakturovali celkem včetně 15 % DPH  9 067 516 Kč, z toho 6 693 908 Kč 
bylo uhrazeno zálohově a 693 148 fakturou. K 31.12.17 zbývalo uhradit cellkem 1 680 460 
Kč, z toho 6 277 Kč je po splatnosti. Faktury jsou vystavovány v průběhu prosince a ledna na 
základě odečtů vodoměrů, které provádíme vždy v průběhu prosince a ledna vlastními silami. 
Celková fakturace zahrnuje stočné fakturované pivovaru v celkové výši  2 935 086 Kč vč. 
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DPH 15 %. Faktury vystavené za rok 2015 byly uhrazeny, za rok 2016 je  23 752,43 Kč po 
splatnosti, za rok 2017 jsou faktury hrazeny průběžně.  

Průběžně obnovujeme smlouvy na dodávku pitné a odvádění odpadní vody, do roku 2024 má 
být všech cca 600 smluv dle zákona o vodovodech a kanalizací nových. V roce 2017 bylo 
nově uzavřeno 40 smluv.  

Podaná hlášení 
V roce 2017 byla včas zpracována všechna zákonná hlášení. Vyplněno a odesláno bylo 
5 formulářů s vodní bilancí za odběry vod pro povodí Ohře, 3 formuláře za vodní bilanci 
a vypouštění vod pro povodí Labe, 4 formuláře včetně tabulek na stanovení vyúčtování 
poplatků a 1 hlášení na stanovení záloh na poplatky pro českou inspekci, dále 3 formuláře 
včetně předepsané tabulky pro vodoprávní úřad (magistrát a krajský úřad), 1 formulář za 
odpady pro magistrát, komplet zpracovaná majetková a provozní evidence za vodovody, 
kanalizace a obě ČOV pro magistrát, statistický výkaz za provoz vodovodů, kanalizací a ČOV 
na ČSÚ, přehled a výsledky provedených rozborů surové vody pro krajský úřad 
a v neposlední řadě vyúčtování ceny vodného a stočného za uplynulý kalendářní rok pro 
ministerstvo zemědělství. V prosinci vybíráme na následující rok 4 adresy, na kterých budou 
prováděny odběry pitné vody, ty odsouhlasuje krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem. 

Kontrolní orgány 

Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly, provedl 17. 3. 2017 kontrolu 
dodržování zákona při tvorbě ceny a vedení cenové evidence za rok 2015 a 2016 s výsledkem, 
že nebylo zjištěno porušení cenových předpisů. 
 
18. 5. 2017 byla ze strany české inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedena kontrola ČOV 
V. Březno za r. 2016, překročen byl limit ukazatele fosfor, proto bylo zahájeno správní řízení.   
 
Neukončené je i správní řízení na úseku kanalizací za netěsnost nádrže čerpací stanice 
odpadních vod ve Valtířově v kolonce, kdy se obec odvolala proti pokutě uložené ČIŽP a věc 
byla vrácena k novému projednání. 

Ze strany krajské hygienické stanice jako již každoročně byly v rámci dozoru na úseku 
vodovodů odebrány 3 vzorky pitné vody na vodovodní síti, kdy bylo zjištěno, že nedošlo 
k překročení závazných limitních hodnot. 
 
Protokoly z provedených kontrol jsou k nahlédnutí v naší kanceláři. 
Co říci závěrem k provozu k vodovodů a kanalizací? Tato činnost je velmi náročná 
a zodpovědná a ze strany státu dlouhodobě dozorovaná a regulovaná. Za  poslední roky se 
zpřísňují pravidla pro provozování, neustále narůstá objem administrativy. Přibývá zákonných 
povinností a kontrol, rozsah povinných hlášení, zpřísňují se limity hodnot pitné i odpadní 
vody i rozsah kontrolních rozborů. To vše klade vysoké nároky na zaměstnance provozu VaK.  
Vyhodnocení nákladů a cen vodného a stočného za rok 2017 bude provedeno v samostatné 
zprávě. 
Použité zkratky: 
ČIŽP – česká inspekce životního prostředí 
ČOV – čistírna odpadních vod 
ČSOV – čerpací stanice odpadních vod 
VaK – vodovody a kanalizace 
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Funkci tajemníka obecního úřadu vykonává pan Ladislav Boháč  

Legislativní činnost 

V roce 2017 byly upraveny celkem 2 obecně závazné vyhlášky obce. Na základě změny 
legislativy nebo z důvodu provozních potřeb bylo připraveno a vstoupilo v platnost celkem 6 
směrnic, pravidel, řádů nebo statutů. Všechny zmiňované dokumenty jsou uveřejněny na 
webu obce. 
Součástí práce tajemníka je i příprava (formulace) návrhů usnesení rady a zastupitelstva obce. 
V roce 2017 bylo připraveno celkem 262 návrhů usnesení rady obce a 91 návrhů usnesení 
zastupitelstva obce  

Oblast organizace práce 

K 1. 1. 2017 byl radou obce stanoven počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu. 
(počet zaměstnanců 24 z toho 8 D). 

7. organizační změnou, kterou schválila 43 rada obce, bylo vytvoření 2. pracovní pozice 
referenta správy majetku, a to na dobu určitou, po dobu nemoci p. Tomanové, nejpozději do 
28. 2. 2018. Tato změna nabyla účinnosti dne 1. 2. 2017. (počet zaměstnanců 25 z toho 8 D) 

8. organizační změnou, kterou schválila 53. rada obce, bylo zvýšení pracovního úvazku 
právníka obce z 0,5 na 0,75. tato změna nabylo účinnosti od 1. 9. 2017 (počet zaměstnanců 25 
z toho 8D) 

9. organizační změnou, kterou schválila 59. rada obce, byly vytvořeny 3 nové pracovní 
pozice, z toho jedna vyvolaná novelou obecně závazného právního předpisu (opatrovník 0,2 
úvazku), GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů (0,25 úvazku) a dělník čištění obce 
s tím, že v roce 2018 chceme s úřadem práce uzavřít smlouvu o zřízení společensky účelného 
místa. 1. část změny nabyde účinnosti 1.ledna2018 (počet zaměstnanců 25 z toho 9 D) a druhá 
část změny nabyde účinnosti 1. května 2018 (počet zaměstnanců 26 z toho 9 D) 

Přesto však organizace činností není ideální. Vzhledem ke stanovenému počtu zaměstnanců 
jich většina musí zajišťovat více než dvě činnosti uložené zákony a jinými předpisy 
pověřenému obecnímu úřadu. Proto je i nadále velmi problematické zabezpečit vzájemnou 
zastupitelnost.  Stát nadále zvyšuje požadavky na rozsah administrace těchto činností a 
výkaznictví o nich. V oblasti elektronizace veřejné správy se situace od roku 2016 v podstatě 
nezměnila. 

Oblast personální práce. 

V roce 2017 ukončili pracovní poměr 3zaměstnanci. Účetní a 2x referent správy majetku 
(RSM2 a RSM). Nově byli přijati2 zaměstnanci RSM (ukončení dohodou k 19. 12. 2017) a 
účetní (od 20. 12. 2017). RSM2 nastoupí na základě výběrového řízení od 1. 2. 2018.  Dále 
bylo uzavřeno nebo obnoveno celkem 30 dohod (DPČ, DPP) na úseku matriky (konání 
svateb), na zajištění provozu sběrného dvora, hřbitova, na výkon hasiče SDHO (16), na výkon 
kronikáře obce, knihovníka obecní knihovny, na provádění rozpočtů stavebních prací, 
ekonomické poradenství, zajištění úklidu DPS a na zajištění kompletace a doručení 
hlasovacích lístků. 

K 31. 12. 2017 činil počet pracovních míst v hlavním pracovním poměru 25 zaměstnanců, 
z toho 8 dělníků. 
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Oblast vzdělávání  

K 31. 12. 2017 je do obecního úřadu zařazeno celkem 11 úředníků, 6ne úředníků a 8 dělníků. 

Dle nařízení vlády ČR o úřednících samosprávných celků č. 312/2002 Sb. je každý úředník 
povinen se nad rámec své kvalifikace dále vzdělávat, a to v systému vstupního vzdělávání 
v délce 4 pracovních dnů, průběžného vzdělávání v délce 144 hodin v období 3 let nebo 
v systému vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, a to pro každý obor, který řídí, 
případně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti v rámci 30 předepsaných způsobilostí. Pro 
oblast sociální práce je předepsáno další průběžné vzdělávání v rozsahu minimálně 24 hodin 
v roce. Za tímto účelem je zpracován plán vzdělávání zaměstnanců na období 2016 – 2018. 

Minimální celkový počet hodin vzdělávání pro všechny úředníky činí 312 hodin, dále 144 
hodin pro řidiče referentských vozidel a 192 hodin BOZP za rok, bez vstupního vzdělávání a 
zkoušek odborné způsobilosti.  

V roce 2017 absolvovala1 úřednice vstupní vzdělávání na Krajském úřadě Ústeckého kraje, 1 
úřednice zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v Institutu veřejné správy v Benešově u 
Prahy. 

Zaměstnanci obce (úředníci i ne úředníci) absolvovali v roce 2017 celkem 470 hodin převážně 
akreditovaných kurzů v různých oborech činnosti – ekonomika, správní právo, veřejné 
zakázky, přestupkové právo, stavební řád, kontrola, sociální práce atd.  Součástí vzdělávání je 
i pravidelné roční školení bezpečnosti práce v délce 8 hodin, které povinně absolvují všichni 
zaměstnanci a školení řidičů referentských vozidel v délce 6 hodin, které absolvovalo 20 
zaměstnanců. Celkové náklady na vzdělávání zaměstnanců obce dosáhly v roce 2017 výše 
140.861,- Kč. 

K 31. 12. 2017 splňují všichni úředníci předepsanou odbornou způsobilost pro výkon své 
funkce, v případě kumulace výkonu několika činností, splňují vždy alespoň pro jednu  
z vykonávaných činnosti (referent ochrany ŽP). 

Oblast odměňování 

Všichni zaměstnanci obce, kromě zaměstnanců pracujících na DPČ nebo DPP a VPP jsou 
odměňování dle  n.v. č. 534/2001 Sb. v platném znění.  Organizačním řádem bylo stanoveno 
25 pracovních pozic z toho: 
7 x v požadovaném vzdělání VŠ  z toho 2x tř. 11 a 5 x tř. 10 
3x v požadovaném vzdělání VOŠ z toho 3x tř. 9 
11x v požadované vzdělání ÚSO – z toho  8x tř. 8 a 3x tř. 7 
4x v požadované vzdělání SO nebo základní – z toho 1x tř. 4 a 3x tř. 2. 
Každému zaměstnanci byl přiznán tarifní stupeň dle zaměstnavatelem uznatelné praxe, ze 
které byly odečteny předpisem stanovené roky za případné neplnění požadovaného stupně 
vzdělání.  V roce 2017 zaměstnávala obce v hlavním pracovním poměru 3 zaměstnance z VŠ 
vzděláním, 14 zaměstnanců s maturitou, 8 zaměstnanců s výučním listem. Měsíční částka 
„hrubých“ platů zaměstnanců včetně odměn činila v roce 2017 v průměru 634.579 Kč, z toho 
průměrný měsíční „hrubý“ plat úředníka včetně odměn činil 27.018,- Kč a průměrný měsíční 
„hrubý“ plat dělníka činil 21.908,- Kč. 
Zaměstnancům je v souladu s NV č. 534/2001 Sb. poskytován k základnímu platu osobní 
příplatek, který je přiznáván na základě hodnocení práce daného zaměstnance jeho nejbližším 
nadřízeným. Celková měsíční výše osobního příplatku pro všechny zaměstnance činila 
127.089,- Kč, z toho osobní příplatky vyplacené 15úředníkům činily celkem 104.486,- Kč 
„hrubého“ měsíčně a 8 dělníkům celkem 22.603,- Kč „hrubého“ měsíčně. Další složku platu u 
některých zaměstnanců tvoří zvláštní příplatek za výkon činností, stanovených zákoníkem 
práce, vyžadujících vysokou společenskou odpovědnost nebo vysokou neuropsychickou 
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zátěž.  Zvláštní příplatek je přiznán celkem 3 zaměstnancům v celkové měsíční výši 2.000 Kč. 
Vedoucím zaměstnancům nebo zaměstnancům, kteří vedou jiné zaměstnance, je v souladu 
s právními předpisy přiznán příplatek za vedení.  Příplatek za vedení je vyplácen celkem 9 
zaměstnancům v celkové měsíční výši 25.667,-- Kč.  
 

 
 
 

 
 
 
 

459 315 Kč

104 486 Kč

25 067 Kč 2 000 Kč

Přehled o průměrné výši hrubých měsíčních platů  kategorie 
"T" a jejich struktuře

měsíční  hrubé platy z toho osobní příplatek příplatek za vedení zvláštní příplatek

175 264 Kč

22 603 Kč 600 Kč 0 Kč

Přehled o průměrné výši měsíčních platů zaměstnanců 
kategorie "D" a jejich struktuře

měsíční  hrubé platy z toho osobní příplatek příplatek za vedení zvláštní příplatek
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Na základě pololetního hodnocení plnění úkolů nad rámec pracovních povinnosti byly 
některým zaměstnancům přiznány mimořádné jednorázové odměny.  V roce 2017 bylo na 
mimořádných odměnách vyplaceno celkem 347.600,- Kč „hrubého“. 
 

 

 

634 579 Kč

127 089 Kč

25 
667 
Kč

2 
000 
Kč

Přehled o průměrné výši měsíčních hrubých platů zaměstnanců 
OÚ a jejich struktuře

měsíční  hrubé platy z toho osobní příplatek příplatek za vedení zvláštní příplatek

7 614 947 Kč

347 600 Kč

Znázornění podílu vyplacených odměn v roce 2017 na celkově 
vyplacených hrubých platech

roční  hrubé platy celkem odměny v roce 2017 celkem

100%

4,56%

Znázornění procentuálního podílu vyplacených odměn na 
vyplacených hrubých platech

roční  hrubé platy celkem odměny v roce 2017 celkem
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Oblast péče o zaměstnance 

Také v uplynulém roce bylo snahou zaměstnavatele vytvořit podmínky, aby si každý 
zaměstnanec mohl vyčerpat řádnou dovolenou nebo alespoň její větší část.  Všem 
zaměstnancům byly poskytnuty předepsané OOP.  Zaměstnancům pracujícím na údržbě 
veřejné zeleně pak i ochranné vesty, pracovní obuv (zimní i letní) a zimní bundy.   
V organizaci je vedena kniha úrazů. V hodnoceném roce nebyl zaznamenán žádný pracovní 
úraz. 
Pracoviště splňují předepsané hygienické podmínky (WC, teplá voda, místo pro ohřev potravy 
apod.), zaměstnancům jsou poskytovány mycí prostředky a další hygienické potřeby. 
V prosinci 2017 a v lednu 2018 byli zaměstnanci preventivně očkování proti žloutence typu 
A. Je podporován pitný režim zaměstnanců.  V roce 2017 bylo vybaveno další pracoviště 
stavebního úřadu, repasovány dveře včetně zárubní v přízemí a opravena podlaha před 
stavebním úřadem, upravena a nově vybavena byla zasedací síň zastupitelstva.  
Nepodařilo se však realizovat opravu vstupního schodiště, jehož stupně jsou poškozené, a 
proto bylo označeno jako závada při kontrole BOZP v roce 2016 a znovu při prověrce BOZP 
v roce 2017. Postupně se vyměňuje již zastaralá výpočetní technika, byl zakoupen server, 
který sjednotí a zpřehlední stávající síť, vybudovanou v loňském roce. 
Zaměstnanci využívají Benefitní program, který schválila rada v loňském roce a Sociální fond 
schválený Zastupitelstvem obce. 

Oblast IT a telefonní sítě 

Tuto činnost  zajišťuje společnost JM POST – Jiří Mareš, se kterou má obec Velké Březno za 
tímto účelem uzavřenou smlouvu. V roce 2017 se jednalo o tento rozsah prací: 

1) Pořízení serveru a jeho oživování, které bude probíhat ještě v roce 2018. 
2) V rámci potřeb zaměstnanců obce a jeho vedení, byl provedena modernizace hardwaru 

a bylo nainstalování 5 nových PC (sekretariát starosty, byty, životní prostředí, 
přestupková komise, stavební úřad). 

Oblast Kontroly. 

Tato činnost je součástí práce každého orgánu obce i každého vedoucího zaměstnance obce.  
Kontrolní činnost je rozdělena na kontrolu vnější a kontrolu vnitřní. 

1.  Kontrola vnější 
a)  Dozor nad výkonem svěřených působností se řídí ustanoveními § 123 a násl. zákona o  
     obcích realizuje jej převážně odbor dozoru MV ČR. 
b)  Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚ ÚK) nebo Magistrát Ústí nad Labem (MmUL)   
     vykonává kontrolní činnost OÚ na těch úsecích přenesené působnosti, ve kterých je    
     současně i odvolacím orgánem. 
c)  KÚ ÚK a další státní úřady vykonávají kontrolní činnost OÚ, na úseku samostatné   
     působnosti obce, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
d) Veřejnosprávní kontrola – zejména na úseku hospodaření s veřejnými prostředky  
     poskytovanými třetím osobám z rozpočtu obce. 
e)  Kontrola hospodaření obce (AUDIT) – provádí buď KÚÚK nebo nezávislá auditorská   
     společnost. Dále pak inventarizace majetku, účtů, závazků a pohledávek. 
f)  Kontrola organizací zřízených obcí. 
2.  Kontrola vnitřní 
a) Vnitřní kontrola je kontrola podřízeného nadřízeným uvnitř OÚ, a to formou metodických 
    dohlídek nebo vlastní kontrolní činností. Tento typ kontroly probíhá neformálně – zápis je  
    proveden pouze v případě, že je shledáno opakované porušení plnění pracovních povinnos- 
    tí. 
b) Dalším způsobem vnitřní kontroly, je kontrola plnění úkolů obecním úřadem nebo 
    organizační složkou obce orgány obce, kterou provádí výbory ZO nebo komise RO. 
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c) V organizaci je zaveden systém finanční kontroly, stanovený Směrnicí o finanční kontrole,  
     kterým projde každý fakturovaný výdaj obce. 
d) Součástí práce je pravidelná kontrola plnění usnesení rady obce a zastupitelstva obce a  
    dalších úkolů uložených na základě jednání těchto orgánů obecnímu úřadu.  

V souladu s Kontrolním řádem je obecním úřadem každoročně zpracovávána zpráva o 
kontrolní činnost, které je předkládána k projednání radě a zastupitelstvu obce.  
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1
1

1

1

1

Přehled o vnějších kontrolách v roce 2017 dle 
kontrolních orgánů

KÚÚK HZS ÚK MmÚL FÚ OSSZ ČIŽP


