
Zápis 
 

z 3. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 22. 12. 2014 od 17:00 
hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 2) a zahájil 
zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu 
se zákonem o obcích. Konstatoval, že je přítomno 13 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž 
usnášeníschopné. Omluvil paní Charvátovou a pana Hudíka. Zapisovateli určil Ing. Jana 
Houšku a Hanu Fuchsovou. Navrhl zvolit skrutátory a ověřovatele zápisu pana Jiřího Suchého 
a pana Vítězslava Štefla a návrhovou komisi ve složení: Ing. Tomáš Holub, Jaromír Dvořák, 
Pavel Kurka. 
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 25/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  

A) určuje skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva pana Jiřího Suchého 
a Vítězslava Štefla 
 

B) určuje členy návrhové komise Ing. Tomáše Holuba, Jaromíra Dvořáka, Pavla Kurku 
 
Výsledek hlasování:  13  hlasů pro  0 hlasů proti 0  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Starosta přistoupil ke schválení programu 3. zasedání. Nebylo připomínek, starosta 
nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 26/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 3. zasedání: 
 

1. zahájení 
2. rozbor hospodaření obce 1 – 10/2014 
3. rozpočtová opatření č.: 2/2014 
4. rozpočet obce 2015 
5. hospodaření s majetkem obce 
6. různé 
7. zprávy starosty 
8. dotazy členů zastupitelstva 
9. diskuze 

 
Výsledek hlasování:   13     hlasů pro  0 hlasů proti 0  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Rozbor hospodaření obce 1 – 10/2014  
 
Rozbor hospodaření byl zaslán zastupitelům v podkladech. Finanční výbor i rada obce 
doporučují zastupitelstvu vzít rozbor hospodaření 1-10/2014 na vědomí. Nebylo připomínek. 
Usnesení č. 27/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno bere na vědomí rozbor hospodaření obce Velké Březno za 
1-10 roku 2014. 
 



 
Rozpočtová opatření č.: 2/2014 
 
Starosta informoval, že komentář návrhu rozpočtových změn byl také součástí zaslaných 
podkladů. Rada obce a Finanční výbor doporučují ZO schválit návrh rozpočtových opatření 
obce č. 2. Nebylo připomínek. Výsledek hlasování o usnesení č.: 28/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
schvaluje rozpočtová opatření č.2/2014 dle přílohy 
 
Výsledek hlasování:   13     hlasů pro  0 hlasů proti    0  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Schválení rozpočtu obce pro rok 2014 
 
Starosta informoval, že stejně jako v předchozích případech, byl návrh rozpočtu obce i s 
komentářem součástí podkladů. Rada obce a Finanční výbor doporučuje ZO schválit návrh 
rozpočtu obce pro rok 2015 dle přílohy. 
 
p. Pýcha se dotázal, proč byl navýšen příspěvek FK Jiskra o 50 tis. Kč a naproti tomu nedošlo 
k navýšení příspěvku pro Spartak Valtířov.  
Starosta vysvětlil, že dochází k navýšení počtu dětí a do registrovaných soutěží bude 
přihlášeno další mládežnické družstvo. To ponese zvýšené výdaje na rozhodčí a provoz.  
p. Fiala dodává, že došlo k navýšení spotřeby energií již v roce 2014 a v roce 2015 se tyto 
výdaje ještě zvýší. Předseda klubu dodává vždy rozpočet a veškeré neproplácené výdaje hradí 
rodiče. Navýšení se týká pouze navýšení provozních výdajů. Starosta dodává, že děti z 
fotbalové školičky budou také hrát turnaje a přihlášení do turnajů se musí také hradit 
z prostředků obce.  
p. Pýcha se dotazuje, proč se nenavýšil příspěvek pro klub Valtířov.  
p. Fiala dodává, že Spartak Valtířov má menší provozní náklady, a proto mají zákonitě nižší 
provozní příspěvek.  
 
p. Pavliš se dotazuje, proč jsou v příjmech plánované prostředky za automobil Liaz.  
Starosta vysvětluje, že je zde uvedena předpokládaná cena dle znaleckého posudku. Existuje 
zájemce o koupi - Obec Chuderov, která je ochotna zaplatit onu rozpočtovanou částku.  
p. Pavliše dodává, že dojde ke schválení nového strategického plánu. Jako obec budeme žádat 
jistě o dotace a dotazuje se, zda je v rozpočtu uvedena spoluúčast obce.  
Starosta vysvětluje, že s tímto rozpočet v této fázi nepočítá, ale že to může být předmětem 
rozpočtové změny v průběhu roku 2015. 
p. Dvořák dodává, že rozpočet obsahuje prostředky na projekty, částečně tedy s tím počítá.  
 
p. Fiala se dotazuje, proč projektová dokumentace ke školní jídelně je ve výši 600 tis. Kč. 
Starosta dodává, že dle investičního záměru bude možná tento výdaj ještě větší, obsahuje totiž 
i inženýrské práce. Předpoklad je, že celá stavba bude stát cca 30 mil. Kč včetně veškerého 
vybavení. Nejvíce se dá ušetřit výběrovým řízením, ale je to jen předpoklad. 
 
p. Fiala se dále dotazuje, které chodníky se budou opravovat, či jsou v plánu. 
Starosta odpovídá, že se bude opravovat druhá strana v Aleji Sportovců a zahájí se oprava 
chodníku do Valtířova od železničního přejezdu. 



p. Fiala navrhl, že v rámci pojízdného chodníku pod zámkem by bylo vhodné použít část 
chodníku jako cyklostezku, pokud to normy umožní. Zároveň by se mohlo udělat nové 
veřejné osvětlení a opěrná zeď. Navrhuje rozšířit stávající chodník o cca 40 cm.  
Starosta předpokládá, že chodník do Valtířova se bude pravděpodobně opravovat více než 
jeden rok. 
p. Dvořák udává, že se musí tato stavba kombinovat s chodníkem, který povede pod zámkem. 
Zatím dojde pravděpodobně pouze k napojení od benzínové pumpy. 
p. Fiala dodává, že tento chodník umožní snadnější přístup dětí do školy z Valtířova.  
p. Pavliš se dotazuje, zda by bylo možné v souvislosti s chodníkem žádat o dotaci na 
budování cyklostezek. 
Starosta odpověděl, že to závisí na tom, jaké budou konkrétní podmínky výzvy. 
Starosta dále zmínil, že projektová dokumentace na chodník pod zámkem je vypracována a 
proto byl i plánovaný výdaj pro rok 2015 snížen.  
p. Fiala se dotazuje k projektové dokumentaci projektu Tivoli.  
Starosta udává, že se jedná o zateplení fasády a výměnu oken v tomto objektu. Je to jedna 
z posledních veřejných budov v obci. Do parametrů dotací by se tato investice mohla vejít.  
p. Dvořanová se domnívá, že rozšiřovat chodník u čerpací stanice je nevhodné. Cyklostezka 
končí u bývalých benarských okálů. Domnívá se, že by bylo vhodnější udělat přechod u 
pivovaru. 
Starosta dodal, že navíc je stále současná nezpevněná cesta pod zámkem s novou lávkou přes 
Olešnický potok.  
Starosta přistoupil k hlasování, výsledek hlasování o usnesení č.: 29/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
schvaluje rozpočet obce pro rok 2015 v předkládaném znění 
 
Výsledek hlasování:      13  hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Hospodaření s majetkem obce 
 
Předkládáno je schválení dodatku č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Velké Březno, kterým se 
převede (k 1. 1. 2015) objekt Zahradní 182, Velké Březno z majetku ZŠ zpět do majetku 
obce. V minulosti v objektu působila praktická třída ZŠ. V současnosti je v přízemí obecní 
knihovna, v podkroví pronajatý obecní byt a v 1. patře volné prostory po praktické třídě ZŠ. 
Již dochází k přepisování poskytovatelů služeb (energie, telefon, internet, apod.) Škola již pro 
tento objekt nemá využití. V plánu je zřídit v dosud nevyužitém prostředním patře prostory 
např. pro klub důchodců, či volnočasové aktivity. 
p. Pavliš se dotázal na případná dodatečná daňová rizika.  
p. Fuchsová odpověděla, že stále je to majetek obce, riziko nehrozí. 
Starosta přistoupil k hlasování, výsledek hlasování o usnesení č.: 30/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy Velké Březno, kterým se doplňuje 
oddíl VI. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření. Převod 
majetku ze správy Základní školy Velké Březno do majetku obce Velké Březno: budova č.p. 
182 Zahradní ul. Velké Březno v hodnotě 2 305 637,25 Kč ke dni 1. 1. 2015.   
Výsledek hlasování:   13     hlasů pro 0  hlasů proti  0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 



Starosta udává, že druhým bodem hospodaření s majetkem obce je návrh schválení záměru 
prodeje p.p.č. 827 k.ú. Velké Březno obálkovou metodou. Jedná se o pozemek naproti 
vlakovému nádraží. O pozemek má zájem realitní kancelář, která zprostředkovává prodej 
přilehlého pozemku s RD. Obec prodává pozemky v zastavitelném území za cenu 190 Kč/m2. 
V tomto případě se rada domnívá, že by bylo vhodnější prodat obálkovou metodou, proto rada 
doporučuje schválit tento záměr a prodej tak nejvyšší nabídce. Výměra je 442 m2 a při ceně 
190 Kč za m2 vychází prodej cca 84 900 Kč. Pokud bude shoda, stanovíme vyvolávací cenu 
90 000 Kč. 
p. Dvořák polemizuje nad cenou tohoto pozemku. Pro vlastníka přilehlého pozemku a RD, by 
bylo vhodné koupit tento pozemek. Obecní pozemek ale není nezbytný pro vlastníka RD, ke 
svým pozemkům má totiž příjezdovou cestu. Jako samostatná parcela ke stavění to asi není 
vhodné.   
p. Pavliš upozorňuje, že ve Vítově se prodávají pozemky za 900 Kč/m2, a to je rozdíl.  
Starosta udává, že cena ve Vítově je dána „čtyřdohodou“, kde na ceně participují 4 subjekty.  
p. Pýcha se dotázal na jméno realitní kanceláře. 
Starosta na otázku z paměti nedokázal odpovědět. V žádosti psali, že mají zájem o koupi 
tohoto pozemku a že v současnosti prodávají přilehlou nemovitost. 
p. Pavliš navrhuje stanovit cenu 500 Kč/m2.  
Starosta udává, že pozemky v zastavitelném území se prodávají za 190 Kč/m2.  
p. Dvořanová udává, že oni pozemek potřebují, jinak dům těžko prodají.  
p. Dvořák vysvětluje, že nemovitost má vlastní příjezd.  
p. Moucha dodává, že pozemek je sám o sobě neprodejný a doporučuje stanovit reálnou cenu.  
Starosta uvádí, že pokud se neprodá, tak dojde na příštím zastupitelstvu ke snížení ceny.  
p. Kurka navrhuje 250 Kč/m2, pro obec je pozemek nepoužitelný. Bude to muset sekat a strat 
se o něj.  
p. Pavliš navrhuje, že pokud nepotřebujeme prodat, tak stanovit cenu 500 Kč/m2 a později 
snižovat. Starosta si myslí, že nemá smysl cenu cíleně příliš zvyšovat, ukončil diskuzi a 
nechal hlasovat o návrhu pana Pavliše.  
 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 31/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
schvaluje záměr prodeje p.p.č. 827 k.ú. Velké Březno za 500 Kč/m2. 
Výsledek hlasování:    2    hlasů pro  8 hlasů proti  3 hlasů zdržel 
Usnesení nebylo přijato.  
 
Starosta nechal hlasovat o návrhu prodeje za 300 Kč/m2. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 32/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
schvaluje záměr prodeje p.p.č. 827 k.ú. Velké Březno, minimálně za 300 Kč/m2. 
Výsledek hlasování:    11    hlasů pro  1 hlasů proti  1 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Různé 
 
Starosta prezentoval návrh Vyhlášky o znaku a praporu a jejich užívání. Informoval, že 
v pátek dodatečně zasílal upravenou podobu navrhované vyhlášky. Původní návrh byl 
konzultován s dozorovým orgánem – MV a ten doporučil ony změny včetně schválení 
pravidel pro užívání znaku, vlajky a razítka. Nebylo dotazů. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 33/2014 



Zastupitelstvo obce Velké Březno 
I.  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.: 1/2014 o symbolech obce a jejich užívání 

 
II.  schvaluje Pravidla užívání znaku Obce Velké Březno 

 
Výsledek hlasování:   13     hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Starosta prezentuje nový strategický plán obce. Stávající je sice upravený až do roku 2020, ale 
je vhodné jej nyní aktualizovat. V únoru 2015 je uzávěrka pro příjem žádostí o finanční 
dotaci MMR v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.  
Starosta: „Chtěli bychom o dotaci požádat, jednou z podmínek je ale mít zastupitelstvem obce 
schválený strategický plán rozvoje obce! Jak jsem popisoval v podkladech, obec takový 
strategický plán má, ale není zastupitelstvem schválený a je koncipován na roky 2007 až 
2014, i když s přesahem do roku 2020. S ohledem na možnost získání dotací jsme proto 
navrhli schválit lehce pozměněnou podobu stávajícího strategického plánu, kterou jsem všem 
zasílal v neděli. Tato upravená verze bude splňovat požadavky MMR. Dále bude ustanovena 
pracovní skupina, která strategický plán upraví dle aktuálních podmínek a našich požadavků.“ 
p. Holub požádal o stručné prezentování projektů, které bychom chtěli podat.  
Místostarosta prezentuje, že jedna žádost by se týkala úprav v areálu restaurace Tivoli 
(osvětlení, oplocení, stojany pro cyklisty). Druhý projekt se týká vzdělávání v oblasti ochrany 
přírody a chtěli bychom ve spolupráci se ZŠ upravit některá veřejná prostranství. 
Starosta dodal, že park u vánočního stromku je v plánu upravit a i na tyto úpravy by se mohlo 
žádat. 
p. Fiala se dotazuje, zda by mohlo být žádáno o úpravu objektu FK Jiskra, okna a ubytovna.  
Starosta vysvětluje, které oblasti budou podporovány (rekonstrukce/vybudování odpočívadel, 
center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty 
podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení 
návštěvnosti). 
Místostarosta dodává, že pokud nebude objekt celoročně přístupný, tak není možné žádat o 
dotaci.  
p. Dvořák dodává, že podporovat se budou centra služeb turistiky, to by mohlo být ubytování. 
Místostarosta udává, že se z dotace mohou pořídit také informační tabule. 
Starosta připomíná, že není mnoho času, žádosti se odevzdávají 16. 2. 
p. Holub se ptá na projektovou přípravu a v jaké fázi je. 
Starosta uvádí, že se zaměříme na projekty, které nebudou vyžadovat projektovou 
dokumentaci. Místostarosta udává, že se zaměříme na projekty rozšíření kapacity školního 
vzdělávání, které vyhlásilo ministerstvo školství. Tento plán je proto nutné připravit a 
schválit.  
p. Pavliš udává, že plán je skutečně priorita. V případě cyklostezek a odpočívadel by muselo 
dojít k realizaci v průběhu příštího roku. V případě ZŠ tam podmínka realizace do konce roku 
2015 není, šlo by to tedy využít. 
Místostarosta udává, že projekty jsou vyhlašovány na rok a je možné, že další rok již na tyto 
prostředky nemusíme jako obec dosáhnout. 
Místostarosta udává, že existuje metodika, která doporučuje, jak má strategický plán vypadat 
a již starší dokument je v souladu s touto metodikou.  
p. Pavliš by očekával od takového dokumentu vizi na několik let. 
Místostarosta udává, že není nutné, aby byl nyní konkrétní, ale schválený. Poté se sejdeme a 
budeme pracovat na novém.  



p. Moucha dodává, že se projekty ministerstva dají na nový strategický plán napasovat. Počty 
obyvatel závisí na plánu obce, který musí být velmi rozsáhlý a podrobný. V obci je cca 50 
stavebních parcel k prodeji, další rozvoj by byl problematický. Radikální změna v této oblasti 
pravděpodobně nenastane. Dokument je to jistě živý a bude se upravovat. 
p. Pýcha se dotazuje, zda by bylo možné schválení návrhu strategického plánu odložit kvůli 
pozdějšímu zaslání podkladů.  
Starosta dodává, že v lednu se sice plánuje zasedání zastupitelstva, ale mělo by se jednat 
pouze o odkoupení ČOV.  
p. Moucha upozorňuje, že strategický plán je uveřejněn na webových stránkách již několik let 
a navrhované úpravy jsou kosmetické. 
p. Suchý se dotazuje na záměr přivaděče pitné vody z Leštiny, zda to z návrhu vypadlo. 
Starosta uvádí, že se bude pracovat na novém strategickém plánu, tento stávající je pouze 
stručný návrh.  
p. Pavliš se domnívá, že materiál je dostatečný a měl by se schválit. 
Místostarosta uvádí, že nový strategický plán by byl vytvářen i dva měsíce. 
Dvořák uvádí, že i zásobování pitnou vodou je uváděno ve strategickém plánu a souhlasí 
s panem Pavlišem a navrhuje dokument schválit. 
p. Suchý se pouze dotazuje, zda je tato možnost pryč, nebo se s ní stále počítá. 
p. Moucha dodává, že by se jednalo o investici cca 30 mil. Kč. Je spíše potřeba nový vodojem 
pro oblast vodního hospodářství. Dodávka vody je zajištěna stavbou úpravny pitné vody ve 
Valtířově.  
 
Starosta přistoupil k hlasování. Výsledek hlasování o usnesení č.: 34/2014 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
schvaluje strategický plán rozvoje obce Velké Březno. 
 
Výsledek hlasování:    10    hlasů pro  0 hlasů proti  3 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 
Starosta dále prezentoval výsledek jednání se zástupci Heineken ČR. Dohoda zůstala stejná, 
došlo pouze k úpravě nátoku ze strany Pivovaru. Cenová kalkulace byla stanovena dle 
upravených nátoků. Vzhledem k sníženému nátoku ze strany pivovaru a k aktuálním 
nákladům za elektrickou energii (k 30. 11. 2014 je vyfakturováno 1000 000 Kč, při měsíční 
fakturaci cca 100 000 Kč a nátoku odp. vod pivovaru za rok 2014 86 000 m3), došlo 
k úpravám nákladových položek (zejména za energie – předpoklad těchto nákladů při nátoku 
55 000 m3 odpadních vod z pivovaru a 70 000 m3 z obce je cca 1000 000 Kč/rok). Další 
úpravou nákladových položek je snížení tvorby obnovy na 540 000 Kč/ rok. Předpokládané 
celkové náklady na rok 2015 jsou tak o cca 1 400 000 Kč nižší, než je předpoklad pro rok 
2014. Z toho vyplývá i samotná kalkulace ceny pro obec cca 19,35 Kč/ m3 a pro pivovar cca 
45,54 Kč /m3. Se zástupci pivovaru je domluven následující postup: 

- projednání návrhu kalkulace v zastupitelstvu obce  
- domluva o prodloužení provozování čov současným provozovatelem o 1 – 2 měsíce (do února 

2015 – již zajištěn souhlas) 
- schválení celé dohody v orgánech obce a na valné hromadě sdružení v lednu 2015 (na tuto 

skutečnost reagujeme i v podobě změny návrhu na rozpočtová opatření č. 2 a návrhu rozpočtu 
obce 2015. Rada i Finanční výbor projednávaly a doporučily podobu, kdy jsme ještě 
v letošním roce plánovali koupit movitý majetek, a takto je i návrh zveřejněn na úřední desce. 
Vzhledem k výše popsanému se koupě movitého majetku neuskuteční letos, ale v roce 2015.  

- provoz čov obcí od 1. 2. 2015 



Na ostatních dohodách s pivovarem se nic nemění. Současně starosta zástupce Heinekenu 
upozornil, že obec nechá zpracovat posudek na fungování ČOV při sníženém nátoku 
z pivovaru (na avizovaných 55 000 m3, ale i např. na 20 000 m3, či na 0 m3), zda budou 
nutné nějaké změny v technologických postupech, či nutnost stavebních úprav a podobně, 
nebo bude čistírna fungovat stále stejně, bez závažných zásahů. Se znalcem jsme již 
dohodnuti na schůzce na začátku lednu. 
 
p. Dvořák má připomínku, že bychom si měli nechat zpracovat projektovou dokumentaci 
k přesunu odpadních vod do Velké Března k ČOV. Vhodné by bylo čistit vody z Valtířova i 
Velkého Března společně.  
Starosta dodává, že by bylo možné dovážet i komunální vody z okolí. Zájem o tuto možnost 
projevil již jeden soukromník. Tyto vody by mohly částečně nahradit deficit z pivovaru. 
 
Dotazy 
 
p. Pavliš se dotazuje zastupitelů na průběh inventur.  
p. Dvořák prezentuje, že dělal inventuru v JPO a chybí identifikátory. Žádá, aby byl tento 
nedostatek do příští inventury opraven.  
p. Suchý se dotazuje a připomíná, že se ho při inventuře v jídelně dotázali na stavbu nové 
jídelny. Viděl studii, kde jídelna stála na současné budově. 
Starosta dodává, že je zpracován investiční záměr, který řešil možnost stavět jídelnu u horní 
budovy a druhý u dolní budovy. Po vyhodnocení jsme došli k závěru, že by nová jídelna měla 
stát u spodní budovy. Výdej obědů musí být stále kromě období prázdnin. Za dva měsíce 
nelze stavbu na současných základech jídelny stihnout. Cena projektu bude asi 600 tis. Kč, jak 
je plánováno v rozpočtu. 
p. Holub navrhuje stavět současně, aby nedošlo k přerušení dodávání obědů a stavět 
z montovaných prvků. Je to levnější. 
Starosta uvedl, že záměrem všech je, aby stavba byla co nejlevnější, ať už zděná, montovaná, 
nebo třeba dřevostavba. Investiční záměr řeší zděnou stavbu. 
p. Holub proto naráží na montovanou stavbu, jejíž cena by mohla být pětinová. 
p. Dvořák udává, že je potřeba zvážit otázku životnosti. Zděná bude mít větší trvanlivost, aby 
tu za 20 let nestáli před stejnou otázkou. Zděná budova má mnohem delší životnost než 
montovaná. A nemyslí si, že cena je o polovinu levnější. Je to stavba na dlouhou dobu. 
Místostarosta udává, že již řešili možnosti stavby. Velký výdaj bude vnitřní vybavení jídelny, 
50 % ceny budou stát spotřebiče a výbava.  
Starosta dodává, že pouze vybavení kuchyně bude stát 5 mil. Kč.  
Místostarosta dodává, že je nereálné jednu jídelnu zrušit a začít na stejném místě stavět 
novou. Jídelna musí stát jinde.  
Starosta prezentuje současnou vizi objektu jídelny – zvýšená kapacita školy a k tomu 
odpovídající kapacita jídelny, možnost zvýšit nabídku stravování cizím strávníkům, možnost 
pořádat rauty, svatební hostiny a podobně. 
p. Kurka se dotázal, zda se počítá i s novými třídami. 
Starosta odpověděl, že samotný projekt řeší pouze jídelnu a kuchyň a propojení s dolní 
školou. Horní jídelna v tu chvíli bude k dispozici pro případné rozšíření tříd, tělocvičny apod. 
p. Pavliš se dotazuje, zda bude použito staré vybavení.  
Starosta udává, že toto bude ještě předmětem jednání a některé vybavení může být použito 
(např. využití kapacity nových kotlů pro vytápění z dolní budovy)  
 
 
p. Pavliš se opět dotazuje na průběh inventur.  



p. Štefl a p. Suchý udávají, že jejich inventury jsou již hotové.  
Tajemník má informaci, že všechny inventury by měly proběhnout bez problémů. 
p. Pýcha doplňuje, že některé inventury VaK budou dokončeny až 5. 1. 2015. Dále se p. 
Pýcha dotazuje na zrcadlo u loděnice a na kolik korun může jedno vyjít.  
Starosta říká, že je v plánu více míst, ale musí dojít ke schválení dopravní policií. Cena se 
pohybuje kolem 5 000 – 6 000 Kč. 
p. Turek udává, že i někteří cyklisté jezdí příliš rychle. Navrhuje najít řešení jak cyklisty 
zpomalit. 
p. Dvořák se domnívá, že řešením je zjednosměrnit tuto komunikaci. 
Tajemník dodává, že je zpracován projekt, který řeší tuto situaci vytvořením retardéru a 
odkloněním komunikace částečně k loděnici tak, aby byli cyklisté nuceni přibrzdit. 
p. Kurka dodává, že při plánování výstavby cyklostezky měla být budována kolem loděnice a 
převedena do pískovny.  
p. Moucha vysvětluje, jak by se dala situace řešit a které komunikace by se musely částečně 
omezit. Tajemník prezentuje všechna kritická místa v obci, a že to již několikrát psal na 
policii, ale veškeré značení je dle policie v pořádku.  
p. Dvořák navrhuje, aby byl upraven směr jízdy jako nejlevnější a bezpečné řešení.  
p. Moucha navrhuje zrealizovat dle PD jen tu část u loděnice, aby se cyklisté zpomalili. 
V 18:35 se omluvil a odešel pan Pýcha. 
 
p. Štefl se dotazuje, zda je kostel ve Valtířově v majetku církve, či obce a jak se bude 
pokračovat s opravou zdi. 
Starosta informuje, že majetek je církve. Zeď byla v havarijním stavu, proto ji vlastník nechal 
rozebrat, dále se ale neopravila z důvodu nedostatku finančních prostředků. Starosta dále 
udává, že vše okolo kostela včetně zdi a portálu v kritické části zatáčky je památkově 
chráněné.  
p. Štefl vznesl dotaz, zda by mohla obec participovat na opravě. 
p. Dvořák udává, že obec již iniciovala opravu, ale kvůli nákladům a technologickým 
podmínkám odboru ochrany památek Mag. Ústí nad Labem nakonec od záměru ustoupila.  
Starosta odpověděl, že obec může, pokud zastupitelé tak rozhodnou. Osobně by ale raději 
obecní finance použil na opravu sloupu 14. svatých v parku, který je v majetku obce. 
p. Moucha dodává, že by se mělo tlačit na kraj, protože komunikace je krajská.  
Starosta připouští i návrh odkoupit od církve pozemky, na kterých vykonává svou sportovní 
činnost Spartak Valtířov s podmínkou, aby se finance použily na opravu zdi. 
p. Suchý se dotazuje na úpravu starého kina.  
Starosta má informaci, že se zde budují byty a snad i soukromá posilovna.  
p. Fiala se dotazuje na nové osvětlení v Aleji sportovců. Osvětlení je prý klasické a mohlo být 
jiné. 
Tajemník udává, že nakonec se přistoupilo k tomuto osvětlení, protože původně zamýšlené 
kulaté osvětlení vypadalo ve skutečnosti jako plastový kýč. 
p. Moucha navrhuje zatlačit na převod pozemků ve vlastnictví rodiny Pavalových, o které se 
soudně jedná již skoro 12 let.  
Tajemník doplňuje, že pozemek má 12 majitelů a z toho několik nesvéprávných, takže je 
převod komplikovaný.  
p. Moucha dále připomíná dokončit převod pozemku od státu ve Valtířovském parčíku a 
pokusit se zrealizovat rozšíření přilehlé komunikaci, čímž dojde k ulehčení provozu v tomto 
místě. 
p. Turek se ptá, zda bude muset být kácen dotčený strom v parku v případě rozšíření. 
Tajemník dodává, že by se rozšířilo alespoň k první křižovatce. 



p. Moucha se domnívá, že i dál by to šlo rozšířit, na úkor chodníku. Kácení stromu by se 
možná mohlo vyhnout. 
 
p. Pavliš se ptá, zda by mohl mít informace o všech problematických lokalitách ohledně 
prodejů a nákupů pozemků, které by mohly bránit nějakým aktivitám obce. 
Starosta se pokusí tyto informace zpracovat v příštím roce.  
 
Diskuze 
Nebyly diskutujících, a proto se starosta se všemi zastupiteli rozloučil a popřál jim vše 
nejlepší do nového roku a příjemné prožití vánočních svátků.  
Starosta ukončil jednání v 18:46. 
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