
Z Á P I S 
 

z jednání 1. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo v pondělí 10. listopadu 2014 od 17:00 hodin 

v aule Základní školy ve Velkém Březně 
 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona čís. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zahájení 

 
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce zahájil nejstarší zastupitel obce pan Jiří Suchý. Konstatoval, že zasedání bylo 
řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 zákona o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula v pátek 24. října a dle informace krajského 
soudu, žádný takový návrh nebyl podán. Informace o konání dnešního zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 
Zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dne 31. října, tedy před minimální lhůtou 7 dní před konáním 
zasedání. Všem zastupitelům byly také rozvezeny písemné podklady k dnešnímu jednání. Konstatoval, že dle prezenční 
listiny je přítomno dnešního jednání 15 z 15 zastupitelů, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 Zákona o obcích 
usnášeníschopné. 
 
Informoval o výsledku komunálních voleb v obci z 10. a 11. října 2014 a konstatoval, že z celkového počtu 15 mandátů 
do obecního zastupitelstva získala 6 mandátů ODS, za kterou byli zvoleni Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, 
paní Ivana Charvátová, pan Karel Turek, Ing. Miroslav Moucha, a pan Jiří Suchý.  
 
3 mandáty získala ČSSD, za kterou byli zvoleni: pan Jaromír Dvořák, paní Marie Dvořanová a PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl 
Ph.D. 
 
2 mandáty získalo SNK pro rozvoj obcí Velké Březno a Valtířov, za kterou byli zvoleni pan Pavel Kurka a Bc. Tomáš 
Pýcha. 
 
2 mandáty získalo SNK Velké Březno a Valtířov, za kterou byli zvoleni Ing. Jan Fiala a Ing. Tomáš Holub. 
 
2 mandáty získalo SNK Velké Březno a Valtířov - pro změnu, za kterou byli zvoleni Ing. Jiří Pavliš a pan Václav Burian. 
Dne 3. 11. 2014 podal písemnou rezignaci na funkci zastupitele obce pan Václav Burian a zastupitelem obce se tak stal 
první náhradník tohoto SNK, pan Miloš Hudík. 
 
Dále konstatoval, že všichni zvolení zastupitelé jsou přítomni a převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce 
podle  § 53 Zákona o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění všem členům zastupitelstva a vznikl jim tím mandát 
zastupitele obce. 
Následně předsedající přečetl Slib členů zastupitelstva obce: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a 
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky“ a vyzval přítomné zastupitele ke složení slibu členů zastupitelstva obce. Přítomní zastupitelé jednotlivě 
povstali a pronesli: “Slibuji“, svůj slib potvrdili podpisem na připraveném archu slibu.  
 
Zapisovatelkami 1. zasedání zastupitelstva obce byly určeny paní Hana Fuchsová a Mgr. Pavlína Linková. 
 
 
Předsedající navrhl zvolit pana Jiřího Pavliše a paní Ivanu Charvátovou ověřovateli a skrutátory zasedání zastupitelstva 
obce. Nebylo jiných návrhů, předsedající nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 1/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno určuje skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva pana Jiřího Pavliše a 
paní Ivanu Charvátovou.  
 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Předsedající dále navrhl zvolit pana Tomáše Pýchu, pana Jaromíra Dvořáka a pana Pavla Kurku členy návrhové komise 
pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce. Nebylo jiných návrhů, předsedající nechal hlasovat. Výsledek 
hlasování o usnesení č.: 2/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno určuje členy návrhové komise p. Jaromíra Dvořáka, pana Tomáše Pýchu, pana Pavla 
Kurku. 
 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 



 
 
 
Dále předsedající navrhl schválit program dle zaslaných podkladů. Nebylo jiných návrhů, předsedající nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 3/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program ustavujícího zasedání: 
 

1. volba starosty a místostarosty 
2. volba členů rady obce 
3. zřízení finančního a kontrolního výboru 
4. hospodaření s majetkem obce 
5. různé 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Předsedající přistoupil k bodu č. 1. programu, volbě starosty a místostarosty. Přednesl, že je nejprve třeba rozhodnout o 
uvolněných a neuvolněných členech zastupitelstva obce. Navrhl, že jedinou funkcí, kterou budou členové zastupitelstva 
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, je funkce starosty. Všechny ostatní funkce, to je místostarosta, 3 radní a 2 
předsedové výborů, budou vykonávat jako neuvolnění. Nebylo jiných návrhů, předsedající nechal hlasovat. Výsledek 
hlasování o usnesení č.: 4/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že pro výkon funkce 
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Předsedající dále přednesl, že je třeba určit způsob volby do orgánů obce. Rada obce doporučuje volbou veřejnou 
starostu, místostarostu, 3 radní, předsedu finančního a kontrolního výboru, členy finančního a členy kontrolního výboru. 
Nebylo jiných návrhů, předsedající nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 5/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů 
finančního a kontrolního výboru 
 
Výsledek hlasování :      14 hlasů pro          0 hlasů proti     1 hlas zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
Předsedající přikročil k Volbě starosty. Požádal přítomné zastupitele o návrhy kandidátů na funkci starosty. Paní 
Charvátová navrhla pana Michala Kulhánka, ten souhlasil s kandidaturou. Nebylo jiných návrhů, předsedající nechal 
hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 6/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí starostou obce Mgr. Michala Kulhánka 
 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Předsedající konstatoval, že starostou obce byl zvolen Mgr. Michal Kulhánek, poblahopřál starostovi ke zvolení a předal 
mu řízení jednání zastupitelstva obce. 
 
Starosta poděkoval občanům, že přišli k volbám, vyjádřili svůj názor a zvolili tyto konkrétní občany obce za své 
zastupitele. Vyjádřil nadšení nad osobnostmi, které do zastupitelstva obce usedli. Pronesl přesvědčení, že cílem všech 
zastupitelů je rozvoj naší obce a že se to zastupitelům bude společně dařit. Poděkoval všem zastupitelům za podporu na 
funkci starosty. 
 
Starosta přistoupil k volbě místostarosty a požádal přítomné zastupitele o návrhy kandidátů na tuto funkci. Paní Ivana 
Charvátová navrhla pana Michal Šidáka. Další návrhy nezazněly, proto dal starosta slovo panu Hudíkovi, který před 
týdnem podal písemnou žádost o projednání jeho návrhu na ustavujícím zasedání zastupitelstva, která se týká funkce 
místostarosty. 
 
Pan Hudík navrhl za SNK člověka na funkci místostarosty, který bude mít trvalé bydliště ve Valtířově. Obec Valtířov je 
historicky nemalou součástí obce Velké Březno a zasloužila by si mít člověka ve vedení obce. Zastupitele s trvalým 
bydlištěm ve Valtířově a nejlépe, kdyby byl za SNK – pro změnu. Navrhl tedy na funkci místostarosty pana Miloše 
Hudíka.  



 
Pan Pavliš požádal přítomné dva kandidáty, aby přednesli své stanovisko o funkci místostarosty o jejich představách, 
prioritách apod. Jsou-li dva kandidáti a má si mezi nimi vybrat, rád by znal jejich postoj.  
Ing. Šidák: „Dobrý den, jmenuji se Michal Šidák. Civilním povoláním jsem ředitel Gymnázia a Střední odborné školy 
v Ústí nad Labem. V uplynulých čtyřech letech jsem byl zastupitelem obce Velké Březno a Valtířov a tři roky 
místostarostou obce Velké Březno a Valtířov. Na prvním místě bych si dovolil říci, že bych rád podporoval pana starostu 
v jeho plánech a představách o tom, jak má naše obec do budoucna vypadat. V souladu s tím, aby byly pokrývány zájmy 
všech obyvatel. Bez ohledu na to, jestli se jedná o obyvatele s trvalým bydlištěm ve Velkém Březně, nebo ve Valtířově, 
jestli se jedná o juniory nebo seniory. S panem starostou jsme oba kantoři, takže mezi priority patří zájmy škol, Základní 
a Mateřské. Na druhém místě bych rád podpořil děti v jejich volnočasových aktivitách. To by mělo být primem každé 
společnosti, podporovat svojí budoucnost. Rád budu podporovat jakékoli kulturní akce, sportovní akce, sportovní oddíly, 
kulturní organizace, a to nejenom při jednotlivých zasedání rady, ale i mimo to. Tak jak jsem se doposud účastnil, tak 
bych rád i do budoucna.“ 
 
Pan Hudík: „Jmenuji se Miloš Hudík, bydlím dvanáct let v obci Valtířov, jinak celý život jsem z Ústí nad Labem. Přes 
dvacet let podnikám, řídím dvě společnosti, mám dvě ocenění podnikatel roku. Myslím si, že vedení firmy a společnosti 
rozumím. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, co občané chtějí. Občané si mohli přečíst všechny možné volební 
programy, které dostali do rukou. Dostali programy od ODS, ČSSD a třech nezávislých a ony ty programy jsou v celku 
stejné. Všichni tu máme přibližně stejné potřeby. Někdo potřebuje děti do školy, někdo potřebuje děti do školky, někdo 
potřebuje silnici, někdo potřebuje veřejné osvětlení, někdo potřebuje čističku odpadních vod, někdo potřebuje vodu, ale 
budeme se spíš koukat na to, co vlastně nejvíc potřebujeme. Všichni potřebujeme vodu, základní životní prostředky a pak 
je tu všechno to ostatní. Jelikož opět vyhrálo ODS, které vlastně v uskupení s ČSSD povedou tuto obec tak, jak ji vedli 
doteďka. Já si myslím, že Valtířov, kde bydlím 12 let, tak kromě pár děr, které se tam zalátaly, tak jsem nic neviděl. Obec 
Valtířov má cca 550 obyvatel, což znamená, že při příspěvku 7 500 ročně na občana, tak mi to vychází přes 4 000 000 
Kč. A za ty čtyři miliony a dvanáct lej, co tam bydlím, jsem ve Valtířově nic neviděl. Proto jsem si myslel, že když by 
někdo, kdo je z Valtířova za nezávislý a mohl by být ve vedení obce, tak by byla zaručena i taková nějaká transparentnost, 
kam se prostředky dávají. Dá se udělat i to, že obec může oddělit prostředky, které by měly přijít do Valtířova a prostředky, 
které by měly přijít do Velkého Března. To já mluvím za Valtířov, protože tam se s těmi lidmi setkávám a říkají, že by 
toho chtěli spousty a spousty u nás ve Valtířově. Tak proto jsem dal žádost o někoho, kdo by byl z Valtířova a byl by za 
nezávislé.“ 
Další návrh nebyl. Starosta informoval, že se nejprve bude hlasovat o prvním návrhu.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 7/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí místostarostou obce Ing. Mgr. Michala Šidáka 
 
Výsledek hlasování :      10 hlasů pro          0 hlasů proti     5 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
Starosta konstatoval, že místostarostou obce byl zvolen Ing. Mgr. Michal Šidák a poblahopřál mu. 
 
Místostarosta: „Vážení zastupitelé, mockrát děkuji za projevenou důvěru. Já jsem se improvizovaně, na poslední chvíli 
rozhodl, v návaznosti na slova pana Hudíka, zareagovat. Chtěl bych říci, že se pokusím i do budoucna plnit své povinnosti 
místostarosty tak, aby nestrádali jak obyvatelé Velkého Března, tak i Valtířova. Určitě se pokusím eliminovat nebo snížit 
ty pocity obyvatel Valtířova, že se pro ně nic nedělá.“ 
 
Starosta přistoupil k volbě radních obce, nejprve přednesl projednat počet rady. Návrh byl 5 členná rada, která se skládá 
ze starosty, místostarosty a 3 radních. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 
8/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje složení rady obce pro funkční období 2014 – 2018 v počtu 5. Radu tvoří 
starosta, místostarosta a 3 radní. 
 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
 
 
Starosta vyzval zastupitele k předkládání návrhu kandidátů na funkci člena rady obce. 
Paní Ivana Charvátová navrhla pana Karla Turka. 
Pan Vítězslav Štefl navrhl pana Jaromíra Dvořáka a paní Marii Dvořanovou. 
Pan Jan Fiala navrhl pana Tomáše Holuba. 
Pan Tomáš Pýcha navrhla pana Pavla Kurku. 
Pan Tomáš Holub navrhl pana Jiřího Pavliše. 
Všichni navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou. 
Pan Pýcha: „Mám dotaz, jsem nováček. Volí se tři radní, tato jména budou figurovat ve všech třech postech radních, nebo 
budou ještě doplňováni?“ 
Starosta odpověděl, že s těchto šesti návrhů budou voleni tři.  



 
 
 
Starosta přistoupil k hlasování jmenovitě, v pořadí, v jakém byli navrženi. Výsledek hlasování o usnesení č.: 9/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí členem rady obce p. Karla Turka 
 
Výsledek hlasování :      10 hlasů pro          0 hlasů proti     5 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
Starosta konstatoval, že členem rady obce byl zvolen pan Karel Turek a poblahopřál mu. 
 
Následovalo hlasování o dalším členu rady obce. Výsledek hlasování o usnesení č.: 10/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí členem rady obce p. Jaromíra Dvořáka 
 
Výsledek hlasování :      12 hlasů pro          0 hlasů proti     3 hlasy zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
Starosta konstatoval, že členem rady obce byl zvolen pan Jaromír Dvořák a poblahopřál mu. 
 
Následovalo hlasování o třetím členu rady obce. Výsledek hlasování o usnesení č.: 11/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí členem rady obce paní Marii Dvořanovou 
 
Výsledek hlasování :      10 hlasů pro          0 hlasů proti     5 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
Starosta konstatoval, že členem rady obce byla zvolena paní Marie Dvořanová a poblahopřál jí. 
 
Starosta upozornil, že vzhledem k tomu, že byla naplněna kapacita rady obce, o dalších návrzích již hlasováno nebude. 
 
Zřízení finančního a kontrolního výboru 
Starosta přistoupil k určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. Návrh je zřídit 5 členný finanční výbor a 5 
členný kontrolní výbor. Předsedy kontrolního a finančního výborů volit z řad členů zastupitelstva jednotlivě. Členy obou 
výborů pak volit z řad členů zastupitelstva a občanů. K návrhu nebyly připomínky. Výsledek hlasování o usnesení č.: 
12/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 

I. zřizuje pětičlenný finanční a pětičlenný kontrolní výbor  
II. určuje předsedy kontrolního a finančního výboru volit z řad členů zastupitelstva 

veřejnou volbou, členy výborů volit z řad členů zastupitelstva a občanů veřejnou volbou. 
 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
 
Dále starosta přistoupl k volbě předsedy finančního výboru a vyzval přítomné k přednesení návrhů. Paní Ivana 
Charvátová navrhla pana Jana Fialu, ten souhlasil s kandidaturou. Jiný návrh nebyl. Výsledek hlasování o usnesení č.: 
13/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí předsedou finančního výboru Ing. Jana Fialu 
 
Výsledek hlasování :      13 hlasů pro          0 hlasů proti     2 hlasy zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
Starosta konstatoval, že předsedou finančního výboru obce byl zvolen Ing. Jan Fiala a poblahopřál mu. 
 
Dále starosta přistoupl k volbě předsedy kontrolního výboru a vyzval přítomné k přednesení návrhů. Paní Ivana 
Charvátová navrhla pana Jiřího Pavliše, ten souhlasil s kandidaturou. Jiný návrh nebyl. Výsledek hlasování o usnesení č.: 
14/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Pavliše 
 
Výsledek hlasování :      14 hlasů pro          0 hlasů proti     1 hlas zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
Starosta konstatoval, že předsedou kontrolního výboru obce byl zvolen Ing. Jiří Pavliš a poblahopřál mu. 
 
Volba členů finančního výboru 
Starosta přistoupil k volbě členů finančního výboru a přednesl první návrh, a sice paní Jaroslava Sýbová. Ta 
s kandidaturou souhlasila. Dále pan Turek navrhl pana Tomáše Holuba, pana Jiřího Pavliše a pana Pavla Kurku. Všichni 
souhlasili s kandidaturou. Další návrhy nebyly a starosta navrhl volit všechny čtyři členy FV jedním usnesením. Výsledek 
hlasování o usnesení č.: 15/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí členy finančního výboru: paní Jaroslavu Sýbovou, Ing. Tomáše Holuba, pana 



Pavla Kurku, Ing. Jiřího Pavliše 
Výsledek hlasování :      14 hlasů pro          0 hlasů proti     1 hlas zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
Starosta všem zvoleným členům poblahopřál a přistoupil k volbě členů kontrolního výboru.  
Opět přednesl první návrh, a sice paní Anna Pumprová, která nebyla jednání přítomna, ale se svou kandidaturou 
souhlasila. Dále pan Turek navrhl zvolit pana Tomáše Pýchu, paní Evu Holečkovou a pan Zdeňka Vostřela. Pan Pýcha i 
paní Holečková vyslovili souhlas s kandidaturou, pan Vostřel nebyl jednání přítomen, zaslal písemný souhlas 
s kandidaturou. Jiné návrhy nebyly a starosta navrhl volit všechny čtyři členy KV jedním usnesením. Výsledek hlasování 
o usnesení č.: 16/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí členy kontrolního výboru: paní Annu Pumprovou, Bc. Tomáše Pýchu, paní Evu 
Holečkovou, pana Zdeňka Vostřela 
 
Výsledek hlasování :      14 hlasů pro          0 hlasů proti     1 hlas zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
Starosta všem zvoleným členům poblahopřál. 
 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 
Starosta informoval přítomné, že o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce rozhoduje 
zastupitelstvo obce. Návrh, který byl zaslán v podkladech dnešního jednání, koresponduje s předchozím volebním 
obdobím. V návrhu je vidět maximální možná odměna dle nařízení vlády a návrh ke schválení, který je ve většině případů 
nižší, než stanovuje zákon. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 17/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno stanovuje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ve výši dle 
přílohy. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
 
Hospodaření s majetkem obce 
Starosta přednesl  schválení prodej p.p.č 243/3 k.ú. Velké Březno o výměře 13 m2. Záměr prodeje byl schválen radou 
obce a zveřejněn na úřední desce, nyní jde o schválení kupní smlouvy, jejíž schválení je v pravomoci zastupitelstva obce. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 18/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  

I.  Schvaluje prodej p.p.č 243/3 k.ú. Velké Březno o výměře 13 m2,  za cenu 190 Kč/ m2. Osobní údaje kupujících 
jsou v souladu s ustanovením § 16, § 17 a § 95 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na Obecním úřadě. 

II.  Pověřuje starostu podpisem smlouvy 
 

Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
 
Různé 
 
V tomto bodě starosta přednesl ke schválení jednací řád zastupitelstva obce pro volební období 2014 až 2018. Návrh 
jednacího řádu byl zastupitelům zaslán v podkladech, vychází z jednacího řádu, který byl schválen v roce 2010. Do této 
chvíle nebyly podány k návrhu žádné připomínky. Nikdo dodatečně připomínku nepřednesl, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 19/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje jednací řád zastupitelstva obce pro volební období 2014 až 2018 (viz příloha). 
 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
 
Starosta přednesl další bod, a sice doporučení rady obce schválit vydávání zpravodaje obce Velké Březno.  
Nikdo připomínku nepřednesl, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 20/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje vydávání zpravodaje obce Velké Březno. 
 
Výsledek hlasování :      15 hlasů pro          0 hlasů proti     0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato.  
 
Zprávy starosty 
 
Starosta informoval a pozval všechny přítomné zastupitele i občany na setkání s MAS Labské skály, které se uskuteční 
ve čtvrtek 13.11. od 17:00 na sále KD v Malečově. Informoval, že obec je členem této MAS od roku 2012 a na tomto 



setkání dojde k seznámení s činností MAS a projednání 2.návrhu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na léta 
2014 -2020. MAS Labské skály tvoří nový program na toto období a je třeba do něj zahrnout co nejvíce podnětů a 
připomínek nejen od zastupitelů, či vedení obce, ale právě i od občanů. Zastupitelé dostali pozvánku v podkladech a 
starosta tímto pozval i přítomnou veřejnost. Samotná pozvánka je uveřejněna na webových stránkách obce v sekci aktuální 
informace. 

 
Nově dále informoval, že se připravuje rozpočet obce na rok 2015, který bude schvalován zastupitelstvem obce v prosinci 
tohoto roku. Proto poprosil zastupitele, aby své případné návrhy zasílali nejpozději do 21. 11. na emailovou adresu obce, 
případně na emailovou adresu starosty. 
 
Dále také informoval, že příští týden se na svém prvním jednání sejde rada obce, která bude mimo jiné jednat o svých 
komisích. Vyzval zastupitele, aby své návrhy na složení komisí, či vůbec na typ komise, která by měla být ustanovena, 
zasílali na adresu starosty. Rada obce pak bude tyto návrhy projednávat. 
 
Dotazy členů zastupitelstva 
 
Starosta vyzval zastupitele, aby přednesli své případné dotazy. 
Pan Pavliš vznesl návrh, aby se zveřejnily odsouhlasené odměny neuvolněných členů zastupitelstva na webu obce. 
Ing. Fiala vznesl dotaz, zda došlo k novým skutečnostem ve věci soudního sporu mezi obcí a MUDr. Zýkou v ulici Zadní.  
Starosta uvedl, že ve věci bylo podáno odvolání. 
Ing. Fiala dále vznesl dotaz, jaké je aktuální čerpání pojistného na FK Jiskra. 
Starosta uvedl, že na tuto věc odpoví po zjištění skutečného stavu. 
Ing. Fiala dále vznesl dotaz, jak probíhá reklamace zakoupeného hasičského vozidla. 
Starosta odpověděl, že obec reklamovala některé závady. S firmou je domluven, že si auto na nějaký čas odvezou a 
opraví.  
Ing. Fiala: „Platba tedy ještě neproběhla.“ 
Starosta: „Neproběhla. První splátka je do 31. 12. 2014 a čekáme, až bude reklamace vyřízena.“ 
p. Dvořák navrhl, aby starosta uvedl shrnující informace ohledně aktuální situace ČOV. 
Starosta uvedl, že po více jak 12 letých sporech je obec s majoritním podílníkem ve sdružení provozovatelů, Heineken 
ČR, v takové shodě, že věří v úplnou dohodu do konce roku. K tomuto bodu svolá samostatné zastupitelstvo, před kterým 
předpokládá svolání pracovního jednání, na kterém budou vysvětleny všechny kroky, které se provedou. Na stole je již 
dohoda o narovnání mezi obcí a sdružení provozovatelů. Zruší se všechny soudní spory, které jsou vedeny vůči obci, spor 
o vlastnictví samostatné stavby a žaloby na nezaplacené části faktur, které se za 12 let vyšplhaly na cca 6 500 000 Kč. Po 
podepsání všech dohod bude jediným vlastníkem i jediným provozovatelem čistírny obec. Již v červnu schválilo 
zastupitelstvo finanční limity, za které obec odkoupí od Heinekenu podíl ve sdružení. Limit byl 7 000 000 Kč, a ten 
nebude překročen. 
p. Hudík: „Takže 7 000 000 se bude platit za 20 let starou čističku.“ 
Starosta: „Nebude se platit 7 000 000 Kč, bude se kupovat nemovitý majetek, který vlastní sdružení provozovatelů.“ 
p. Hudík: „To je ale vše napsané ve vlastnictví obce.“ 
Starosta: „Ve vlastnictví obce je pouze nemovitost. Movitý majetek, na který máme znalecký posudek, je ve vlastnictví 
sdružení provozovatelů.“ 
p. Hudík: „Z toho se bude vypořádávat nějaký podíl.“ 
Starosta: „Ano.“ 
p. Hudík: „Takže ta technologie, která tam je, ta už je přece vysloužilá. Ta by se dala pivovaru nechat.“  
Starosta: „Tu technologii budeme k provozování potřebovat.“ 
p. Hudík: „To se dá za těch 7 000 000 koupit nová.“ 
Starosta: „V tom případě budou přetrvávat soudní spory o tom, kdo je vlastníkem nemovitosti. Budou přetrvávat soudní 
spory o nezaplacených částí faktur, za které je obec žalována. Tímto krokem se toto vše vyřeší.“ 
p. Hudík:  „O tom nás budete informovat.“ 
Starosta: „Jak jsem řekl. Bude svoláno pracovní jednání zastupitelstva, na kterém budu informovat o těch přesných 
krocích. Poté bude samostatné zastupitelstvo, které již bude schvalovat předložené návrhy.“ 
Ing. Holub vznesl dotaz, zda obec plánuje obnovit profil na facebooku, a informovat obec o jednání rady, zastupitelstva, 
výborů a komisí, s respektováním zákona na ochranu osobních údajů. 
Starosta uvedl, že v současnosti nedokáže odpovědět, zda bude obec aktualizovat, obnovovat, či zřizovat obecní profil na 
facebooku. Může to zahrnout do prvního jednání rady obce. Bude v radě prosazovat, aby se zveřejňovaly zápisy a usnesení 
ze zastupitelstva a rady obce. Případně i z komisí a výborů. 
Ing. Holub připomněl, že každý občan má právo na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o zápisy požádat.  
 
Diskuze 
 
p. Holečková vznesla dotaz, jak je to se zastávkou Na Výsluní. 
Starosta odpověděl, že má obec k dispozici vyjádření dopravní policie, která se musí k tomuto vyjádřit. Problém je ten, 
že nároky policie jsou finančně vysoké a budeme zvažovat, zda zastávky realizovat. Dalším problémem je fakt, že ta 



místa, na kterých by měla být zastávka postavena, nejsou ve vlastnictví obce. Komunikace je ve vlastnictví kraje a 
chodník, který se jeví jako obecní je také na pozemku kraje, což je další komplikace, která se bude muset řešit. 
Bc. Pýcha vznesl dotaz, jak je řešena výplata odměn členů zastupitelstva s ohledem na jeho úmysl vzdání se odměny, 
respektive darování té částky např. škole. Zda mu může někdo poradit. 
Starosta odpověděl, že výplata členů zastupitelstva je zasílána buď na bankovní účet člena zastupitelstva nebo v hotovosti. 
S případným darováním odměny lze naložit jako soukromý dar škole, školce, přímo třídě apod. Nebude jediný, kdo to 
takto praktikuje. 
 
Starosta poděkoval všem zastupitelům i občanům a popřál jim příjemný zbytek dne. Jednání bylo ukončeno v 18 hodin. 
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