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Zápis 
 

z 10. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 21. prosince 2015 od 17,00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se zúčastnilo:  10 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Hudík, Ing. Fiala, Ing. Moucha, Bc. Pýcha, Ing. Mgr. Šidák 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:03, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 1) a zahájil zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o 
obcích. Konstatoval, že je přítomno 10 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Omluvil pan Fialu, pana Pýchu, pana Mouchu a pana Šidáka, který má dorazit v průběhu jednání. 
Nemá informace o panu Hudíkovi. Zapisovateli určil Mgr. Pavlínu Linkovou a paní Hanu Fuchsovou. 
Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva paní Ivu Charvátovou a paní 
Jitku Rodovskou, dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce ve složení: pan Jaromír Dvořák, paní Marie Dvořanová, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 96/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
určuje: 

A) skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva: paní Jitku Rodovskou a paní Ivanu 
Charvátovou. 

B) členy návrhové komise: paní Marii Dvořanovou, pana Jaromíra Dvořáka, PhDr. Mgr. 
Vítězslava Štefla Ph.D. 

 Výsledek hlasování:      hlasů pro 10    hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.      
 
Starosta přistoupil ke schválení programu jednání. Nebylo připomínek, proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 97/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 10. zasedání: 

1. zahájení 
2. hospodaření s majetkem obce 
3. rozpočet obce pro rok 2016 
4. rozpočtový výhled obce pro roky 2016-2018 
5. různé 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
V 17:10 se dostavil pan Miloš Hudík. 
 
Hospodaření s majetkem 
 
Záměr prodeje části p. p. č. 70/2 v k. ú. Velké Březno 
Starosta přednesl doporučení rady obce schválit záměr prodeje části p. p. č 70/2 v k. ú. Velké Březno o 
výměře cca 190 m2. Rada si vyžádala doplnění žádosti o koupi části předmětného pozemku. V tomto 
doplnění žadatel uvedl toto plánované využití: zbudování zpevněné plochy vč. oplocení pro parkování 
OA a vozíku, provozování živnosti – svařování plastů a výroba plastových nádrží, v budoucnu 
zbudování dvojgaráže (dílny). 
Pan Pavliš vyjádřil pochybnost o zachování přístupu na okolní pozemky. 
Starosta – tato možnost je zachována, Nebylo dalších připomínek, proto nechal hlasovat. 
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Výsledek hlasování o usnesení č.: 98/2015 
Záměr prodeje části p.p.č. 70/2 v k.ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 70/2 v k. ú. Velké Březno o 
výměře cca 190 m2.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Bezúplatný převod kanalizace a vodovodního řadu 
Na 7. jednání OZ dne 29. 6. 2015 schválilo zastupitelstvo usnesením č.: 67/2015 bezúplatný převod 
kanalizace a vodovodního řadu včetně ATS stanice pro obytný soubor Vítov II od Petr Choura, U 
Viaduktu 435, Ústí nad Labem. Pan Hradecký k tomuto bodu připravil smlouvu, kterou starosta zaslal 
ve čtvrtek v příloze, a kterou by mělo schválit zastupitelstvo obce. Doplnil informace k daňovým 
otázkám. Nemovité věci z bezúplatného převodu (daru) musí být oceněné znaleckým posudkem, který 
dodal pan Choura  - hodnota majetku je posouzena na: 1 375 900,- Kč. Bezúplatný převod se daní 
19% tj. do daňového přiznání se na ř. 40 uvede částka a tím se zvýší daňový základ. Daň se ale platit 
nebude, protože obec je příjemce svojí daně. U pozemků, které jsou ve vlastnictví Převodce bylo s 
panem Chourou dojednáno ústně, že se zřídí věcné břemeno, u Lesů ČR má pan Choura souhlas Lesů 
ČR s vybudováním řádu a souhlasu s kolaudačním rozhodnutím a s Lesy ČR jedná o zřízení věcného 
břemene Ing. Lípová.  
Pan Dvořák vznesl dotaz na doklady k čl.II, odst. 3  (seznámení s faktickým stavem řadu). 
Ing. Lípová odpověděla, že dokumenty má, se stavem se seznámila. Všechno bylo prověřeno při 
kolaudaci. 
Pan Pavliš – co když Lesy ČR nebudou souhlasit se zřízením věcného břemene na svých pozemcích? 
Starosta – věcná břemena bude projednávat rada a nevidí důvod, proč by Lesy ČR nesouhlasily 
s věcným břemenem, když už souhlasily s vybudováním řadu i s kolaudací. 
Paní Lípová – s Lesy nebyly nikdy problémy a je více pozemků, které jsou takovým břemenem 
dotčeny. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 99/2015 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – Petr Choura  
Zastupitelstvo obce Velké Březno 

I. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci:  258,4 m 
vodovodního řadu V-HDPE DN 90, včetně čerpací stanice a přechodu Suchého potoka 
(podvrtem) a 216,1 m kanalizační stoky A5 HDPE DN 300, ve 
znění předloženém v důvodové zprávě 

  Převodce:  Petr Choura IČ:103899895, místo podnikání Děčínská 181, 403 23 Velké   
Březno. 

II.  pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, uzavřením smlouvy. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti 0   hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
 
Rozpočet obce pro rok 2016 
Starosta přednesl ke schválení rozpočet obce pro rok 2016. Informoval, že je předkládán v té podobě, 
v jaké byl přednesen, okomentován a diskutován na pracovním jednání OZ dne 30. 11. 2015. Nebylo 
připomínek, proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 100/2015 
Rozpočet obce pro rok 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje rozpočet obce pro rok 2016 v předloženém znění 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 10  hlasů proti  0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato.   
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Rozpočtový výhled obce pro roky 2016 – 2018 
Starosta přednesl doporučení rady obce schválit rozpočtový výhled obce pro roky 2016 – 2018 s 
malou změnou, než bylo předneseno na pracovním jednání OZ dne 30. 11. 2015. Změna se týká roků 
2017 a 2018, kdy je navrženo každoročně tvořit rezervu 1 000 000 Kč. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 101/2015 
Rozpočtový výhled obce na období 2016 - 2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2016 – 2108 
v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 9  hlasů proti  0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo přijato.   
 
Různé 

 
Rozpočtové opatření č. 5 
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 5. Komentář k tomuto návrhu byl zaslán emailem. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 102/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 dle přílohy. 
Výsledek hlasování:           hlasů pro 11    hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Veřejnoprávní smlouvy se sportovními organizacemi 
Starosta - protože byl schválen rozpočet pro rok 2016, který počítá s příspěvky sportovním 
organizacím vyšími než 50 000 Kč, je nutné schválit uzavření VPS s jednotlivými příjemci. Jako první 
předložil smlouvu s FK Jiskra Velké Březno. Seznámil zastupitele s finančním plánem klubu na rok 
2016. 
Paní Rodovská vznesla dotaz na určitou citaci v žádosti, a zda je příspěvek na provoz nebo investici. 
Starosta -  v žádosti je to méně srozumitelně sepsáno, ale žádost klubu je 400 000 Kč na provoz. 
Pan Suchý – příspěvek je podmíněn poskytnutím dotace? 
Starosta – ne, obec poskytuje dotaci na provoz klubu. 
Paní Rodovská – má obec přehled, na co vynaloží kluby tento příspěvek? 
Pan Pavliš – ano, bylo to předmětem letošní kontroly. Předkládají kopie dokladů. 
Starosta – součástí žádosti je finanční plán, kde jsou odhadnuté nákladové položky klubu pro rok 
2016. 
Pan Pavliš – klub by se měl starat i o druhé tréninkové hřiště, které zarůstá a leží ladem. 
Starosta – to bychom museli dotaci zvýšit nejméně o 80 tis, bez další pomoci obce by to klub nezvládl. 
Chtěli bychom od jara zajišťovat údržbu fotbalových hřišť ve Velkém Březně i Valtířově pomocí VPP 
a pomoci tímto klubům. 
Pan Dvořák – druhé hřiště se může vyjmout z nájmu a starat se může obec. 
 
V 17:30 se dostavil pan Michal Šidák 
Nebylo dalších připomínek, starosta proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 103/2015 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – FK Jiskra Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.    schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 400.000,-- Kč, 
 příjemce dotace: FK Jiskra Velké Březno, IČ: 40232379 se sídlem Alej   
 Sportovců 256, 403 23 Velké Březno, zastoupený předsedou Davidem Řezáčem.  
II.      pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, uzavřením smlouvy. 

Výsledek hlasování:           hlasů pro 10    hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo přijato.   
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Starosta předložil ke schválení Veřejnoprávní smlouvu s TJ SPARTAK Valtířov. Seznámil zastupitele 
s finančním plánem klubu na rok 2016. 
Pan Pavliš – TJ Jiskra má určitě ve vlastnictví sekačku, mohly by se střídat v jejím využívání se 
Spartakem. 
Pan Turek – je to časově náročné, také transport traktůrku je obtížný. 
Pan Dvořák – dvě sekačky jsou lepší, může se stát, že se jedna porouchá a potom druhý klub 
vypomůže svou technikou, při přejíždění se sekačka příliš opotřebovává, protože k tomu není 
uzpůsobená, nesmí na silnici a přesun po cyklostezce také není vítán. 
Pan Hudík vznesl dotaz na nájem pozemku od farnosti Svádov ve výši 32 000,- Kč. Zda by nebylo 
lepší pozemek získat do vlastnictví. 
Pan Turek  - to je chybně, roční nájem je 3200,- Kč. 
Tajemník – pokud by byla vůle zastupitelstva, můžeme začít jednat o odkoupení pozemku od Diecéze 
Litoměřice. 
Nebylo dalších dotazů a připomínek, starosta proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 104/2015 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – TJ Spartak Valtířov 

Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.    schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 160.000,-- Kč, 

příjemce dotace: Tělovýchovná jednota Spartak Valtířov, občanské sdružení, IČ: 4556161 se 
sídlem Valtířov 34,400 02 Velké Březno, zastoupený předsedou sdružení Karlem Turkem. 

II.      pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, uzavřením smlouvy. 
Výsledek hlasování:           hlasů pro   11  hlasů proti  0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato.   
 
Starosta předložil ke schválení Veřejnoprávní smlouvu s KASUGA z.s. Seznámil zastupitele 
s finančním plánem klubu na rok 2016. 
Pan Pavliš -  členové tohoto zájmového spolku jsou z Velkého Března?  
Starosta - všichni nejsou občané Velkého Března, p. Buchar se snaží získat finance i z jiných zdrojů. 
Nebylo dalších dotazů a připomínek, starosta proto nechal hlasovat 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 105/2015 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KASUGA z.s. 

Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.    schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 140.000,-- Kč, 

příjemce dotace: KASUGA z. s., IČ: 04022262, se sídlem Nad Nádražím 323, 403 23 Velké 
Březno, zastoupené předsedou Bc. Tomášem Bucharem.  

II.      pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, uzavřením smlouvy. 

Výsledek hlasování:           hlasů pro 12    hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato.   

Cena vodného a stočného pro rok 2016 
Starosta přednesl doporučení Rady obce Velké Březno schválit cenu vodného a stočného pro rok 
2016 takto: 
 
    vodné   stočné   celkem 
Cena bez DPH:  34,25 Kč  22,87 Kč  57,12 Kč 
Cena vč. 15% DPH:  39,39 Kč  26,30 Kč  65,69 Kč 

Návrh je totožný s diskutovaným návrhem na pracovním jednání OZ ze dne 30. 11. 2015, kde bylo 
prezentováno zvýšení o 10 % a znamená oproti stávající ceně zvýšení o 5 Kč vč. DPH na vodném a 1 
Kč vč. DPH na stočném. Zdůraznil, že zvýšení není z důvodů provozních, ale z důvodu potřeby 
obnovy majetku. Pro informaci vypracovala Ing. Lípová cenový model, který by byl nutný, abychom 
zcela naplnili zákonem vyžadovaný plán obnovy vodovodů a kanalizací. Tento plán obnovy vodovodů 
a kanalizací, který počítá každoročně s 4,73 ml. Kč do obnovy majetku, byl schválen usnesením 
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zastupitelstva obce č.: 111/2012 ze dne 18. 6. 2012. Tento „nejhorší“ model by nepočítal s žádnou 
dotací do obnovy majetku VaK z obecního rozpočtu a obnova majetku by tak byla plně samostatná. 
Dle plánu obnovy máme celkem tvořit 1,48 mil. na vodovody a 3,25 mil. na kanalizaci a ČOV. Vodné 
by se muselo navýšit o 14, 68 Kč a stočné o 30, 19 Kč v ceně / 1m3 vč. 15 % DPH. Konečná cena pro 
odběratele by byla celkem 104,56 Kč vč. DPH a musela by se tudíž navýšit celkem o 44,97 Kč. Cena 
se dlouhodobě drží na stejné úrovni a samofinancování provozu včetně tvorby fondu obnovy je 
neudržitelné.  
paní Rodovská: „Vážení zastupitelé, dovolte, abych Vás upozornila, že schválení ceny vodného a 
stočného pro rok 2016 není v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, a v 
jeho prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb. v plném znění. Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované 
ceny dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v plném znění – dle § 6 odst. 1 písm. c) tento zákon spočívá 
ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání ceny. Tyto podmínky jsou závazný postup při 
tvorbě ceny nebo při kalkulaci, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny. Pitná voda dodávaná 
odběratelům a odpadní voda odvedená kanalizací – do věcně usměrňované ceny zboží patří, a proto 
lze pouze promítnout ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložené v 
účetnictví. A v tomto momentě není ukončeno účetnictví (Výsledovka k 31. 12. 2015) a přesné 
podklady pro výpočet ceny vodného a stočného byly zřejmě zpracovány odhadem. Musím upozornit, 
že porušením cenových předpisů dle § 3 odst. 1 specializovaný finanční úřad provádí kontrolu a na 
základě cenových kontrol ukládá za porušení cenových předpisů pokuty. Co se týká plánu obnovy 
vodovodů a kanalizací je možné tento aktualizovat podle části II. části zákona č. 274/2001 Sb. Rozsah 
a způsob zpracování a průběžné aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (§ 3). Na základě 
zprávy starosty obce na minulém zastupitelstvu o zastavení soudního řízení o zaplacení částky 1 634 
949,60 Kč, která se týkala fakturace stočného a tyto finanční prostředky, které byly zinkasovány od 
odběratelů přesunout do fondu obnovy, anebo vrátit občanům. Navrhuji zpracovat cenu vodného a 
stočného až po uzavření účtování a to nejpozději dle zákona, tj. do konce dubna a provést aktualizaci 
plánu obnovy. Plán tvorby obnovy z r. 2012 počítal s tvorbou rezervy 200 tis. Kč ročně a to 
dlouhodobě a 800 tis Kč investovat ročně do obnovy z obecního rozpočtu.“ 
Starosta - 800 tis.Kč  je ale málo, navrhněte tedy jiné řešení, kterým splníme fond obnovy a nebudeme 
muset zvyšovat cenu vody. 
Vedoucí VaK – cena je stanovena zákonem a počítá se z programu dle metodického pokynu, 
nenavyšujeme provozní výdaje. 
Tajemník je přesvědčen, že není třeba čekat na účetní uzávěrku, jedná se o dlouhodobé dotování 
provozu. 
p. Rodovská - v Ústí jde o zvýšení o 2,1 % 
p. Dvořák – ale je to z 80 korun. 
Starosta – v Ústí se cena zvyšuje každý rok, my jsme naposledy zvedaly cenu v roce 2011. 
Pan Holub - zachytil informaci v obci, že se plánuje zvyšování ceny vody. Je třeba dobře informovat, i 
zvýšená cena je přiměřená. Bylo by vhodné, aby vodní hospodářství bylo soběstačné. Podívejte se do 
okolních obcí, kde je SVS a jaké má plány pro rok 2016. Tam, kde působí SVS je cena 100 Kč. Žádná 
jiná obec nemá tak nízké ceny vodného a stočného. Chápu, že nechcete, aby se cena zvyšovala. Není 
to ale do provozu, je to na obnovu desítky let starých rozvodů.   
Paní Rodovská namítá, že to není pravda a že je třeba hledat úspory v provozu. 
Vedoucí VaK – samozřejmě se snažíme o maximální úspory, ale odhad nákladů na havárie není 
možný, řady jsou z let 1930 a jsou za hranicí životnosti. 
P. Holub – již je provozováno zaměstnanci obce, tam je ta úspora. 
Starosta – je třeba více spořit a investovat, abychom mohli řady obnovovat, není naším zájmem 
zvyšovat ceny, ale už dnes jsou nemalé dotace z rozpočtu obce na rekonstrukce ve vodním 
hospodářství, přitom bychom mohli tyto částky investovat např. do chodníků a další potřebné 
infrastruktury.  Je nutné zabudovat tvorbu rezerv do ceny vody. Návrh zvýšení bude použit na obnovu 
vodárenského a kanalizačního majetku. 
p. Rodovská – to máme všechny rozvody v katastrofickém stavu? 
Starosta – plán se tvořil dle metodického pokynu a hodnotil právě stáří toho majetku, přepočtem pak 
vyšla potřebná částka do obnovy. 
Pan Pavliš vznesl dotaz na investiční plán na obnovu infrastruktury vodovodních řadů. 
Vedoucí VaK odpověděla, že takový dokument existuje. 
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Pan Hudík vznesl dotaz na náklady na tyto rekonstrukce v minulých letech. 
Vedoucí VaK přednesla výčet. 
Pan Hudík – kde jsme vzali částku až 4 mil na roční odvod do rezerv. 
Vedoucí VaK – vychází to z metodiky pro výpočet obnovy vodárenského majetku. 
Pan Hudík – kde jsme v minulosti vzali tyto prostředky? 
Starosta – investovali nebo spořili jsme mnohem menší částky, protože na to nebyly peníze. 
Pan Pavliš by ocenil přehled výhledových oprav řadů, se kterým by se zastupitelé seznámili. 
Starosta – dle metodiky vychází tvorba obnovy 4,7 mil, to je částka pro náš rozpočet nereálná, ale 
právě proto je třeba cenu postupně zvyšovat a tvořit finanční rezervy pro opravy a rekonstrukce, 
dotace na tento druh oprav není, pouze na intenzifikaci. 
Pan Dvořák požaduje správný výpočet ceny podle zákona a garanci na základě hospodářského 
výsledku a přiklání se k postupné přiměřené obnově, a tím k pohnutí s cenou. 
Pan Pavliš zdůrazňuje správně a srozumitelně předkládat tyto informace občanům obce. 
Starosta odpověděl, že ve zpravodaji je článek, který zdůvodňuje zvýšení ceny vody. 
Pan Dvořák se přiklání k panu Pavlišovi, že je třeba připravit plán obnovy s konkrétními lokalitami, ve 
kterých se bude vyměňovat řad na několik let. 
Paní Rodovská vznesla dotaz k soudnímu líčení o 1 634 000 Kč za nezaplacené faktury – kde ta částka 
zůstala. 
p. Dvořák – rozumí tomu tak, že to je částka, kterou si vymyslel pivovar a chtěl po obci zaplatit. 
p. Rodovská – Ne, to byla fakturace. 
Starosta – to má pan Dvořák pravdu. Pivovar je chtěl po obci zaplatit, a proto to žaloval. 
p. Rodovská – ano, to je logické. 
p. Dvořák – my jsme je ani nevybrali od lidí. To bychom museli zaplatit ze svého. 
p. Rodovská – proti fakturám se argumentovalo nájemným. 
Starosta – jaký to má vliv na probíraný návrh zvýšení ceny? Schválili si cenu a tu fakturovali obci, ale 
myslím si, že tato diskuze je zbytečná, protože od června se problematika vyřešila. 
p. Rodovská – ta cena byla fakturovaná občanům. 
p. Dvořák – nebyla. 
Starosta – nebyla. Vždyť jsme tu cenu sdružení neakceptovali. Myslím si, že nemá cenu se tímto 
zabývat. Problematika ČOV je vyřešena, soudní spor se zastavil a s návrhem ceny nesouvisí. 
Pan Turek navrhl, aby se přistoupilo k hlasování. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 106/2015 
Cena vodného a stočného pro rok 2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2016 takto:  

                vodné             stočné               celkem  
Cena bez DPH:    34,25 Kč    22,87 Kč    57,12 Kč  
Cena vč. 15% DPH:    39,39 Kč    26,30 Kč    65,69 Kč  
Výsledek hlasování:        hlasů pro  10 hlasů proti  2 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Strategický rozvojový dokument obce 
Starosta seznámil zastupitele s návrhy pracovní skupiny, která jednala minulou středu o oblastech 
rozvojového dokumentu obce a vedoucích těchto oblastí. Návrh byl zaslán zastupitelům i s informací, 
že Tomáš Holub vám dnes tento návrh představí, provede krátké seznámení a ukáže návod jak každou 
oblast rozvoje zpracovat (např. jak na analýzu současného stavu, uvede příklady, zpracuje návodné 
otázky. Do usnesení jsme zatím připravili pouze vedoucí jednotlivých skupin s tím, že náš návrh byl 
širší – doplněn o další zastupitele. Předpokládá se, že skupiny budou doplněny i o členy z veřejnosti a 
OU. Předal slovo Tomáši Holubovi. 
Pan Holub seznámil přítomné se strukturou připravovaného dokumentu. V první části je popis obce a 
její členění, v druhé jsou formy dotazníkového šetření (předpokládá spolupráci s ústeckou 
fakultou), ve třetí části se analyzuje stav obce, její rizika a slabé i silné oblasti, v poslední, 
čtvrté části jsou návrhy a řešení. Vyzdvihnul poslední část – její důležitost, která je důvodem 
pro tvorbu takového dokumentu, pro dobrou budoucnost obce. V tomto momentě bude 
přehlednější, jaké dotační tituly sledovat. Klíčem fungování takového dokumentu je jeho 
revidování a živé přizpůsobování chodu obce. Upozornil, že v roce 2020 končí hlavní dotační 
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období. Předpokládá, že v měsících březen až srpen bude probíhat dotazníková forma 
zapojení občanů. 
Pan Štefl upozornil na to, abychom nadmíru neobtěžovali občany dotazníky, je nutné, aby tyto 
dotazníky byly srozumitelné. 
Pan Holub se informoval na různých obcích, analyzoval různé přístupy. Konstatoval, že největší 
úspěch mělo osobní dotazování, což je časově nejnáročnější. Je důležité kvalitně zpracovat dotazníky a 
vycházet ze zkušeností jiných starostů. Podstatné je zapojit co nejširší okruh občanů. Uvedl příklad 
zjišťovaných hodnot z jiné obce v oblasti kvality bydlení. 
Pan Pavliš – přípravy tohoto dokumentu by se měli zúčastnit pokud možno všichni zastupitelé, aby 
rozvojové plány nebyly cizí nově zvolenému zastupitelstvu v dalším období – předpoklad podobného 
obsazení. 
Tajemník vznesl dotaz na odhad nákladů na tento dokument, současně upozornil na zákon o ochraně 
osobních dat v souvislosti s údaji z registru obyvatel, sociální oblasti i bytové. 
Pan Holub – na dalším zasedání můžeme pracovat s odhadem nákladů. 
Starosta navrhl přistoupení k ustavení pracovních skupin. 

   
Výsledek hlasování o usnesení č.: 107/2015 
Strategický rozvojový dokument obce 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje přípravu Strategického rozvojového dokumentu obce 
Velké Březno pro období 2016 – 2025 a za tímto účelem ustavuje tyto pracovní skupiny a jejich 
vedoucí: 

a) Bydlení a kvalita života  - vedoucí: Ing. Jiří Pavliš. 

b) Školství, kultura, sport, mládež - vedoucí: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. 

c) Sociální a zdravotní služby  - vedoucí: paní Marie Dvořanová. 

d) Technická infrastruktura  - vedoucí: pan Jaromír Dvořák. 

e) Podnikání a cestovní ruch  - vedoucí: pan Miloš Hudík 

f) Obyvatelstvo, demografický vývoj, spolky   - vedoucí: Ing. Tomáš Holub 

g) Hospodářství, ekonomika, trh práce, pracovní možnosti - vedoucí Ing. Tomáš Holub 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 12  hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Dokument transparentní radnice 
Starosta předložil ke chválení strukturu a obsah nové webové stránky obce, jako součást realizace 
politiky transparentní radnice. 
Nebylo dotazů a připomínek, starosta proto nechal hlasovat 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 108/2015 
Transparentní radnice 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje strukturu a obsah nové webové stránky obce, jako 
součást realizace politiky transparentní radnice. 

Výsledek hlasování:        hlasů pro  11 hlasů proti  0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
 
Starosta informoval o novele zákona o odměnách členů zastupitelstev a možnosti navýšení odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva obce. 
Vláda na svém jednání 14. 12. schválila legislativní materiál, kterým se mění nařízení vlády č. 
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Na základě této novely dojde 
k zvýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev 
územních samosprávných celků a současně maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce 
neuvolněným členům zastupitelstev o 3 % s účinností od 1. 1. 2016. My jsme již v dubnu tohoto roku 
odhlasovali, že od 1. 1. 2016 dojde k navýšení od 20 do 100 Kč za měsíc podle toho, o jakou funkci se 
jedná. To byla reakce na předchozí novelu o možnosti navýšení.  
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Nyní je tedy další možnost a my můžeme reagovat na tuto novelu v podstatě dvěma způsoby: 
1) Buď nechceme navyšovat stávající odměny a do zápisu z jednání uvedeme, že bylo projednáno a 

nebylo k tomuto bodu přijato usnesení, tím bude platit výše odměn od 1. 1. 2015, které byly schváleny 
v dubnu. 

2) Nebo chceme zvyšovat odměny a musím tedy přijmout nové usnesení. 
Vzhledem k tomu, že tato informace je mi známa oficiálně od středy 16. 12., nestačila k tomu 
zaujmout stanovisko rada obce.  
Požádal o názory, kterou variantu zastupitelstvo zvolí, případně o předložení návrhů na stanovení výše  
odměn.  
Pan Dvořák navrhuje odměny nezvyšovat. 
Pan Pavliš se dotázal, zda je spočítáno kolik by stálo zvýšení. Jinak také souhlasí s nezvýšením. 
Starosta odpověděl, že předpokládal všeobecný nesouhlas se zvyšováním, proto částka není spočítaná. 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností schválit vyšší odměny neuvolněným zastupitelům a 
nepřijalo žádné usnesení. 
 
Dotazy 
 
Pan Štefl – jak a kdy bude upraven přejezd dráhy ve Valtířově? Po letošních „opravách“ je to velmi 
nebezpečné. 
Dvořák – domnívá se, že po výměně druhé koleje dojde ke zlepšení. 
Starosta – předpokládá se oprava v březnu 2016. 
 
Starosta předpokládá focení zastupitelů pro nový web, které by se mohlo provést jednotně v místním 
fotoateliéru. 
 
Paní Charvátová – je možné omezit, nebo zjistit jaký materiál se vozí na pole před ČOV? 
Tajemník: Lesy ČR tam vyváží vytěžený materiál z přehrážky na Olešnickém potoce, pozemek je 
soukromý, ale je možné pověřit komisi pro životního prostředí, aby prověřila, vyžádala si vzorky. 
 
Pan Suchý vznesl dotaz na to, zda je k dispozici kronika obce z doby před 60 lety. 
Starosta odpověděl, že jedině v ústeckém archivu. 
Pan Dvořák popřál vše nejlepší jak v době vánoc, tak v novém roce. 
K tomuto přání se přidal p. Štefl, p. Fiala prostřednictvím T. Holuba i starosta. 
 
Diskuze 
Nebylo dotazů. 
 
Starosta poděkoval za účast na jednání a popřál všem příjemný zbytek dne. 
 
Jednání ukončeno 19.30 hod. 
 
 
 
 
 
         Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
                starosta obce                          místostarosta obce 
 
 
 
 
 
        Ivana Charvátová                Jitka Rodovská 
             ověřovatel        ověřovatel 
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