
Komentář k rozpočtu obce pro rok 2015 
 

Příjmy: 
příjmy korespondují s příjmy roku 2014, zatím nejsou zahrnuty dotace na státní správu a hasiče 
výše dotace od úřadu práce odpovídá současné smlouvě o VPP s ÚP, která končí v únoru 2015, zda 
budou pokračovat stejné podmínky i dále zatím není známo. 
zahrnuto je vrácení DPH za odkup movitého majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, 
prodej hasičského vozu LIAZ. 
 
Výdaje: 
Revize mostů: pravidelné revize mostů a lávek ve vlastnictví obce + případné opravy 
Provoz č. p. 182 Zahradní: prostředky na provoz objektu, ve kterém je obecní knihovna a který byl 
v minulosti ve správě ZŠ. K 1. 1. 2015 přechází zpět do správy obce. 
Klub důchodců – materiální vybavení pro klub důchodců 
Příspěvek sportovním organizacím: na základě žádosti FK Jiskra a předložení rozboru hospodaření 
navýšeno o 50 000 Kč 
FK Jiskra oprava po povodni – přesun nevyčerpané částky pojistného z roku 2014 – omítnutí skladu 
a další zednické práce. 
Bytové a nebytové hospodářství „větší opravy“: ZŠ - odbourání nepoužívaných komínů pod úroveň 
střechy, výměna cca 11 plynových kotlů, opravy rozvodů vody Litoměřická 248 a 206, rekonstrukce 
koupelen Lit. 104, Náměstí 171, obnova venkovního schodiště Zahradní 142, odstranění závad 
spalinových cest, doplnění tepelné izolace nad podkrovními byty Ústecká 149 152, hydroizolace objektů 
Valtířov 83, 77, 66, Lit. 106 a finální úpravy kolem objektů po provedení hydroizolace. Případně 
rekonstrukce oplocení Zahradní 142 nebo hydroizolace více obecních objektů (horní budova ZŠ, Lit. 
30, 64) aj. 
Veřejné osvětlení: v rozsahu roku 2014 
Veřejná zeleň: výsadba v Aleji Sportovců, která se neuskutečnila v roce 2014, parkové úpravy na 
Náměstí u vánočního stromu – lavičky, výsadba. 
Hasiči: zatím není v příjmech zahrnut příspěvek od ÚK, proto ve výdajích je zatím jen příspěvek obce 
Vnit řní správa: v příjmech není zatím zahrnut příspěvek na státní správu, proto ve výdajích je zatím 
jen příspěvek obce. 
Podpora sociálně slabých rodin: sociální komise vytipuje žáky ZŠ ze sociálně slabých rodiny a 
přispívalo by se jim např. na stravování v jídelně, poplatky za kroužky apod. 
Právní odměna ČOV: odměna JUDr. Kamenáře za právní služby, vypočítávané dle výše soudních 
sporů (palmáre) + náklady na cestovné, hodinový tarif na jednání. 
Splátka za odkup kabin a hřišť od TJ JISKRA: vyplývá z kupní smlouvy  
Investiční výstavba a rozvoj: 
VAK vodovod Mlýnská: výměna poruchového vodovodního řadu, část hrazena ze spořicího účtu VaK, 
část hrazena z rozpočtu obce. 
Odkoupení movitého majetku  ČOV: cena za odkup movitého majetku 
MK Kolonie : nerealizováno v roce 2014, přesunuto na rok 2015 - rozšíření komunikace vedle nového 
obytného souboru ve Valtířově 
MK Zadní – rozšíření a výměna finálního povrchu v úseku od lip k bývalé skládce  
Obnova MK Vítov - Varta: jedná se o obnovu původní prašné cesty, která se nepoužívá cca 30 – 40 
let. Cesta, kterou obyvatelé desetiletí využívali až do letošního roku (zkracovali si cestu přes louku) je 
v současnosti na soukromém pozemku.  
MK Mlýnská : finální asfaltový povrch komunikace, akce je spojená s kompletní výměnou vodovodního 
řadu v této ulici. 
Výměna bus zastávek Valtířov: odstranění tří stávajících zastávek a zbudování nových.  
Budova OÚ: plánováno v roce 2014, přesunuto na rok 2015. Rekonstrukce 1. patra budovy (ze zasedací 
místnosti vytvořit prostory pro jednání OZ, Výborů, pro konání voleb a pro účely obřadů), z obřadní 
místnosti vytvořit 2 kanceláře) odbor VaK, bytové hospodářství a sociální odbor se přemístí do přízemí, 
tak aby byla tato pracoviště blíže k občanům.  
Vybavení PC ZŠ: finanční dotace Základní škole na pořízení IT a dalšího vybavení 



PD jídelna ZŠ: již v plánu v roce 2014, kdy byl zhotoven investiční záměr. Na základě tohoto záměru 
bude vyhlášeno VŘ na zpracování PD. 
Oprava chodníků: v plánu druhá etapa Aleje Sportovců – chodník u dětského hřiště + rozšíření 
komunikace pod křižovatkou s ulicí Zahradní, chodník od železničního přejezdu k čerpací stanici 
pohonných hmot. 
Odkup pozemků: připravená je kupní smlouva na odkup pozemků po rodině …………... Odkup byl 
již jednou schválen v roce 2006, byla podepsána smlouva, zaplacena záloha ve výši 214 935 Kč. Kupní 
smlouvu jako právní úkon za …………, omezeného ve způsobilosti k právním úkonům Okresní soud 
v Ústí nad Labem schválil. Zmíněnou kupní smlouvu však jako právní úkon za tehdejší spoluvlastnici 
Anežku Pavalovou, v obdobném postavení jako Oldřich Pavala Okresní soud v Ústí nad Labem 
rozsudkem neschválil, díky čemuž nemohlo dojít a také nedošlo k prodeji nemovitostí. Nyní se vrací 
návrh opět k soudu, který musí opět rozhodnout za pana Oldřicha Pavalu.  
PD pojízdný chodník pod zámkem: v roce 2013 obec odkoupila pozemek podél železniční trati od 
železničního přejezdu k zámku. Předpokladem koupě bylo vytvořit na tomto pozemku „pojízdný“ 
chodník pro účely IZS a potřeby obce. Již je zpracována PD, vyřizuje se stavební povolení. 
Krizové situace: minimální rezerva pro případné řešení krizových situací 
Školní družina spoluúčast – v roce 2014 získala ZŠ dotaci 230 000 od nadace ČEZ na rekonstrukci 
bývalých dílen pro potřeby volnočasových aktivit, příspěvek obce je spoluúčastí při realizaci. 
Oprava baru KD Tivoli:  výměna shnilé podlahy, výmalba baru na sále KD 
PD zateplení Tivoli: pro případné dotace potřeba disponovat zpracovanou projektovou dokumentací 
Financování:  
Splátka úvěru ČSOB: splácení úvěru na výstavbu obecních bytových domů „Markáta“ Na Výsluní. 
Splátka úvěru : služební vůz 
Použití fondu obnovy Vak: uhrazení výměny vodovodu v ul. Mlýnská. 
 
Použití rezervy: zejména pro zamýšlenou koupi movitého majetku sdružení provozovatelů ČOV V. 
Březno, počítá rozpočet s využitím naspořené rezervy z předchozích let ve výši cca 7 000 000,- Kč 
 
 


