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Zápis 
 

z 11. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo dne 25. ledna 2016 od 17,00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

Jednání se účastnilo:  12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: P. Moucha, p. Dvořák, p. Hudík dostavil se v 18:50 
 
Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté – 3) a zahájil zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o 
obcích. Konstatoval, že je přítomno 12 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
Omluvil pan Dvořáka, pana Mouchu a pana Hudíka, který se má dostavit v průběhu jednání. 
Zapisovatelkami určil Ing. Blanku Starou a paní Hanu Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a 
ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva Ing. Jiřího Pavliše a pana Karla Turka. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: 
pan Jiří Suchý, Bc. Tomáš Pýcha, Ing. Jan Fiala 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 109/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Jiřího Pavliše a  
pana Karla Turka 
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: 
pan Jiří Suchý, Bc. Tomáš Pýcha, Ing. Jan Fiala. 
 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  12   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.: 110/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 11. zasedání: 

1. zahájení 
2. rozpočtová opatření 6/2015 
3. různé 
4. zprávy starosty 
5. dotazy členů zastupitelstva 
6. diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12    hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Rozpočtové opatření č. 6/2015 
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 6. a doplnil změnu o jednu položku, a sice o zrušení 
výdaje ve výši 145 000 Kč za zpracování PD zateplení obecních objektů. Tato fakturace proběhne až 
v roce 2016.  
Pan Pýcha vznesl dotaz na prodej bytu v čp. 140. 
Starosta odpověděl, že byla složena záloha 10 tis, ale dosud nebyla uhrazena zbylá část kupní cen dle 
prodejní smlouvy. Kupující má zájem o koupi, ale řeší problémy s poskytnutím hypotéky. 
Nebylo jiných připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 111/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 dle přílohy. 

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

Projednání návrhu na tvorbu barevného zpravodaje.  
Starosta přednesl nabídku pana Vodného na zpracování barevného zpravodaje. Uvedl, že závěry k této 
nabídce představí redakční rada zpravodaje a předal slovo paní Kateřině Valešové.  
Paní Kateřina Valešová shrnula význam, obsah, sestavení redakční rady a přiblížila úkoly, které pro 
tuto radu z činnosti vyplývají. Seznámila se závěry ze semináře pro vydávání těchto tiskovin s tím, že 
náš zpravodaj (vydávaný do začátku roku 2015) se umístil na nejhorším 18. místě z posuzovaných. 
Redakční rada zapracovala všechny podněty ke zlepšení (formu, typ písma, uspořádání), 
spolupracovala dále s lektorkou semináře a na závěr byli velmi pochváleni za změnu zpravodaje 
k lepšímu. Tisk zpravodaje byl zadán jiné firmě, která podává profesionálnější výsledky. Cena se 
navýšila cca o 27 tis., což je ve srovnání s výsledkem příznivé. 
Starosta vnímá změnu zpravodaje velmi pozitivně. Je třeba odsouhlasit, jaké firmě se bude 
v nadcházejícím období zadávat tisk zpravodaje. 
Paní Rodovská vznesla dotaz na celkovou cenu za vydání. 
Starosta odpověděl, že cena se odvíjí od počtu stran a počtu vydání (v současnosti 700 ks). V rozpočtu 
pro tento rok je počítáno s částkou 60 000 Kč.  
Pan Štefl souhlasí, že grafická podoba stávajícího zpravodaje je na profesionální úrovni. 
Paní Dvořanová zaznamenala stížnosti, že se nedostane do každé domácnosti 
Starosta odpověděl, že není bohužel možné při počtu 700 ks dodat zpravodaj do každé domácnosti. 
Paní Mendlová poznamenala, že by se mohlo dát více výtisků do knihovny k dispozici občanům. 
Pan Pavliš konstatoval, že přestože barevná varianta zpravodaje je levnější, líbí se mu více novější 
verze černobílá. 
Pan Fiala je toho názoru, že u černobílé novější verze je znát i kvalitnější papír. 
Nebylo dalších dotazů a připomínek, starosta proto nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 112/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno neschvaluje nabídku firmy Vodný Pavel, se sídlem Žežická 19, 400 
07 Ústí nad Labem na zpracování celobarevného vydání obecního zpravodaje. 

Výsledek hlasování:           hlasů pro    10 hlasů proti 2 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato.   
 
Strategický rozvojový dokument obce 
Starosta konstatoval, že by dnešní projednání rozvojového dokumentu mělo sloužit k seznámení se se 
složením pracovních skupin, představením časového harmonogramu prací a návrhu spolupráce s FSE 
UJEP, s kterou jednal T. Holub. V E-mailu žádal předsedy jednotlivých pracovních skupin, aby do 
dnešního dne měli domluveny členy svých pracovních skupin. Uvědomuje si, že některé skupiny 
budou početnější, jiné méně. Předal slovo T. Holubovi. 
Pan Holub domlouval možnosti spolupráce s fakultou UJEP Ústí n. L. Informoval o návrzích a 
příznivé cenové nabídce (25 000 Kč) za zpracování kompletního rozvojového dokumentu. 
Zpracovávají to lidé, kteří mají odbornou kvalifikace a rozumí problematice.  
Nabízejí odbornou přípravu, prezentaci v zastupitelstvu. Závěrečná práce na dokumentu by měla být 
zpracovávána v obci, aby nebyl příliš teoretický. Domnívá se, že zastupitelé, kteří v obci bydlí a znají 
ji, by měli minimálně analytickou část dokumentu zpracovat. Vyzval předsedy jednotlivých 
pracovních skupin a všechny jejich členy ke spolupráci při zpracování zejména analytické části, a 
následně vypracování dotazníku, který se rozešle občanům. Předběžný termín je stanoven do poloviny 
února. Spolupráci s fakultou si představuje i v otázkách využití dotací a podpor. Finální část – 
zpracování závěrů vycházejících z dotazníků předpokládá v srpnu 2016. 
Pan Pavliš se dotázal, v jakém termínu a jaké struktuře by měla každá skupina vytvořit vlastní 
výstupy.  
p. Holub: každá skupina bude zaměřena na jinou oblast, jsou však informace (např. demografické), 
které budou společně využitelné ve všech oblastech. 
Pan Fiala se dotázal, jak se došlo k termínům předkládání  - polovina února není u některých reálná, ať 
z důvodů zdravotních, či jiných. 
Pan Holub odpověděl, že termín je předběžný, při jakémkoliv problému, nechť se předsedové obrací 
na něj, bude spolupracovat. 
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p. Rodovská: na stránkách už existuje Rozvojový plán, je možné z tohoto dokumentu něco využít? 
Starosta: jistě, některé záměry se vypustí, některé naopak doplní. 
p. Rodovská: některé obce už přímo zapracovávají finanční plány – rozpočtové. Budeme to dělat 
stejně? 
p. Holub: měli bychom mít minimálně odhad finanční náročnosti (v ideálním případě hotovou 
projektovou dokumentaci), aby finální dokument byl kvalitní a reálný i z hlediska plánování obce. 
Pan Šidák poukázal na to, že obec nedisponuje příliš velkými finančními prostředky. Je sice možnost 
získávat dotační balíčky, musíme si ale uvědomit, že prioritní bude investice do školní jídelny. Dále 
bude nutné opravovat místní komunikace, nebo např. okolí Tivoli. Je potřeba se co nejdříve připravit 
na vyhlášení dotačních titulů, abychom včas mohli požádat. 
p. Pavliš: jedna věc je zpracování strategického dokumentu a druhá je příprava na dotační tituly, ale 
nevidí v tom kolizi. 
Starosta: v současnosti jsme připraveni na chodník pod zámkem, zateplení čp. 248 Litoměřická, první 
komunikace s možností získání dotací již probíhá. 
p. Pavliš: jaké dotace jsou aktuálně vypisovány? 
p. Šidák: v oblasti zlepšování veřejného prostředí, na integraci sociálně znevýhodněných obyvatel, pro 
některé je potřeba mít strategický dokument. 
Starosta: komunikujme se společností, která se zabývá dotacemi na intenzifikaci ČOV Velké Březno. 
p. Pavliš: z tohoto pohledu je třeba vědět, co je potřeba udělat co nejdříve. 
p. Šidák: význam tohoto dokumentu vidí na vytipování zlepšení veřejného života co nejobjektivněji. 
Starosta: v letošním roce stihneme zpracovat dokument a pracovat na projektech, které máme 
připravené. 
p. Fiala: může se stát, že nebude dotace na školní jídelnu, ale nutnost její obnovy je prioritní, takže 
nebudou finanční prostředky na jiné projekty v několika příštích letech. 
p. Šidák: současné rozpočtové určení daní je pro nás celkem výhodné, ale může dojít ke změně a na 
velké plány nebudou prostředky. 
p. Pavliš: při přípravě údajů k strategickému dokumentu je také potřeba spolupráce s úředníky 
obecního úřadu, od kterých budou potřeba určitá čísla. 
p. Holub: dokument se bude muset revidovat nejméně 2x za rok v souvislosti s vyhlášením 
konkrétního dotačního titulu. Na základě výzev pak reagovat, ale k tomu je potřeba vyznačit priority, 
připravit se na možné výzvy. Je třeba sledovat všechna kritéria výzev a podle těchto vyhodnotit 
výhodnost realizace. 
Tajemník: skupiny by měly pracovat samostatně, koordinovat jejich činnost by měla řídící skupina 
programu. Předkládat radě či zastupitelstvu své návrhy by měly až v okamžiku, kdy budou potřebovat 
k realizaci finanční prostředky obce. 
p. Fiala: stálo by za zvážení využít nabídky UJEP UL. 
p. Holub: je možné za 1. zadat celkové zpracování dokumentu, nebo za si přípravu zabezpečit 
samostatně a konečnou úpravu zkonzultovat. 
Pan Šidák se obává, že při využití 1. varianty by dokument nemusel být reálný a zobrazující zájmy a 
možnosti obce. 
Pan Holub navrhuje, aby okolo 10. 2. byla provedena konzultace se zástupci skupin o stavu přípravy. 
Paní  Dvořanová žádá o doplnění skupiny o paní Linkovou. 
Starosta: to není problém, jakákoliv skupina může zapojit občana z obce, záleží na předsedovi. 
Tajemník: na dalším zasedání zastupitelstva 29. 2. 2016 může být na programu informace p. Holuba o 
stavu přípravy strategického dokumentu. 
 
Návrh předsedy KV k projednání plánu kontrol KV v roce 2016. 
Starosta doporučil tento bod přesunout na další jednání OZ, protože rada obce na posledním jednání 
doporučila zastupitelstvu schválit statut a jednací řád pro oba výbory zastupitelstva. S tímto 
dokumentem budou zastupitelé seznámeni a bude projednáván na příštím jednání OZ. Toto 
doporučení vzniklo z důvodu nejasnosti v kompetencích jednotlivých výborů, které vyvstaly na 
jednání zastupitelstva obce, a neexistence jednotného postupu pro svolání, jednání a hlasování výborů.  
Polovina z navrženého plánu kontrol KV spíše spadá do kompetence FV, proto doporučuje program 
činnosti kontrolního výboru schválit na příštím jednání ZO. 
Tajemník osvětlil zastupitelům kompetence kontrolního a finančního výboru. 
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Pan Pavliš upozornil, že podněty pro provádění kontrol KV a FV by měly především vycházet ze 
zastupitelstva, zatím se tak nestalo. 
 
Zprávy starosty a tajemníka 
 
Starosta informoval o navezených kalech na poli naproti ČOV. Jedná se o vytěžené sedimenty 
z Kojetického potoka, k jejichž ukládání vydal souhlas Magistrát města Ústí nad Labem, odbor 
životního prostředí. Sedimenty dle rozhodnutí splňují požadované kvalitativní vlastnosti stanovené 
vyhláškou č. 257/2009, o používání sedimentů na zemědělské půdě. Vše je legislativně v pořádku. 
Paní Dvořanová se dotázala, zda je stanoven konečný termín pro zaorání a likvidaci? 
Starosta odpověděl, že v této chvíli mu není známo. 
Paní Charvátová požádala tuto informaci zveřejnit ve zpravodaji. 
 
Starosta informoval dále o změně svozových dnů komunálního odpadu. Změna se týká místní části 
Valtířov. Svozu komunálního odpadu ve Valtířově je od 25. 1. přesunut z úterý na středu. Dochází 
tedy ke sjednocení svozu v obou místních částech do jednoho dne. Občané byli informováni letáky, 
informace je i na webových stránkách. 
 
Starosta dále zastupitele pozval na obecní ples, který se bude konat 26. 2. od 20:00 v Tivoli. 
Paní Charvátová k tomu doplnila informace o změně systému tomboly, kontroly platících, hudební 
produkci, a předprodeji vstupenek v pokladně OÚ, apod. 
 
Dotazy  
 
Pan Fiala se dotázal, od kdy bude možno ukládat odpad na sběrné místo. 
Starosta: 29. 2. by mělo ZO přijmout vyhlášku a od 1. 4. 2016 by mělo sběrné místo fungovat. Pro 
nebezpečný odpad jsou stanoveny dny a časy, kdy je bude odborná firma odebírat a následně je 
zlikviduje. Žoky na listí budou zdarma, ale s limitem 2 žoky na rok a objekt (čp. nebo č. evidenční). 
Žoky jsou určeny pro jarní a podzimní údržbu a již je také stanovený termín odvozu. Ostatní bioodpad 
budou občané moci odložit v plánovaném sběrném místě od 1. 4. 2016. 
 
Tajemník informoval, že došlo k dohodě s fotografkou, která bude zastupitele fotit pro potřeby nových 
webových stránek. Vyzval zastupitele, že je třeba stanovit termíny (min. 2) a koordinaci focení. 
Existuje i varianta, že každý zastupitel zašle mailem svou fotografii. 
P. Fiala navrhl, ať se pro fotografování stanoví tyto dva termíny, ze kterých si zastupitelé budou moci 
vybrat. 
 
Pan Pavliš informoval, že od pondělí 1. 2. by měly být zprovozněny nové webové stránky obce. 
Informoval o možnosti registrace občanů (do diskuse a pro odběr novinek), na základě požadavků a 
zkušeností se budou tyto stránky ještě upravovat. 
 
Pan Holub vznesl dotaz na těžbu dřeva v nočních až ranních hodinách několikrát týdně. 
Tajemník odpověděl, že těžbu provádí pro Lesy ČR firmy HEDERA. 
 
p. Fiala: požádal o zajištění údržbu MK Na Pastviny po jarním těžbě dřeva v lesích.  
 
Pan Pýcha vznesl dotaz na finanční náklady na zpracování rozvojového dokumentu. 
Starosta: spolupráce s UJEP by měla stát max. 25 tis., počítá se dále s vydáním speciálního 
zpravodaje, jehož součástí budou dotazníky, další náklady mohou vzniknout při besedách s občany. 
p. Pýcha se dotázal, kdo vybíral členy skupin pracujících na rozvojovém dokumentu. 
Starosta: návrh vzešel z hlavní pracovní skupiny, vše je ale možné konzultovat s p. Holubem. 
 
Pan Pýcha dále vznesl dotaz, jak a jestli probíhá komunikace s p. Valešovou o možnosti vypracování 
klíče - pravidel k posouzení spravedlivé rozdělení dotací sportovcům. 
p. Fiala: některá města tento klíč mají (podle počtu osob do 18 ti let z obce). 
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Starosta odpověděl, že komunikace proběhla, ale nadace, v jíž je p. Valešová zaměstnaná chtěla za 
vypracovaná cca 20 000 Kč. Uvedl dále, že se snažil vypracovat pravidla a inspiroval se dokumenty 
jiných obcí a měst. Nepodařilo se mu ale spravedlivý klíč, který by neznevýhodňoval např. fotbalisty 
z Valtířova, najít. Bude rád, když se najde někdo ze zastupitelů, který si tuto problematiku vezme za 
svou a nějaký spravedlivý klíč předloží. 
Pan Štefl dodal, že uvítá v pracovní skupině kultury, školství a tělovýchovy každého, kdo má zájem a 
nápady. 
 
Tajemník informoval zastupitele, že podklady pro jednání rady i zastupitelstva jsou kapacitně dost 
veliké a posílat tyto podklady emailem je náročné, některým i nedoručitelné. Proto doporučuje řešení 
např. předávání podkladů na flashdiscích.  
Pan Pavliš uvedl, že by byla možnost získat podklady pro jednání na základě ojedinělého přístupu na 
webu obce. 
Pan Turek se přiklání k předávání materiálů na flashdisku. 
 
 
Diskuse 
nebylo diskutujících 
Starosta poděkoval za účast na jednání a popřál všem příjemný zbytek dne. 
 
Jednání ukončeno 19. 05 hod. 
 
 
 
 
 
         Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
                starosta obce                          místostarosta obce 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Pavliš                        Karel Turek 
                ověřovatel        ověřovatel 
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