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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 20. listopadu 2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 

Starosta zahájil 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno. Informace o konání dnešního zasedání 
zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce obecního úřadu 
dne 10. 11. 2017, tedy před minimální lhůtou 7 dní před konáním zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány 
podklady k dnešnímu jednání.  
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a panem Ing. Fialou a panem Bc. Pýchou. Byl k dispozici 
na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá za schválený. Dále 
konstatoval, že dle prezenční listiny je zatím přítomno dnešního jednání 10 z 15 zastupitelů, starosta omluvil 
pana Suchého, paní Charvátovou, Ing. Holuba, pana Koudelu a pana Pýchu. 
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 
zákona o obcích usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce paní Hanu 
Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva: Ing. Jiřího Pavliše, Karla 
Turka. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: PhDr. 
Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Miloš Hudík MBA, Jaromír Dvořák. Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy 
zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 272 /2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 25. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Jiří Pavliš, Karel Turek 
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Miloš Hudík MBA, Jaromír Dvořák 
 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0
 Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta dále konstatoval, že všichni obdrželi podkladový materiál a podle něj bylo přistoupeno ke schválení 
programu zasedání.   
Výsledek hlasování o usnesení č.: 273/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 25. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Finanční záležitosti 
3. Provod – info o projektech VaK 
4. Hospodaření s majetkem obce  
5. Různé 
6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 Usnesení bylo schváleno.  

 
17.05 dostavil se Ing. Holub 
 

Finanční záležitosti 
Úvěrový rámec 
Starosta představil pana Ing. Luďka Tesaře, který pro dnešní jednání a vypracoval střednědobý výhled rozpočtu 
naší obce a který nyní představí finanční možnosti naší obce pro realizaci našich střednědobých investičních 
plánů. Pan Ing. Tesař je zástupcem společnosti Cityfinance, která se dlouhodobě zabývá financováním obce. 
Předkládaný materiál projednával také finanční výbor, který se s tímto dokumentem seznámil a předpokládám, 
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že bude mnoho dotazů. Starosta zdůvodnil, proč obec oslovila společnost Cityfinance k vypracování tohoto 
výhledu a k osobní prezentaci na tomto jednání. Existuje zpracovaný a schválený strategický dokument, 
v kterém je definována řada důležitých a nezbytně nutných investic. Ovšem finance, kterými obec disponuje, 
nestačí na jejich realizaci. Proto se jako dostupná varianta nabízí půjčení financí na ty nejnutnější investiční 
akce. Starosta předal slovo Ing. Luďku Tesařovi. 
 
Ing. Luděk Tesař prezentoval vypracovaný dokument pro Obec Velké Březno. Střednědobý výhled rozpočtu 
obsahující analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle Cityfinance. Zhodnotil vývoj hospodaření za posledních 
cca 10 let, hodnotil pozitivní hospodaření obce nárůst finančních rezerv i obnovu majetku a investice 
v dostatečné míře. Zhodnotil silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení financí, stanovení finančního 
potenciálu samosprávy na 5 let. Doporučil strop bezpečné zadluženosti a doporučení finanční strategie obce. Dle 
analýzy je obec ve výborné finanční kondici a může bez obav uzavřít investiční úvěrový rámec cca 55 miliónů 
korun. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz, jak dlouhodobé by měly být úvěry. 
Ing. Tesař – nastaveno je splácení na dvacet let, lze zkrátit při dobré finanční situaci obce. Doporučil jít do 
úvěrového rámce, finanční stav obce je velmi dobrý. Doporučil zvýšit výdaje na projekty a přípravu investičních 
akcí. 
17,36 dostavil se Jiří Suchý 
Ing. Fiala: kolik budou činit splátky úvěrů v cash flow? 
Ing. Tesař předpokládá, že v roce 2018 ještě nedojde k čerpání úvěru, obec má značné finanční rezervy.  
Ing. Fiala: jaká bude úroveň výše úroku, jaká bude fixace? 
Ing. Tesař: ČNB je určující pro výši úroků (PRIBOR 0,2 - 0,5). Důležitá je marže, doporučuje 3M a nefixovat 
a mít možnost předčasných splátek bez poplatku. 
Ing. Fiala: pokud si samospráva bere úvěr, čím ručí? 
Ing. Tesař: ručí se příjmem daňových výnosů. Změna zákona RUD je možná, banka by to musela zohlednit, 
ale vývoj RUD je zvyšující se ve prospěch obcí, ne naopak. 
Tajemník: pokud dojde ke schválení úvěrového rámce, a vysoutěží se úvěr, jak dlouho může obec nečerpat 
úvěr? 
Ing. Tesař – i čtyři roky, banka se musí informovat, ale je možné začít čerpat poslední rok. Je možné nakonec 
nečerpat, ale není zpoplatněna fixace financí. Banka bude chtít nějaký plán financování, přehled akcí. Ty se ale 
mohou změnit. 
Tajemník: je nutné zrychlit přípravu akcí, aby bylo možné úvěr včas využít? 
Ing. Tesař – ano, je vhodné připravit si přehled zamýšlených akcí a zahájit přípravné práce. 
Starosta – v příštím roce zahájíme výstavbu školní jídelny, pak je důležité řešit rekonstrukce ve vodním 
hospodářství a veřejného osvětlení. 
Ing. Pavliš – dá se spočítat, jaké bude navýšení výdajů při přijetí úvěru? 
Ing. Tesař – peníze na účtech se budou znehodnocovat rychleji, než porostou úroky z úvěrů, v tomto období je 
výhodné pro obce přijmout úvěr. Při výši 55 mil úvěru, je odhad 3,5 mil ročních nákladů. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 274/2017 
Investiční úvěrový rámec 
Zastupitelstvo obce Velké Bezno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 
     záměr na získání Investičního úvěrového rámce obce na krytí investic ve výši 55.000.000,- 
     Kč (slovy padesátpětmilionůkorunčeských). 
II. Ukládá 
     Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
     provést poptávkové řízení a na základě výsledku předložit zastupitelstvu návrh smlouvy.   

Výsledek hlasování:      hlasů pro1 12   hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno. 
Starosta poděkoval Ing. Tesařovi za prezentaci finančního zdraví obce a návrhu na výhled rozpočtu. 
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Provod – info o projektech VaK 
Starosta předal slovo jednateli společnosti Provod Ing. Petru Plichtovi, aby zastupitele informoval o stavu 
příprav a zpracování PD na 4 rozvojové projekty v oblasti vodního hospodářství a o možnostech získání dotací 
na tyto investice:  
Modernizace a intenzifikace ČOV Velké Březno, obnova ČSOV Valtířov – Kolonie (info i v další části tohoto 
podkladu), přeměna ČOV Valtířov na ČSOV a výtlak na ČOV Velké Březno, studie komplexního řešení 
vodovodu Velké Březno – Valtířov. 
 
Ing. Plichta informoval, že investice, které generují příjmy, což je případ vodovodů a kanalizací, je možné 
financovat z 63,75 % z dotace  OPŽP. Jsme v aktuálním plánovacím období do 2020 a musí být zkolaudováno 
do konce roku 2023. Je možné ještě zapojit finanční spoluúčast Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. 
Informoval, že modernizaci a intenzifikaci ČOV Velké Březno je ideální spojit v jednu žádost s přeměnou ČOV 
Valtířov na ČSOV. Kroky jsou směřovány k podání žádosti v červnu 2018. 
U řešení posílení vodovodu propojením Velkého Března a Valtířova doporučuje ještě doplnit vytvořením dalšího 
zdroje pitné vody a její jímání, případně akumulaci v lokalitě pod Vartou. Toto bude řešit v brzké době 
s hydrogeologem. 
Starosta – v případě posílení vodovodu jsme dnes jen ve fázi studie. Pokud jsou takto nastavené dotace, bylo by 
vhodné zadat projektovou dokumentaci a požádat o dotaci. 
p. Dvořák – jaké budou náklady na energie a chemii po zintenzivnění ČOV? 
Ing. Plichta předpokládá, že nedojde k výraznému zvýšení nákladů, energie je určitě dominantní náklad. 
Předpokládá, že horní hranice nákladů bude 70-75 Kč/m3. 
Ing. Fiala vznesl dotaz na celkové investice. 
Ing. Plichta – odhaduje na 48 mil., ale je velká šance dosáhnout na dotace z OPŽP a Fondu vodního hospodářství 
ÚK, takže dotovaná část investice by se mohla pohybovat přes 70 % nákladů. 
Starosta poděkoval za prezentaci. 
 

Hospodaření s majetkem obce 
Smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem – Valtířov 
Starosta - vlastníci vodárenské infrastruktury v lokalitě Valtířov Pod Lesem navrhují úpravu bezúplatné smlouvy 
o převodu na úplatnou a vypuštění záruk na předávaném majetku. Rada obce doporučuje postupovat dle 
alternativy A ve stanovisku právníka obce. Tedy ponechat stávající smlouvu o bezúplatném převodu 
s vypuštěním návrhu o 10% ceně a vyhovět převodcům vypuštěním reklamačních a sankčních ujednání o 
ochraně obce. Stane-li se tedy nějaká porucha ne předané infrastruktuře, hradí veškeré možné opravy obec. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 275/2017 
Smlouva o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem - Valtířov 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu ve znění návrhu předloženém v důvodové 
     zprávě.  
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Valtířov-  
     Pod Lesem.                                                                                                    T:  31. 12. 2017 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
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  Různé 
Koncepce hospodaření s bytovými domy v majetku obce 
Starosta představil verzi 04 bytové koncepce, kterou vytvořila pracovní skupina, požádal zastupitele o seznámení 
a případné doplnění do příštího jednání OZ. 
Ing. Pavliš seznámil s koncepcí obhospodařování obecního majetku. Je několik variant. Prodat nemovitý 
majetek (až na výjimky, které obec potřebuje ke své činnosti), nebo ponechat si stávající majetek. Vyzval 
zastupitele, aby prostudovali materiál a svůj názor zaslali starostovi.  
p. Dvořák – jako jeden z dobrých námětů považuje zvýšení nájemného, které stagnuje spoustu let. Při ponechání 
bytového majetku, můžeme do určité míry ovlivnit, kdo bude v obci bydlet. Doporučuje pořádně se zamyslet. 
Ocenil zpracování dokumentu. 
Tajemník také oceňuje zpracovaný materiál, trochu chybí sociálně-ekonomická analýza, jaký dopad budou mít 
kroky jak pro obec, tak pro nájemníky. 
p. Dvořák – je nutné zvážit velmi citlivě jakou variantu zvolit, pokud prodáme zchátralý majetek nájemníkům, 
kteří nejsou ekonomicky silní, není předpoklad, že ho dají do pořádku. 
Tajemník – je možné hledat cestu např. vytvořením velkometrážních bytů, po kterých je větší poptávka, 
sloučením menších. 
p. Dvořák – je dáno zákonem, které náklady bude obec platit v nájemních bytech a o kolik je možné zvyšovat 
nájmy. 
Starosta – doktor Hradecký zpracoval zákonné možnosti obce. Je třeba rozhodnout se, které objekty prodat, které 
si ponechat, zrekonstruovat a návazně na to o kolik zvýšit nájem. Jako první bychom se měli rozhodnout, jakou 
variantu zvolíme pro hospodaření s majetkem. 
Hudík MBA – měli bychom si říct, že v obci potřebujeme i sociální byty, pro krizové situace občanů a další, 
které si ponecháme, ty zrekonstruovat a v těch zvýšit nájem. 
Starosta žádá, aby všichni zastupitelé poslali své připomínky a návrhy – nejpozději do 4.12. Pracovní skupina 
tyto zapracuje a na příštím jednání zastupitelstva bude výsledný dokument schvalován. 
Ing. Fiala doporučuje nejdříve finanční modelovat jednotlivé varianty s dopady na rozpočet obce a výši 
nájemného. 
 
Reklamační řád VaK 
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Reklamačního řádu, který stanoví druh, způsob a postup při 
reklamaci dodávek pitné vody a odvodu odpadních vod v obci Velké Březno. Povinnost zpracovat a zveřejnit 
Reklamační řád je dána novelou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, konkrétně ji ukládá § 36 
odst. 3 g) a § 4. Rada obce doporučuje předkládaný bod schválit. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 276/2017 
Reklamační řád VaK 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje 
   „Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod“ ve znění předloženého  
    návrhu. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit zveřejnění Reklamačního řádu dodávky pitné vody a odváděná odpadních vod.  
                                                                                                                             T:  30. 11. 2017 

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

18:54 odešel p. Hudík MBA 
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Kontrolní Výbor 
Předseda kontrolního výboru Ing. Pavliš předložil zastupitelstvu obce k projednání výsledky jednání 
Kontrolního výboru. Jedená se o tyto provedené kontroly: 
Kontrola stavu pohledávek, hospodaření s majetkem obce. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce z roku 
2016. Kontrola peticí a stížností za rok 2016. Kontrola činnosti výborů a komisí za období roku 2016. Nebylo 
připomínek, starosta nechal hlasovat.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 277/2017 
Zpráva o výsledku kontrol provedených Kontrolním výborem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložené zprávy kontrolního výboru o výsledku kontroly 
činnosti obecního úřadu při správě pohledávek, o výsledku kontroly plnění usnesení, o kontrole činnosti výborů 
a komisí, o kontrole petic a stížností za rok 2016 a tuto 

I.  Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
Ing. Pavliš na příštím jednání očekává návrhy od zastupitelů k činnosti kontrolního výboru pro rok 2018. 
 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků za rok 2017 
Starosta předložil program inventarizace za rok 2017. Nebylo připomínek.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 278/2017 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků za rok 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený program inventarizace majetku, účtů, pohledávek a 
závazků obce Velké Březno v roce 2017 a složení inventarizačních komisí dle přílohy a tento program 

I.   Schvaluje  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Zprávy starosty 
Starosta prezentoval v rámci strategického dokumentu klíčové oblasti rozvoje obce, realizace a rozpracování 
harmonogram prací a financování, tzv. road map. 
Ing. Pavliš žádá všechny zastupitele, aby se do příštího jednání zastupitelstva seznámili s tímto dokumentem a 
zaslali svoje podněty, návrhy na změny. 
 
Starosta informoval o výsledku zadání VZMR  „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“. Hodnoceny byly 
3 nabídky. Výsledek a doporučení komise bude zastupitelstvo projednávat na prosincovém jednání. 
 
Aukce elektřiny  
Dne 12. 10. proběhla aukce elektřiny na komoditní burze PXE pro všechna odběrná místa obce Velké Březno 
(předpokládaný roční odběr 714,884 MWh). Vítězem se stal stávající dodavatel Amper Market, a.s. Aukce byla 
nastavena na 1 rok odběru energie. 
 
Knihovnice roku 
Velmi milou zprávou je fakt, že paní Dvořanová byla vybrána mezi 6 nejlepších knihovnic Ústeckého kraje a 
umístila se na výborném 3. místě. Dne 12. 12 bude slavnostní vyhlášení. Starosta se domnívá, že si paní 
Dvořanová zaslouží nejen slovní poděkování za svou aktivní činnost, ale i finanční dar. Navrhne proto radě obce 
schválit finanční dar paní Dvořanové.  
 
Rozpočet obce pro rok 2018 
Pro tvorbu rozpočtu obce pro příští rok bylo toto dnešní jednání velmi podstatné, proto jsme zatím neprezentovali 
nějaké návrhy. My nyní zpracujeme návrh rozpočtu, který bude korespondovat s dnešními přijatými usneseními 
a také se strategickým dokumentem a jeho projektovými kartami a předpokládám, že bychom se nad návrhem 
rozpočtu sešli při pracovním jednání dne 6. 12. nejpozději 11. 12. Samotné schválení rozpočtu pro rok 2018 
bychom nechali na poslední jednání zastupitelstva v tomto roce, které bude 20. 12. 
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4 dohoda výstavba RD Na Výsluní 
Jen pro připomenutí zastupitelům – jedná se o společnou dohodu obce a společností Eurovia, Elte a HYPOREAL 
o postupech při prodeji pozemkových parcel v lokalitě Na Výsluní, která byla podepsána stranami roku 2004. 
Před nedávnem došlo k jednání všech stran, kdy bylo oznámeno, že jednatel HYPOREAL – Ing. Češka končí 
svou realitní činnost a odchází do důchodu. Počet účastníků smlouvy se tedy snižuje ze 4 na 3 a současně bylo 
předběžně dohodnuto i snížení prodejní ceny pozemků z cca 1100 Kč/m2 na 790 Kč/m2 + DPH s tím, že výnos 
obce z těchto prodejů zůstal nezměněn (dohodou z roku 2004 je stanoven na 120 Kč/m2). V tomto smyslu bude 
připraveno smluvní ujednání, které bude předloženo radě, případně zastupitelstvu ke schválení.  
 
Starosta – pozval na rozsvěcení vánočního stromu 3. 12. a Mikulášskou besídku pro děti 2. 12. 
 
Starosta informoval o zamýšleném oživení prostoru KD Tivoli – „Hudební Tivolí léto“, které by bylo 
realizováno z prostředků obce a částečně provozovatele Tivoli. Počítáme, že požádáme Ústecký kraj o dotaci a 
oslovíme i místní podnikatele. 
 
Starosta informoval o zpracovávání návrhu Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a kulturních 
akcí pro rok 20018 a Dotačního programu na podporu celoroční činnosti neziskových organizací. 
Ing. Fiala nepovažuje za dostatečné, pokud žadatelé pošlou prostou žádost. Žádost by měla obsahovat celkový 
rozpočet spolku. A rozpočet, na které konkrétní náklady požadují finanční prostředky. 
Starosta – tento požadavek se v pracovní verzi návrhu objevuje. Bližší seznámení bude na pracovním jednání 
OZ. 
 
Tajemník informoval o zákonné změně odměňování zastupitelů samospráv, žádá, aby se zastupitelé s novými 
finančními limity seznámili a na pracovním jednání zastupitelstva projednali hladiny odměn. 
 

Dotazy 
Ing. Holub – jak bude pokračovat financování  KASUGA z.s. 
Starosta – zástupce  KASUGA již požádal o dotaci na rok 2018, ale v nižším objemu. 
 
Ing. Fiala – upozornil na nedostatky dodavatele akce v Zadní ul. – zničené obrubníky, trhliny ve starém asfaltu 
Starosta – nemůže za to pouze zhotovitel této akce, ale i zhotovitel rekonstrukce MK Na Vyhlídce a Nad 
Nádražím, možná i Lesy a AVE. Je domluveno uvedení do původního stavu. 
Starosta informoval o téměř ukončené akci – rekonstrukce vodovodu v MK Zadní. Navrhl v souvislosti s výzvou 
MMR o poskytnutí dotace na rekonstrukce místních komunikací, požádat o dotaci na rekonstrukci MK Zadní a 
Nová. 
 
Ing. Holub vznesl dotaz, zda se konají nějaké kroky ze strany SŽDC v plánované změně dopravní situace za 
přejezdem u ZŠ. 
Starosta – stavební komise projednávala dokumentaci k ÚR. Dokumentace je v duchu plánované změny 
přednosti v jízdě. 
 
p. Dvořák doporučil učinit opatření, aby nezamrzlo topení a sociální zařízení v KD Tivoli. Mělo by se 
rekonstruovat sociální zařízení na sále. 
Starosta předpokládá, že to bude jedna z menších akcí roku 2018. 
 
p. Dvořák vznesl dotaz, zda máme po vichřice zjištěn poškozený majetek a zda pojišťovna uznala škody. 
Vedoucí SOM p. Šesták – máme schváleno, že můžeme opravovat, pojišťovna bude postupně proplácet faktury. 
Starosta – máme škody i v lesních porostech. 
p. Dvořák – měli bychom zvýšit cenu za odprodané dřevo. 
Starosta – tento návrh bude projednávat rada obce na svém příštím jednání. 
 
p. Dvořáka by zajímalo, jakou výši příspěvků od svých členů mají sportovní organizace, které žádají o dotace. 
Chtěl by vidět finanční snahu sportovců na chodu organizace 
 
p. Suchý vznesl dotaz na obsazení postu zubního lékaře, do budoucna praktického lékaře. 
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Starosta – jednáme s firmou, která by v případě ukončení činnosti stávajícího praktického lékaře byla schopna 
zajistit praktického lékaře dospělých. V brzké době ovšem není schopna zajistit dětského, kterých je obrovský 
nedostatek. Co se týká zubního lékaře, tam není zcela ideální situace, uměly by ale do určité doby a za určitých 
podmínek zubní lékaře zajistit.  
 
Ing. Pavliš upozornil na odpadky v Homolském potoce, hlavně u lávky na dolním náměstí a zastávky u ZŠ. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na provoz KD Tivoli. Navrhuje lépe informovat případné zákazníky, že je zavřeno, stále 
je původní tabule. 
Ing. Pavliš – na fotbalovém tréninkovém hřišti jsou na střídačkách odpadky. 
p. Rodovská – omladina tam provádí tzv. parkur a zřejmě po sobě zanechává nepořádek. Chtělo by to jim nějaké 
„překážky“ vytvořit. 
Starosta – v současnosti zjišťujeme ceny za úpravu současných a povrchů v „Pískovně“ Valtířov. Jedním z mých 
návrhů do rozpočtu pro rok 2018, který koresponduje se strategickým dokumentem, bude přeměna štěrkového 
povrchu fotbalového hřiště v pískovně na beach fotbal. 
 
Starosta – dalším tip na využití asfaltových ploch v pískovně jsou tzv. Hry na chodník, více bude prezentováno 
na pracovním jednání OZ.  
 
p. Rodovská upozornila rozbitý plot, branku a herní prvek – loď v dětském koutku v Aleji Sportovců. 
p. Mlejnek doplnil, že v odpoledních hodinách navštěvují a ničí větší děti – žáci ZŠ. 
Starosta – zde se to děje opakovaně, zřejmě by pomohly, podobně jako na hřbitově, kamery. 
 
p. Dvořák poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a konání oslav obce, velmi se líbily. 
Starosta – vzhledem ke kladné odezvě, bychom chtěli každoročně organizovat sportovní klání částí obce. 

 
Diskuze 

Nebylo diskutujících, starosta poděkoval všem přítomným a v 19:55 ukončil jednání. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ing. Jiří Pavliš        Karel Turek 
Ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
Starosta obce        místostarosta obce 
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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 20. listopadu 2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 

Starosta zahájil 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno. Informace o konání dnešního zasedání 
zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce obecního úřadu 
dne 10. 11. 2017, tedy před minimální lhůtou 7 dní před konáním zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány 
podklady k dnešnímu jednání.  
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a panem Ing. Fialou a panem Bc. Pýchou. Byl k dispozici 
na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá za schválený. Dále 
konstatoval, že dle prezenční listiny je zatím přítomno dnešního jednání 10 z 15 zastupitelů, starosta omluvil 
pana Suchého, paní Charvátovou, Ing. Holuba, pana Koudelu a pana Pýchu. 
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 
zákona o obcích usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce paní Hanu 
Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva: Ing. Jiřího Pavliše, Karla 
Turka. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: PhDr. 
Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Miloš Hudík MBA, Jaromír Dvořák. Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy 
zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 272 /2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 25. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Jiří Pavliš, Karel Turek 
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Miloš Hudík MBA, Jaromír Dvořák 
 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0
 Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta dále konstatoval, že všichni obdrželi podkladový materiál a podle něj bylo přistoupeno ke schválení 
programu zasedání.   
Výsledek hlasování o usnesení č.: 273/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 25. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Finanční záležitosti 
3. Provod – info o projektech VaK 
4. Hospodaření s majetkem obce  
5. Různé 
6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 Usnesení bylo schváleno.  

 
17.05 dostavil se Ing. Holub 
 

Finanční záležitosti 
Úvěrový rámec 
Starosta představil pana Ing. Luďka Tesaře, který pro dnešní jednání a vypracoval střednědobý výhled rozpočtu 
naší obce a který nyní představí finanční možnosti naší obce pro realizaci našich střednědobých investičních 
plánů. Pan Ing. Tesař je zástupcem společnosti Cityfinance, která se dlouhodobě zabývá financováním obce. 
Předkládaný materiál projednával také finanční výbor, který se s tímto dokumentem seznámil a předpokládám, 
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že bude mnoho dotazů. Starosta zdůvodnil, proč obec oslovila společnost Cityfinance k vypracování tohoto 
výhledu a k osobní prezentaci na tomto jednání. Existuje zpracovaný a schválený strategický dokument, 
v kterém je definována řada důležitých a nezbytně nutných investic. Ovšem finance, kterými obec disponuje, 
nestačí na jejich realizaci. Proto se jako dostupná varianta nabízí půjčení financí na ty nejnutnější investiční 
akce. Starosta předal slovo Ing. Luďku Tesařovi. 
 
Ing. Luděk Tesař prezentoval vypracovaný dokument pro Obec Velké Březno. Střednědobý výhled rozpočtu 
obsahující analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle Cityfinance. Zhodnotil vývoj hospodaření za posledních 
cca 10 let, hodnotil pozitivní hospodaření obce nárůst finančních rezerv i obnovu majetku a investice 
v dostatečné míře. Zhodnotil silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení financí, stanovení finančního 
potenciálu samosprávy na 5 let. Doporučil strop bezpečné zadluženosti a doporučení finanční strategie obce. Dle 
analýzy je obec ve výborné finanční kondici a může bez obav uzavřít investiční úvěrový rámec cca 55 miliónů 
korun. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz, jak dlouhodobé by měly být úvěry. 
Ing. Tesař – nastaveno je splácení na dvacet let, lze zkrátit při dobré finanční situaci obce. Doporučil jít do 
úvěrového rámce, finanční stav obce je velmi dobrý. Doporučil zvýšit výdaje na projekty a přípravu investičních 
akcí. 
17,36 dostavil se Jiří Suchý 
Ing. Fiala: kolik budou činit splátky úvěrů v cash flow? 
Ing. Tesař předpokládá, že v roce 2018 ještě nedojde k čerpání úvěru, obec má značné finanční rezervy.  
Ing. Fiala: jaká bude úroveň výše úroku, jaká bude fixace? 
Ing. Tesař: ČNB je určující pro výši úroků (PRIBOR 0,2 - 0,5). Důležitá je marže, doporučuje 3M a nefixovat 
a mít možnost předčasných splátek bez poplatku. 
Ing. Fiala: pokud si samospráva bere úvěr, čím ručí? 
Ing. Tesař: ručí se příjmem daňových výnosů. Změna zákona RUD je možná, banka by to musela zohlednit, 
ale vývoj RUD je zvyšující se ve prospěch obcí, ne naopak. 
Tajemník: pokud dojde ke schválení úvěrového rámce, a vysoutěží se úvěr, jak dlouho může obec nečerpat 
úvěr? 
Ing. Tesař – i čtyři roky, banka se musí informovat, ale je možné začít čerpat poslední rok. Je možné nakonec 
nečerpat, ale není zpoplatněna fixace financí. Banka bude chtít nějaký plán financování, přehled akcí. Ty se ale 
mohou změnit. 
Tajemník: je nutné zrychlit přípravu akcí, aby bylo možné úvěr včas využít? 
Ing. Tesař – ano, je vhodné připravit si přehled zamýšlených akcí a zahájit přípravné práce. 
Starosta – v příštím roce zahájíme výstavbu školní jídelny, pak je důležité řešit rekonstrukce ve vodním 
hospodářství a veřejného osvětlení. 
Ing. Pavliš – dá se spočítat, jaké bude navýšení výdajů při přijetí úvěru? 
Ing. Tesař – peníze na účtech se budou znehodnocovat rychleji, než porostou úroky z úvěrů, v tomto období je 
výhodné pro obce přijmout úvěr. Při výši 55 mil úvěru, je odhad 3,5 mil ročních nákladů. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 274/2017 
Investiční úvěrový rámec 
Zastupitelstvo obce Velké Bezno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 
     záměr na získání Investičního úvěrového rámce obce na krytí investic ve výši 55.000.000,- 
     Kč (slovy padesátpětmilionůkorunčeských). 
II. Ukládá 
     Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
     provést poptávkové řízení a na základě výsledku předložit zastupitelstvu návrh smlouvy.   

Výsledek hlasování:      hlasů pro1 12   hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno. 
Starosta poděkoval Ing. Tesařovi za prezentaci finančního zdraví obce a návrhu na výhled rozpočtu. 
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Provod – info o projektech VaK 
Starosta předal slovo jednateli společnosti Provod Ing. Petru Plichtovi, aby zastupitele informoval o stavu 
příprav a zpracování PD na 4 rozvojové projekty v oblasti vodního hospodářství a o možnostech získání dotací 
na tyto investice:  
Modernizace a intenzifikace ČOV Velké Březno, obnova ČSOV Valtířov – Kolonie (info i v další části tohoto 
podkladu), přeměna ČOV Valtířov na ČSOV a výtlak na ČOV Velké Březno, studie komplexního řešení 
vodovodu Velké Březno – Valtířov. 
 
Ing. Plichta informoval, že investice, které generují příjmy, což je případ vodovodů a kanalizací, je možné 
financovat z 63,75 % z dotace  OPŽP. Jsme v aktuálním plánovacím období do 2020 a musí být zkolaudováno 
do konce roku 2023. Je možné ještě zapojit finanční spoluúčast Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. 
Informoval, že modernizaci a intenzifikaci ČOV Velké Březno je ideální spojit v jednu žádost s přeměnou ČOV 
Valtířov na ČSOV. Kroky jsou směřovány k podání žádosti v červnu 2018. 
U řešení posílení vodovodu propojením Velkého Března a Valtířova doporučuje ještě doplnit vytvořením dalšího 
zdroje pitné vody a její jímání, případně akumulaci v lokalitě pod Vartou. Toto bude řešit v brzké době 
s hydrogeologem. 
Starosta – v případě posílení vodovodu jsme dnes jen ve fázi studie. Pokud jsou takto nastavené dotace, bylo by 
vhodné zadat projektovou dokumentaci a požádat o dotaci. 
p. Dvořák – jaké budou náklady na energie a chemii po zintenzivnění ČOV? 
Ing. Plichta předpokládá, že nedojde k výraznému zvýšení nákladů, energie je určitě dominantní náklad. 
Předpokládá, že horní hranice nákladů bude 70-75 Kč/m3. 
Ing. Fiala vznesl dotaz na celkové investice. 
Ing. Plichta – odhaduje na 48 mil., ale je velká šance dosáhnout na dotace z OPŽP a Fondu vodního hospodářství 
ÚK, takže dotovaná část investice by se mohla pohybovat přes 70 % nákladů. 
Starosta poděkoval za prezentaci. 
 

Hospodaření s majetkem obce 
Smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem – Valtířov 
Starosta - vlastníci vodárenské infrastruktury v lokalitě Valtířov Pod Lesem navrhují úpravu bezúplatné smlouvy 
o převodu na úplatnou a vypuštění záruk na předávaném majetku. Rada obce doporučuje postupovat dle 
alternativy A ve stanovisku právníka obce. Tedy ponechat stávající smlouvu o bezúplatném převodu 
s vypuštěním návrhu o 10% ceně a vyhovět převodcům vypuštěním reklamačních a sankčních ujednání o 
ochraně obce. Stane-li se tedy nějaká porucha ne předané infrastruktuře, hradí veškeré možné opravy obec. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 275/2017 
Smlouva o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem - Valtířov 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu ve znění návrhu předloženém v důvodové 
     zprávě.  
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Valtířov-  
     Pod Lesem.                                                                                                    T:  31. 12. 2017 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
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  Různé 
Koncepce hospodaření s bytovými domy v majetku obce 
Starosta představil verzi 04 bytové koncepce, kterou vytvořila pracovní skupina, požádal zastupitele o seznámení 
a případné doplnění do příštího jednání OZ. 
Ing. Pavliš seznámil s koncepcí obhospodařování obecního majetku. Je několik variant. Prodat nemovitý 
majetek (až na výjimky, které obec potřebuje ke své činnosti), nebo ponechat si stávající majetek. Vyzval 
zastupitele, aby prostudovali materiál a svůj názor zaslali starostovi.  
p. Dvořák – jako jeden z dobrých námětů považuje zvýšení nájemného, které stagnuje spoustu let. Při ponechání 
bytového majetku, můžeme do určité míry ovlivnit, kdo bude v obci bydlet. Doporučuje pořádně se zamyslet. 
Ocenil zpracování dokumentu. 
Tajemník také oceňuje zpracovaný materiál, trochu chybí sociálně-ekonomická analýza, jaký dopad budou mít 
kroky jak pro obec, tak pro nájemníky. 
p. Dvořák – je nutné zvážit velmi citlivě jakou variantu zvolit, pokud prodáme zchátralý majetek nájemníkům, 
kteří nejsou ekonomicky silní, není předpoklad, že ho dají do pořádku. 
Tajemník – je možné hledat cestu např. vytvořením velkometrážních bytů, po kterých je větší poptávka, 
sloučením menších. 
p. Dvořák – je dáno zákonem, které náklady bude obec platit v nájemních bytech a o kolik je možné zvyšovat 
nájmy. 
Starosta – doktor Hradecký zpracoval zákonné možnosti obce. Je třeba rozhodnout se, které objekty prodat, které 
si ponechat, zrekonstruovat a návazně na to o kolik zvýšit nájem. Jako první bychom se měli rozhodnout, jakou 
variantu zvolíme pro hospodaření s majetkem. 
Hudík MBA – měli bychom si říct, že v obci potřebujeme i sociální byty, pro krizové situace občanů a další, 
které si ponecháme, ty zrekonstruovat a v těch zvýšit nájem. 
Starosta žádá, aby všichni zastupitelé poslali své připomínky a návrhy – nejpozději do 4.12. Pracovní skupina 
tyto zapracuje a na příštím jednání zastupitelstva bude výsledný dokument schvalován. 
Ing. Fiala doporučuje nejdříve finanční modelovat jednotlivé varianty s dopady na rozpočet obce a výši 
nájemného. 
 
Reklamační řád VaK 
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Reklamačního řádu, který stanoví druh, způsob a postup při 
reklamaci dodávek pitné vody a odvodu odpadních vod v obci Velké Březno. Povinnost zpracovat a zveřejnit 
Reklamační řád je dána novelou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, konkrétně ji ukládá § 36 
odst. 3 g) a § 4. Rada obce doporučuje předkládaný bod schválit. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 276/2017 
Reklamační řád VaK 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje 
   „Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod“ ve znění předloženého  
    návrhu. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit zveřejnění Reklamačního řádu dodávky pitné vody a odváděná odpadních vod.  
                                                                                                                             T:  30. 11. 2017 

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

18:54 odešel p. Hudík MBA 
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Kontrolní Výbor 
Předseda kontrolního výboru Ing. Pavliš předložil zastupitelstvu obce k projednání výsledky jednání 
Kontrolního výboru. Jedená se o tyto provedené kontroly: 
Kontrola stavu pohledávek, hospodaření s majetkem obce. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce z roku 
2016. Kontrola peticí a stížností za rok 2016. Kontrola činnosti výborů a komisí za období roku 2016. Nebylo 
připomínek, starosta nechal hlasovat.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 277/2017 
Zpráva o výsledku kontrol provedených Kontrolním výborem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložené zprávy kontrolního výboru o výsledku kontroly 
činnosti obecního úřadu při správě pohledávek, o výsledku kontroly plnění usnesení, o kontrole činnosti výborů 
a komisí, o kontrole petic a stížností za rok 2016 a tuto 

I.  Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
Ing. Pavliš na příštím jednání očekává návrhy od zastupitelů k činnosti kontrolního výboru pro rok 2018. 
 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků za rok 2017 
Starosta předložil program inventarizace za rok 2017. Nebylo připomínek.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 278/2017 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků za rok 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený program inventarizace majetku, účtů, pohledávek a 
závazků obce Velké Březno v roce 2017 a složení inventarizačních komisí dle přílohy a tento program 

I.   Schvaluje  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Zprávy starosty 
Starosta prezentoval v rámci strategického dokumentu klíčové oblasti rozvoje obce, realizace a rozpracování 
harmonogram prací a financování, tzv. road map. 
Ing. Pavliš žádá všechny zastupitele, aby se do příštího jednání zastupitelstva seznámili s tímto dokumentem a 
zaslali svoje podněty, návrhy na změny. 
 
Starosta informoval o výsledku zadání VZMR  „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“. Hodnoceny byly 
3 nabídky. Výsledek a doporučení komise bude zastupitelstvo projednávat na prosincovém jednání. 
 
Aukce elektřiny  
Dne 12. 10. proběhla aukce elektřiny na komoditní burze PXE pro všechna odběrná místa obce Velké Březno 
(předpokládaný roční odběr 714,884 MWh). Vítězem se stal stávající dodavatel Amper Market, a.s. Aukce byla 
nastavena na 1 rok odběru energie. 
 
Knihovnice roku 
Velmi milou zprávou je fakt, že paní Dvořanová byla vybrána mezi 6 nejlepších knihovnic Ústeckého kraje a 
umístila se na výborném 3. místě. Dne 12. 12 bude slavnostní vyhlášení. Starosta se domnívá, že si paní 
Dvořanová zaslouží nejen slovní poděkování za svou aktivní činnost, ale i finanční dar. Navrhne proto radě obce 
schválit finanční dar paní Dvořanové.  
 
Rozpočet obce pro rok 2018 
Pro tvorbu rozpočtu obce pro příští rok bylo toto dnešní jednání velmi podstatné, proto jsme zatím neprezentovali 
nějaké návrhy. My nyní zpracujeme návrh rozpočtu, který bude korespondovat s dnešními přijatými usneseními 
a také se strategickým dokumentem a jeho projektovými kartami a předpokládám, že bychom se nad návrhem 
rozpočtu sešli při pracovním jednání dne 6. 12. nejpozději 11. 12. Samotné schválení rozpočtu pro rok 2018 
bychom nechali na poslední jednání zastupitelstva v tomto roce, které bude 20. 12. 
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4 dohoda výstavba RD Na Výsluní 
Jen pro připomenutí zastupitelům – jedná se o společnou dohodu obce a společností Eurovia, Elte a HYPOREAL 
o postupech při prodeji pozemkových parcel v lokalitě Na Výsluní, která byla podepsána stranami roku 2004. 
Před nedávnem došlo k jednání všech stran, kdy bylo oznámeno, že jednatel HYPOREAL – Ing. Češka končí 
svou realitní činnost a odchází do důchodu. Počet účastníků smlouvy se tedy snižuje ze 4 na 3 a současně bylo 
předběžně dohodnuto i snížení prodejní ceny pozemků z cca 1100 Kč/m2 na 790 Kč/m2 + DPH s tím, že výnos 
obce z těchto prodejů zůstal nezměněn (dohodou z roku 2004 je stanoven na 120 Kč/m2). V tomto smyslu bude 
připraveno smluvní ujednání, které bude předloženo radě, případně zastupitelstvu ke schválení.  
 
Starosta – pozval na rozsvěcení vánočního stromu 3. 12. a Mikulášskou besídku pro děti 2. 12. 
 
Starosta informoval o zamýšleném oživení prostoru KD Tivoli – „Hudební Tivolí léto“, které by bylo 
realizováno z prostředků obce a částečně provozovatele Tivoli. Počítáme, že požádáme Ústecký kraj o dotaci a 
oslovíme i místní podnikatele. 
 
Starosta informoval o zpracovávání návrhu Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a kulturních 
akcí pro rok 20018 a Dotačního programu na podporu celoroční činnosti neziskových organizací. 
Ing. Fiala nepovažuje za dostatečné, pokud žadatelé pošlou prostou žádost. Žádost by měla obsahovat celkový 
rozpočet spolku. A rozpočet, na které konkrétní náklady požadují finanční prostředky. 
Starosta – tento požadavek se v pracovní verzi návrhu objevuje. Bližší seznámení bude na pracovním jednání 
OZ. 
 
Tajemník informoval o zákonné změně odměňování zastupitelů samospráv, žádá, aby se zastupitelé s novými 
finančními limity seznámili a na pracovním jednání zastupitelstva projednali hladiny odměn. 
 

Dotazy 
Ing. Holub – jak bude pokračovat financování  KASUGA z.s. 
Starosta – zástupce  KASUGA již požádal o dotaci na rok 2018, ale v nižším objemu. 
 
Ing. Fiala – upozornil na nedostatky dodavatele akce v Zadní ul. – zničené obrubníky, trhliny ve starém asfaltu 
Starosta – nemůže za to pouze zhotovitel této akce, ale i zhotovitel rekonstrukce MK Na Vyhlídce a Nad 
Nádražím, možná i Lesy a AVE. Je domluveno uvedení do původního stavu. 
Starosta informoval o téměř ukončené akci – rekonstrukce vodovodu v MK Zadní. Navrhl v souvislosti s výzvou 
MMR o poskytnutí dotace na rekonstrukce místních komunikací, požádat o dotaci na rekonstrukci MK Zadní a 
Nová. 
 
Ing. Holub vznesl dotaz, zda se konají nějaké kroky ze strany SŽDC v plánované změně dopravní situace za 
přejezdem u ZŠ. 
Starosta – stavební komise projednávala dokumentaci k ÚR. Dokumentace je v duchu plánované změny 
přednosti v jízdě. 
 
p. Dvořák doporučil učinit opatření, aby nezamrzlo topení a sociální zařízení v KD Tivoli. Mělo by se 
rekonstruovat sociální zařízení na sále. 
Starosta předpokládá, že to bude jedna z menších akcí roku 2018. 
 
p. Dvořák vznesl dotaz, zda máme po vichřice zjištěn poškozený majetek a zda pojišťovna uznala škody. 
Vedoucí SOM p. Šesták – máme schváleno, že můžeme opravovat, pojišťovna bude postupně proplácet faktury. 
Starosta – máme škody i v lesních porostech. 
p. Dvořák – měli bychom zvýšit cenu za odprodané dřevo. 
Starosta – tento návrh bude projednávat rada obce na svém příštím jednání. 
 
p. Dvořáka by zajímalo, jakou výši příspěvků od svých členů mají sportovní organizace, které žádají o dotace. 
Chtěl by vidět finanční snahu sportovců na chodu organizace 
 
p. Suchý vznesl dotaz na obsazení postu zubního lékaře, do budoucna praktického lékaře. 
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Starosta – jednáme s firmou, která by v případě ukončení činnosti stávajícího praktického lékaře byla schopna 
zajistit praktického lékaře dospělých. V brzké době ovšem není schopna zajistit dětského, kterých je obrovský 
nedostatek. Co se týká zubního lékaře, tam není zcela ideální situace, uměly by ale do určité doby a za určitých 
podmínek zubní lékaře zajistit.  
 
Ing. Pavliš upozornil na odpadky v Homolském potoce, hlavně u lávky na dolním náměstí a zastávky u ZŠ. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na provoz KD Tivoli. Navrhuje lépe informovat případné zákazníky, že je zavřeno, stále 
je původní tabule. 
Ing. Pavliš – na fotbalovém tréninkovém hřišti jsou na střídačkách odpadky. 
p. Rodovská – omladina tam provádí tzv. parkur a zřejmě po sobě zanechává nepořádek. Chtělo by to jim nějaké 
„překážky“ vytvořit. 
Starosta – v současnosti zjišťujeme ceny za úpravu současných a povrchů v „Pískovně“ Valtířov. Jedním z mých 
návrhů do rozpočtu pro rok 2018, který koresponduje se strategickým dokumentem, bude přeměna štěrkového 
povrchu fotbalového hřiště v pískovně na beach fotbal. 
 
Starosta – dalším tip na využití asfaltových ploch v pískovně jsou tzv. Hry na chodník, více bude prezentováno 
na pracovním jednání OZ.  
 
p. Rodovská upozornila rozbitý plot, branku a herní prvek – loď v dětském koutku v Aleji Sportovců. 
p. Mlejnek doplnil, že v odpoledních hodinách navštěvují a ničí větší děti – žáci ZŠ. 
Starosta – zde se to děje opakovaně, zřejmě by pomohly, podobně jako na hřbitově, kamery. 
 
p. Dvořák poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a konání oslav obce, velmi se líbily. 
Starosta – vzhledem ke kladné odezvě, bychom chtěli každoročně organizovat sportovní klání částí obce. 

 
Diskuze 

Nebylo diskutujících, starosta poděkoval všem přítomným a v 19:55 ukončil jednání. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ing. Jiří Pavliš        Karel Turek 
Ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
Starosta obce        místostarosta obce 
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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
které se konalo 20. listopadu 2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
 

Starosta zahájil 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno. Informace o konání dnešního zasedání 
zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce obecního úřadu 
dne 10. 11. 2017, tedy před minimální lhůtou 7 dní před konáním zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány 
podklady k dnešnímu jednání.  
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a panem Ing. Fialou a panem Bc. Pýchou. Byl k dispozici 
na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky, a tudíž se pokládá za schválený. Dále 
konstatoval, že dle prezenční listiny je zatím přítomno dnešního jednání 10 z 15 zastupitelů, starosta omluvil 
pana Suchého, paní Charvátovou, Ing. Holuba, pana Koudelu a pana Pýchu. 
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, je zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 
zákona o obcích usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce paní Hanu 
Fuchsovou. Navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva: Ing. Jiřího Pavliše, Karla 
Turka. Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: PhDr. 
Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Miloš Hudík MBA, Jaromír Dvořák. Nikdo neměl jiný návrh, starosta tedy 
zahájil hlasování.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 272 /2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 25. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Jiří Pavliš, Karel Turek 
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Miloš Hudík MBA, Jaromír Dvořák 
 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0
 Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta dále konstatoval, že všichni obdrželi podkladový materiál a podle něj bylo přistoupeno ke schválení 
programu zasedání.   
Výsledek hlasování o usnesení č.: 273/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 25. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Finanční záležitosti 
3. Provod – info o projektech VaK 
4. Hospodaření s majetkem obce  
5. Různé 
6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 Usnesení bylo schváleno.  

 
17.05 dostavil se Ing. Holub 
 

Finanční záležitosti 
Úvěrový rámec 
Starosta představil pana Ing. Luďka Tesaře, který pro dnešní jednání a vypracoval střednědobý výhled rozpočtu 
naší obce a který nyní představí finanční možnosti naší obce pro realizaci našich střednědobých investičních 
plánů. Pan Ing. Tesař je zástupcem společnosti Cityfinance, která se dlouhodobě zabývá financováním obce. 
Předkládaný materiál projednával také finanční výbor, který se s tímto dokumentem seznámil a předpokládám, 
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že bude mnoho dotazů. Starosta zdůvodnil, proč obec oslovila společnost Cityfinance k vypracování tohoto 
výhledu a k osobní prezentaci na tomto jednání. Existuje zpracovaný a schválený strategický dokument, 
v kterém je definována řada důležitých a nezbytně nutných investic. Ovšem finance, kterými obec disponuje, 
nestačí na jejich realizaci. Proto se jako dostupná varianta nabízí půjčení financí na ty nejnutnější investiční 
akce. Starosta předal slovo Ing. Luďku Tesařovi. 
 
Ing. Luděk Tesař prezentoval vypracovaný dokument pro Obec Velké Březno. Střednědobý výhled rozpočtu 
obsahující analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle Cityfinance. Zhodnotil vývoj hospodaření za posledních 
cca 10 let, hodnotil pozitivní hospodaření obce nárůst finančních rezerv i obnovu majetku a investice 
v dostatečné míře. Zhodnotil silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení financí, stanovení finančního 
potenciálu samosprávy na 5 let. Doporučil strop bezpečné zadluženosti a doporučení finanční strategie obce. Dle 
analýzy je obec ve výborné finanční kondici a může bez obav uzavřít investiční úvěrový rámec cca 55 miliónů 
korun. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz, jak dlouhodobé by měly být úvěry. 
Ing. Tesař – nastaveno je splácení na dvacet let, lze zkrátit při dobré finanční situaci obce. Doporučil jít do 
úvěrového rámce, finanční stav obce je velmi dobrý. Doporučil zvýšit výdaje na projekty a přípravu investičních 
akcí. 
17,36 dostavil se Jiří Suchý 
Ing. Fiala: kolik budou činit splátky úvěrů v cash flow? 
Ing. Tesař předpokládá, že v roce 2018 ještě nedojde k čerpání úvěru, obec má značné finanční rezervy.  
Ing. Fiala: jaká bude úroveň výše úroku, jaká bude fixace? 
Ing. Tesař: ČNB je určující pro výši úroků (PRIBOR 0,2 - 0,5). Důležitá je marže, doporučuje 3M a nefixovat 
a mít možnost předčasných splátek bez poplatku. 
Ing. Fiala: pokud si samospráva bere úvěr, čím ručí? 
Ing. Tesař: ručí se příjmem daňových výnosů. Změna zákona RUD je možná, banka by to musela zohlednit, 
ale vývoj RUD je zvyšující se ve prospěch obcí, ne naopak. 
Tajemník: pokud dojde ke schválení úvěrového rámce, a vysoutěží se úvěr, jak dlouho může obec nečerpat 
úvěr? 
Ing. Tesař – i čtyři roky, banka se musí informovat, ale je možné začít čerpat poslední rok. Je možné nakonec 
nečerpat, ale není zpoplatněna fixace financí. Banka bude chtít nějaký plán financování, přehled akcí. Ty se ale 
mohou změnit. 
Tajemník: je nutné zrychlit přípravu akcí, aby bylo možné úvěr včas využít? 
Ing. Tesař – ano, je vhodné připravit si přehled zamýšlených akcí a zahájit přípravné práce. 
Starosta – v příštím roce zahájíme výstavbu školní jídelny, pak je důležité řešit rekonstrukce ve vodním 
hospodářství a veřejného osvětlení. 
Ing. Pavliš – dá se spočítat, jaké bude navýšení výdajů při přijetí úvěru? 
Ing. Tesař – peníze na účtech se budou znehodnocovat rychleji, než porostou úroky z úvěrů, v tomto období je 
výhodné pro obce přijmout úvěr. Při výši 55 mil úvěru, je odhad 3,5 mil ročních nákladů. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 274/2017 
Investiční úvěrový rámec 
Zastupitelstvo obce Velké Bezno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 
     záměr na získání Investičního úvěrového rámce obce na krytí investic ve výši 55.000.000,- 
     Kč (slovy padesátpětmilionůkorunčeských). 
II. Ukládá 
     Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
     provést poptávkové řízení a na základě výsledku předložit zastupitelstvu návrh smlouvy.   

Výsledek hlasování:      hlasů pro1 12   hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno. 
Starosta poděkoval Ing. Tesařovi za prezentaci finančního zdraví obce a návrhu na výhled rozpočtu. 
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Provod – info o projektech VaK 
Starosta předal slovo jednateli společnosti Provod Ing. Petru Plichtovi, aby zastupitele informoval o stavu 
příprav a zpracování PD na 4 rozvojové projekty v oblasti vodního hospodářství a o možnostech získání dotací 
na tyto investice:  
Modernizace a intenzifikace ČOV Velké Březno, obnova ČSOV Valtířov – Kolonie (info i v další části tohoto 
podkladu), přeměna ČOV Valtířov na ČSOV a výtlak na ČOV Velké Březno, studie komplexního řešení 
vodovodu Velké Březno – Valtířov. 
 
Ing. Plichta informoval, že investice, které generují příjmy, což je případ vodovodů a kanalizací, je možné 
financovat z 63,75 % z dotace  OPŽP. Jsme v aktuálním plánovacím období do 2020 a musí být zkolaudováno 
do konce roku 2023. Je možné ještě zapojit finanční spoluúčast Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. 
Informoval, že modernizaci a intenzifikaci ČOV Velké Březno je ideální spojit v jednu žádost s přeměnou ČOV 
Valtířov na ČSOV. Kroky jsou směřovány k podání žádosti v červnu 2018. 
U řešení posílení vodovodu propojením Velkého Března a Valtířova doporučuje ještě doplnit vytvořením dalšího 
zdroje pitné vody a její jímání, případně akumulaci v lokalitě pod Vartou. Toto bude řešit v brzké době 
s hydrogeologem. 
Starosta – v případě posílení vodovodu jsme dnes jen ve fázi studie. Pokud jsou takto nastavené dotace, bylo by 
vhodné zadat projektovou dokumentaci a požádat o dotaci. 
p. Dvořák – jaké budou náklady na energie a chemii po zintenzivnění ČOV? 
Ing. Plichta předpokládá, že nedojde k výraznému zvýšení nákladů, energie je určitě dominantní náklad. 
Předpokládá, že horní hranice nákladů bude 70-75 Kč/m3. 
Ing. Fiala vznesl dotaz na celkové investice. 
Ing. Plichta – odhaduje na 48 mil., ale je velká šance dosáhnout na dotace z OPŽP a Fondu vodního hospodářství 
ÚK, takže dotovaná část investice by se mohla pohybovat přes 70 % nákladů. 
Starosta poděkoval za prezentaci. 
 

Hospodaření s majetkem obce 
Smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem – Valtířov 
Starosta - vlastníci vodárenské infrastruktury v lokalitě Valtířov Pod Lesem navrhují úpravu bezúplatné smlouvy 
o převodu na úplatnou a vypuštění záruk na předávaném majetku. Rada obce doporučuje postupovat dle 
alternativy A ve stanovisku právníka obce. Tedy ponechat stávající smlouvu o bezúplatném převodu 
s vypuštěním návrhu o 10% ceně a vyhovět převodcům vypuštěním reklamačních a sankčních ujednání o 
ochraně obce. Stane-li se tedy nějaká porucha ne předané infrastruktuře, hradí veškeré možné opravy obec. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 275/2017 
Smlouva o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem - Valtířov 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu ve znění návrhu předloženém v důvodové 
     zprávě.  
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Valtířov-  
     Pod Lesem.                                                                                                    T:  31. 12. 2017 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
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  Různé 
Koncepce hospodaření s bytovými domy v majetku obce 
Starosta představil verzi 04 bytové koncepce, kterou vytvořila pracovní skupina, požádal zastupitele o seznámení 
a případné doplnění do příštího jednání OZ. 
Ing. Pavliš seznámil s koncepcí obhospodařování obecního majetku. Je několik variant. Prodat nemovitý 
majetek (až na výjimky, které obec potřebuje ke své činnosti), nebo ponechat si stávající majetek. Vyzval 
zastupitele, aby prostudovali materiál a svůj názor zaslali starostovi.  
p. Dvořák – jako jeden z dobrých námětů považuje zvýšení nájemného, které stagnuje spoustu let. Při ponechání 
bytového majetku, můžeme do určité míry ovlivnit, kdo bude v obci bydlet. Doporučuje pořádně se zamyslet. 
Ocenil zpracování dokumentu. 
Tajemník také oceňuje zpracovaný materiál, trochu chybí sociálně-ekonomická analýza, jaký dopad budou mít 
kroky jak pro obec, tak pro nájemníky. 
p. Dvořák – je nutné zvážit velmi citlivě jakou variantu zvolit, pokud prodáme zchátralý majetek nájemníkům, 
kteří nejsou ekonomicky silní, není předpoklad, že ho dají do pořádku. 
Tajemník – je možné hledat cestu např. vytvořením velkometrážních bytů, po kterých je větší poptávka, 
sloučením menších. 
p. Dvořák – je dáno zákonem, které náklady bude obec platit v nájemních bytech a o kolik je možné zvyšovat 
nájmy. 
Starosta – doktor Hradecký zpracoval zákonné možnosti obce. Je třeba rozhodnout se, které objekty prodat, které 
si ponechat, zrekonstruovat a návazně na to o kolik zvýšit nájem. Jako první bychom se měli rozhodnout, jakou 
variantu zvolíme pro hospodaření s majetkem. 
Hudík MBA – měli bychom si říct, že v obci potřebujeme i sociální byty, pro krizové situace občanů a další, 
které si ponecháme, ty zrekonstruovat a v těch zvýšit nájem. 
Starosta žádá, aby všichni zastupitelé poslali své připomínky a návrhy – nejpozději do 4.12. Pracovní skupina 
tyto zapracuje a na příštím jednání zastupitelstva bude výsledný dokument schvalován. 
Ing. Fiala doporučuje nejdříve finanční modelovat jednotlivé varianty s dopady na rozpočet obce a výši 
nájemného. 
 
Reklamační řád VaK 
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Reklamačního řádu, který stanoví druh, způsob a postup při 
reklamaci dodávek pitné vody a odvodu odpadních vod v obci Velké Březno. Povinnost zpracovat a zveřejnit 
Reklamační řád je dána novelou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, konkrétně ji ukládá § 36 
odst. 3 g) a § 4. Rada obce doporučuje předkládaný bod schválit. 
Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. 
Výsledek hlasování o usnesení č.: 276/2017 
Reklamační řád VaK 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje 
   „Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod“ ve znění předloženého  
    návrhu. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit zveřejnění Reklamačního řádu dodávky pitné vody a odváděná odpadních vod.  
                                                                                                                             T:  30. 11. 2017 

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

18:54 odešel p. Hudík MBA 
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Kontrolní Výbor 
Předseda kontrolního výboru Ing. Pavliš předložil zastupitelstvu obce k projednání výsledky jednání 
Kontrolního výboru. Jedená se o tyto provedené kontroly: 
Kontrola stavu pohledávek, hospodaření s majetkem obce. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce z roku 
2016. Kontrola peticí a stížností za rok 2016. Kontrola činnosti výborů a komisí za období roku 2016. Nebylo 
připomínek, starosta nechal hlasovat.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 277/2017 
Zpráva o výsledku kontrol provedených Kontrolním výborem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložené zprávy kontrolního výboru o výsledku kontroly 
činnosti obecního úřadu při správě pohledávek, o výsledku kontroly plnění usnesení, o kontrole činnosti výborů 
a komisí, o kontrole petic a stížností za rok 2016 a tuto 

I.  Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
Ing. Pavliš na příštím jednání očekává návrhy od zastupitelů k činnosti kontrolního výboru pro rok 2018. 
 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků za rok 2017 
Starosta předložil program inventarizace za rok 2017. Nebylo připomínek.  
Výsledek hlasování o usnesení č.: 278/2017 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků za rok 2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený program inventarizace majetku, účtů, pohledávek a 
závazků obce Velké Březno v roce 2017 a složení inventarizačních komisí dle přílohy a tento program 

I.   Schvaluje  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Zprávy starosty 
Starosta prezentoval v rámci strategického dokumentu klíčové oblasti rozvoje obce, realizace a rozpracování 
harmonogram prací a financování, tzv. road map. 
Ing. Pavliš žádá všechny zastupitele, aby se do příštího jednání zastupitelstva seznámili s tímto dokumentem a 
zaslali svoje podněty, návrhy na změny. 
 
Starosta informoval o výsledku zadání VZMR  „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“. Hodnoceny byly 
3 nabídky. Výsledek a doporučení komise bude zastupitelstvo projednávat na prosincovém jednání. 
 
Aukce elektřiny  
Dne 12. 10. proběhla aukce elektřiny na komoditní burze PXE pro všechna odběrná místa obce Velké Březno 
(předpokládaný roční odběr 714,884 MWh). Vítězem se stal stávající dodavatel Amper Market, a.s. Aukce byla 
nastavena na 1 rok odběru energie. 
 
Knihovnice roku 
Velmi milou zprávou je fakt, že paní Dvořanová byla vybrána mezi 6 nejlepších knihovnic Ústeckého kraje a 
umístila se na výborném 3. místě. Dne 12. 12 bude slavnostní vyhlášení. Starosta se domnívá, že si paní 
Dvořanová zaslouží nejen slovní poděkování za svou aktivní činnost, ale i finanční dar. Navrhne proto radě obce 
schválit finanční dar paní Dvořanové.  
 
Rozpočet obce pro rok 2018 
Pro tvorbu rozpočtu obce pro příští rok bylo toto dnešní jednání velmi podstatné, proto jsme zatím neprezentovali 
nějaké návrhy. My nyní zpracujeme návrh rozpočtu, který bude korespondovat s dnešními přijatými usneseními 
a také se strategickým dokumentem a jeho projektovými kartami a předpokládám, že bychom se nad návrhem 
rozpočtu sešli při pracovním jednání dne 6. 12. nejpozději 11. 12. Samotné schválení rozpočtu pro rok 2018 
bychom nechali na poslední jednání zastupitelstva v tomto roce, které bude 20. 12. 
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4 dohoda výstavba RD Na Výsluní 
Jen pro připomenutí zastupitelům – jedná se o společnou dohodu obce a společností Eurovia, Elte a HYPOREAL 
o postupech při prodeji pozemkových parcel v lokalitě Na Výsluní, která byla podepsána stranami roku 2004. 
Před nedávnem došlo k jednání všech stran, kdy bylo oznámeno, že jednatel HYPOREAL – Ing. Češka končí 
svou realitní činnost a odchází do důchodu. Počet účastníků smlouvy se tedy snižuje ze 4 na 3 a současně bylo 
předběžně dohodnuto i snížení prodejní ceny pozemků z cca 1100 Kč/m2 na 790 Kč/m2 + DPH s tím, že výnos 
obce z těchto prodejů zůstal nezměněn (dohodou z roku 2004 je stanoven na 120 Kč/m2). V tomto smyslu bude 
připraveno smluvní ujednání, které bude předloženo radě, případně zastupitelstvu ke schválení.  
 
Starosta – pozval na rozsvěcení vánočního stromu 3. 12. a Mikulášskou besídku pro děti 2. 12. 
 
Starosta informoval o zamýšleném oživení prostoru KD Tivoli – „Hudební Tivolí léto“, které by bylo 
realizováno z prostředků obce a částečně provozovatele Tivoli. Počítáme, že požádáme Ústecký kraj o dotaci a 
oslovíme i místní podnikatele. 
 
Starosta informoval o zpracovávání návrhu Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a kulturních 
akcí pro rok 20018 a Dotačního programu na podporu celoroční činnosti neziskových organizací. 
Ing. Fiala nepovažuje za dostatečné, pokud žadatelé pošlou prostou žádost. Žádost by měla obsahovat celkový 
rozpočet spolku. A rozpočet, na které konkrétní náklady požadují finanční prostředky. 
Starosta – tento požadavek se v pracovní verzi návrhu objevuje. Bližší seznámení bude na pracovním jednání 
OZ. 
 
Tajemník informoval o zákonné změně odměňování zastupitelů samospráv, žádá, aby se zastupitelé s novými 
finančními limity seznámili a na pracovním jednání zastupitelstva projednali hladiny odměn. 
 

Dotazy 
Ing. Holub – jak bude pokračovat financování  KASUGA z.s. 
Starosta – zástupce  KASUGA již požádal o dotaci na rok 2018, ale v nižším objemu. 
 
Ing. Fiala – upozornil na nedostatky dodavatele akce v Zadní ul. – zničené obrubníky, trhliny ve starém asfaltu 
Starosta – nemůže za to pouze zhotovitel této akce, ale i zhotovitel rekonstrukce MK Na Vyhlídce a Nad 
Nádražím, možná i Lesy a AVE. Je domluveno uvedení do původního stavu. 
Starosta informoval o téměř ukončené akci – rekonstrukce vodovodu v MK Zadní. Navrhl v souvislosti s výzvou 
MMR o poskytnutí dotace na rekonstrukce místních komunikací, požádat o dotaci na rekonstrukci MK Zadní a 
Nová. 
 
Ing. Holub vznesl dotaz, zda se konají nějaké kroky ze strany SŽDC v plánované změně dopravní situace za 
přejezdem u ZŠ. 
Starosta – stavební komise projednávala dokumentaci k ÚR. Dokumentace je v duchu plánované změny 
přednosti v jízdě. 
 
p. Dvořák doporučil učinit opatření, aby nezamrzlo topení a sociální zařízení v KD Tivoli. Mělo by se 
rekonstruovat sociální zařízení na sále. 
Starosta předpokládá, že to bude jedna z menších akcí roku 2018. 
 
p. Dvořák vznesl dotaz, zda máme po vichřice zjištěn poškozený majetek a zda pojišťovna uznala škody. 
Vedoucí SOM p. Šesták – máme schváleno, že můžeme opravovat, pojišťovna bude postupně proplácet faktury. 
Starosta – máme škody i v lesních porostech. 
p. Dvořák – měli bychom zvýšit cenu za odprodané dřevo. 
Starosta – tento návrh bude projednávat rada obce na svém příštím jednání. 
 
p. Dvořáka by zajímalo, jakou výši příspěvků od svých členů mají sportovní organizace, které žádají o dotace. 
Chtěl by vidět finanční snahu sportovců na chodu organizace 
 
p. Suchý vznesl dotaz na obsazení postu zubního lékaře, do budoucna praktického lékaře. 
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Starosta – jednáme s firmou, která by v případě ukončení činnosti stávajícího praktického lékaře byla schopna 
zajistit praktického lékaře dospělých. V brzké době ovšem není schopna zajistit dětského, kterých je obrovský 
nedostatek. Co se týká zubního lékaře, tam není zcela ideální situace, uměly by ale do určité doby a za určitých 
podmínek zubní lékaře zajistit.  
 
Ing. Pavliš upozornil na odpadky v Homolském potoce, hlavně u lávky na dolním náměstí a zastávky u ZŠ. 
Ing. Pavliš vznesl dotaz na provoz KD Tivoli. Navrhuje lépe informovat případné zákazníky, že je zavřeno, stále 
je původní tabule. 
Ing. Pavliš – na fotbalovém tréninkovém hřišti jsou na střídačkách odpadky. 
p. Rodovská – omladina tam provádí tzv. parkur a zřejmě po sobě zanechává nepořádek. Chtělo by to jim nějaké 
„překážky“ vytvořit. 
Starosta – v současnosti zjišťujeme ceny za úpravu současných a povrchů v „Pískovně“ Valtířov. Jedním z mých 
návrhů do rozpočtu pro rok 2018, který koresponduje se strategickým dokumentem, bude přeměna štěrkového 
povrchu fotbalového hřiště v pískovně na beach fotbal. 
 
Starosta – dalším tip na využití asfaltových ploch v pískovně jsou tzv. Hry na chodník, více bude prezentováno 
na pracovním jednání OZ.  
 
p. Rodovská upozornila rozbitý plot, branku a herní prvek – loď v dětském koutku v Aleji Sportovců. 
p. Mlejnek doplnil, že v odpoledních hodinách navštěvují a ničí větší děti – žáci ZŠ. 
Starosta – zde se to děje opakovaně, zřejmě by pomohly, podobně jako na hřbitově, kamery. 
 
p. Dvořák poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a konání oslav obce, velmi se líbily. 
Starosta – vzhledem ke kladné odezvě, bychom chtěli každoročně organizovat sportovní klání částí obce. 

 
Diskuze 

Nebylo diskutujících, starosta poděkoval všem přítomným a v 19:55 ukončil jednání. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ing. Jiří Pavliš        Karel Turek 
Ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
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