
PROGRAM 
26. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

 
které se koná dne 27. 12. 2017 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Ad. 1) 

Zahájení 
 

Starosta navrhuje zvolit: 
A) ověřovateli a skrutátory 26. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  

Jitka Rodovská, Jiří Suchý 
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Tomáš Holub, Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha  
 

program jednání  
1. Zahájení  
2. Finanční záležitosti 
3. Hospodaření s majetkem obce  
4. Různé 
5. Zprávy starosty 
6. Dotazy členů zastupitelstva 
7. Diskuze 

 
Ad. 2)  

Finanční záležitosti 
 
Rozpočet obce pro rok 2018 
Návrh byl projednáván na pracovním jednání OZ a Finanční výbor doporučuje návrh schválit.  
 
Rozpočtový výhled obce na období 2018 - 2022 
Poslední rozpočtový výhled obce byl schválen v roce 2015. FV doporučuje rozpočtový výhled 
schválit. 

Rozpočtové opatření č. 11/2017 
 
Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a 
kultury a Dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
Návrhy dotačních programů byly diskutovány na pracovním jednání OZ.  
 
Návrh výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Velké Březno od 
1. 1. 2018. 
Návrh reaguje na novelu zákona o obcích č. 128/2000 Sb., která je platná od 1. 1. 2018 
 

 
 
 
 



Ad. 3) 
Hospodaření s majetkem obce 

 
Záměr uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku p. č. 307 a p. č. 39, oba v k. ú. 
Vítov u Velkého Března. 
Jedná se o potvrzení smlouvy o právu provést stavbu – inženýrské sítě – výtlačný a zásobní řad 
v rámci akce „Vítov II – vodojem 4x6m3“. 

 
Záměr prodeje pozemků v OS Vítov I.  
Na základě ukončení čtyř dohody - ukončení činnosti Ing. Češky – HypoReal, bude vytvořena 
trojdohoda (obec – Eurovia -  Elte) s tím, že obec bude prodávat zbylé pozemky na obytném 
souboru Vítov I, určené pro výstavbu rodinných domů.  

 
Ad. 4) 

                                                                   Různé 
Koncepce hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce 
Dokument byl již představen na posledním jednání OZ v listopadu. Předkládáme dokument 
zastupitelstvu ke schválení a k vybrání jedné varianty k detailnějšímu rozpracování.  
 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Valtířov kolonka – celková obnova 
ČSOV“ 
Hodnotící komise a rada obce doporučuje OZ schválit výběr nejvhodnější nabídky spol. 
RAVEK s.r.o. 
 
Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2018 
Předkládáme zastupitelstvu obce návrh na stanovení vodného a stočného pro rok 2018. Návrh 
představuje zvýšení cca 3%. 

 
Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Ústí nad Labem 
Jedná se o strategický dokument v oblasti vzdělávání na území správního obvodu obce s 
rozšířenou působností Ústí nad Labem (dále jen „ORP Ústí nad Labem“), zachycující priority 
a cíle v procesu rozvoje vzdělávání a sestavení akčního plánu rozvoje kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování, jako 
nástroje ke kvalitnímu řízení škol.  
 
Vyhodnocení provozu restaurace Tivoli 
 

 
Ad. 5) 

Zprávy starosty 
Strategický dokument 
Dokument je postupně doplňován o tzv. cestovní mapy jednotlivých projektů. Jedná se o 
konkretizaci a odhadovaný harmonogram prací konkrétních projektů.  

        
Funkční období ředitele ZŠ Velké Březno 
V červnu příštího roku skončí šestileté funkční období ředitel příspěvkové organizace obce ZŠ 
Velké Březno. Ředitel ZŠ p. Jan Darsa byl proto požádán o zhodnocení činnosti školy, ve 
kterém uvede, kam škola směřuje (jaké byly cíle) a jaká konkrétní opatření byla přijata, aby 
tyto cíle byly naplněny. V návaznosti na toto hodnocení bude rozhodnuto, zda bude ředitel 



potvrzen ve funkci i pro další šestileté období, nebo bude vypsáno výběrové řízení na tuto 
pozici. 
 
Změny obsazení OÚ Velké Březno 
K 31. 12. 2017 končí pracovní poměr dohodou paní Marcela Tomanová. Na její uvolněné místo 
je organizováno výběrové řízení. Od 1. 1. 2018 nastupuje na pozici účetní paní Monika 
Konečná. 
 
Architektonická studie Náměstí  
Obec zadala zpracování architektonické studie prostoru náměstí pod hodinami. Zpracovatelem 
je spol. City Upgrade a pro tyto účely vytvořily webové stránky s možností zapojení veřejnosti. 
Současně je na facebookových stránkách obce otevřena k tomuto tématu diskuze, do které lze 
přispívat.  

 
M. Kulhánek 
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