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Zápis 
z 28. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 6. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě 

Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák od 16:45 hod, Marie Dvořanová, Jaromír 
Dvořák, Karel Turek, Ladislav Boháč, 
 

Zahájení  
Schůzi Rady předsedal starosta Mgr. Michal Kulhánek, konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Radní 
schválili navržený program schůze: 
 
Program jednání 28. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Rozbor hospodaření a závěrečný účet za rok 2015 
4) Návrh na rozpočtové opatření 
5) Různé 
6) Zprávy starosty 
7) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0  

Hospodaření s majetkem obce 

 

Prodej části pozemku č. 43 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. Doporučuje  
Zastupitelstvu obce Velké Březno 
schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku 43, dle geometrického oddělovacího plánu 
č. 769-120/2016 označené jako p.p.č. 43/4, ostatní plocha, o výměře 69 m2, v k. ú. Velké 
Březno, za cenu 13.110,- Kč 
Kupující: Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice. 
 

   II.     Pověřuje 
 Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
 předložením návrhu na prodej části p.p.č. 43 zastupitelstvu obce k projednání. 
                      T:  29. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

Prodej části pozemku č. …. v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.     Doporučuje  
          Zastupitelstvu obce Velké Březno 
          schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku č. …., dle geometrického oddělovacího plánu  
          č. 526-44/2016 označené jako p. p. č. ……, ostatní plocha, o výměře 251 m2, v k. ú. Valtířov  
          nad Labem, za cenu: 47 690,- Kč 
          Kupující: …………………………………………….. 
 
   II.     Pověřuje 

 Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
předložením návrhu na prodej části p.p.č. ….. zastupitelstvu obce k projednání. 
                                           T:  29. 6. 2016 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti p.p.č ………………………………………… 
…………………………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
    I.   Schvaluje  
         uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části p.p.č. ……., ostatní    
         plocha, ostatní komunikace o výměře cca 4 m2 a části p.p.č ……, ostatní plocha, ostatní   
         komunikace o výměře cca 9m2, vše v k. ú. Valtířov nad Labem, za cenu 1210,- Kč. 
         Oprávnění: …………………………………  
 
   II.  Ukládá  
         Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
         zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                    T:  31. 7. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 

Rozbor hospodaření a závěrečný účet za rok 2015 

 
Rada obce Velké Březno projednala předložené dokumenty – účetní závěrku a závěrečný účet obce 
včetně hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření a 

I. Doporučuje 
Zastupitelstvu obce Velké Březno 
schválit předložené dokumenty a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.             

   II.     Pověřuje 
 Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 

předložením Rozboru hospodaření a závěrečného účtu za rok 2015 zastupitelstvu obce 
k projednání.                                 T:  29. 6. 2016 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 

Rozpočtová opatření č. 2/2016 
 
Rada obce Velké Březno projednala předložené dokumenty – rozbor hospodaření obce za období 
leden až květen 2016 a návrh rozpočtových opatření č, 2/2016 v hodnotách:  
Příjmy:          + 386.946,- Kč 
výdaje:          + 166.519,- Kč 
financování:  + 220.427,- Kč 
    I.    Bere na vědomí 
           rozbor hospodaření za období leden až květen 2016. 
    II.   Doporučuje 
           Zastupitelstvu obce Velké Březno 
           schválit rozpočtové opatření č. 2/2016 
   III.   Pověřuje 

 Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
předložením rozpočtového opatření č. 2/2016 zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                   T:  29. 6. 2016 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

Různé 

 

Souhlas zřizovatele školských zařízení – MAS Labské skály 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Schvaluje 
         a)   projektové záměry Základní školy Velké Březno: 

• Vybudování nové jídelny 
• Rozšíření Základní školy na kapacitu dvou učeben pro každý ročník, včetně vybudování 

odborných učeben pro cizí jazyky, fyziku, chemii  
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• Vybudování prostor pro družinu s obecní knihovnou v areálu ZŠ 
• Rekonstrukce šaten 
• Rekonstrukce dílny s keramickou pecí 
• Vybudování víceúčelového hřiště u horní budovy ZŠ 
• Rekonstrukce komunikací v areálu horní budovy ZŠ 
• Hydroizolace budov ZŠ 
• Víceúčelová tělocvična 
• Rekonstrukce elektro a sociálních zařízení v horní budově ZŠ 
• Rekonstrukce oplocení dolní budovy ZŠ 
b)   projektové záměry Mateřské školy Velké Březno: 
• Rekonstrukce kanalizace, vnitřního vodovodu, elektro, podlah 
• Vybudování dětského hřiště pro nejstarší skupinu dětí 
• Rekonstrukce kuchyně 
• Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu 
• Rekonstrukce nevyužité garáže  
• Vybudování zázemí pro keramickou dílnu 
• Vybudování venkovní třídy 

  II.   Souhlasí 
         se zápisem investičních záměru školských zařízení obce Velké Březno do tabulky investičních  
         priorit, která je součástí Strategického rámce MAP. 
  III.  Ukládá 
         Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
         zabezpečit odeslání tabulky investičních priorit.                               T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0  

Žádost o povolení výjimky z OZV č. 1/2015 – zkrácení doby nočního klidu  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Vydává  
          rozhodnutí, kterým povoluje zkrácení doby nočního klidu dne 6. 8. 2016 od 22:00 hod do     
          dne 6. 8. 2016 do 24:00 hod., z důvodu pořádání Memoriálu Bohuslava Vejrycha a Václava 
          Lukáše, který se bude konat v areálu FK Jiskra Velké Březno na adrese Alej sportovců 256 Velké  
          Březno, FK Jiskra Velké Březno, zastoupenému předsedou klubu, panem Davidem Řezáčem, ve  
          znění: „ doba nočního klidu se posouvá dne 6. 8. 2016 z 22.00 hodiny na 24:00 hodinu dne 6. 8.   
          2016 za těchto podmínek: 

1) Budou dodrženy hlukové limity stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně 
 veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
 předpisů a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými 
 účinky hluku a vibrací. 
2) Za dodržování hlukových limitů odpovídá žadatel. 

3) Shora specifikovaná zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na areál FK 
 Jiskra Velké Březno, na adrese Alej sportovců 256, Velké Březno.“ 

 II.     Ukládá 
          Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
          zabezpečit zpracování rozhodnutí a doručit rozhodnutí zástupci žadatele.              T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

Provozní řád ČOV Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Schvaluje Provozní řád ČOV Velké Březno v předloženém znění. 
  II.   Ukládá 
         Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
         zabezpečit zařazení provozního řádu do dokumentace ČOV a jeho zaslání orgánům státní správy  
         příslušným ze zákona o vodovodech a kanalizacích.                                               T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 
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Souhlas s nepoužitím sirény při svolání JSDHO  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Schvaluje  
         žádost, aby v rámci vyhlašování požárního poplachu byla JSDHO  povolávána pomocí    
         AMDS bez použití sirény 
  II.   Ukládá 
         Mgr. Kulhánkovi, starostovi obce 
         zabezpečit odeslání žádosti na HZS ústeckého kraje, oddělení KOPIS.                    T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 

Výpověď smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace odpadu – AVE Ústí nad Labem s.r.o  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
   I.    Doporučuje  
         Zastupitelstvu obce Velké Březno 
         schválit výpověď smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace komunálního odpadu. 
  II.   Pověřuje 
         Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
         předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání                                            T:  29. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0   
 
Výpovědní lhůta je dle smlouvy 6 měsíců. Během následujících 6 měsíců bude vypsáno výběrové řízení 
a bude vybrán nový poskytovatel služeb. Stávající smlouva je z roku 2007 a smyslem nového VŘ je 
snaha o vysoutěžení levnější ceny za tyto služby. 
  
Rada obce se seznámila s návrhem stanoviska obce ke stavbě „Velké Březno – rozšíření ploch areálu 
pivovaru – SO 01 skladovací hala a manipulační plocha“. Starosta přednesl hlavní požadavky obce 
k předložené PD:  
I. Aby investor nechal zpracovat a předložil obci k posouzení studii zátěže způsobené  
   dopravou, která bude obsahovat: 
a) předpokládány pohyb vozidel pohybujících se po manipulační ploše, a to v denních a 
 nočních hodinách po jednotlivých měsících kalendářního roku,   
b) předpokládány pohyb vozidel jedoucích do Pivovaru Velké Březno (druh, počet, směr 
 příjezdu, z toho kolik v denních a kolik v nočních hodinách, po jednotlivých kalendářních    
             měsících),  
c) předpokládaný pohyb vozidel vyjíždějících z Pivovaru Velké Březno (druh, počet, směr  
             odjezdu, z toho kolik v denních a kolik v nočních hodinách, po jednotlivých kalendářních  
             měsících).  
 
II. Aby součásti studie bylo i posouzení dopadu dopravy na životní prostředí v obci, zejména   
     z hlediska hlukové zátěže a znečištění ovzduší prachem a zplodinami z výfukových plynů.      
     Výsledkem by mělo být stanovisko, zda provozem této stavby dojde ke zhoršení stávající kvality    
      životního prostředí v obci, či nikoli. 
 
III. Aby v průběhu zemních a stavebních prací práce probíhaly tak, aby nebyla narušena bezpečnost a   
      plynulost silničního provozu, zejména bezpečnost chodců jdoucích na zastávku autobusu, zvláště    
      pak dětí jdoucích do a ze školy. Neprodleně bylo odstraňováno znečištění komunikací způsobené   
      výjezdem vozidel ze stavby, aby nedocházelo k porušování OZV č. 1/2015, o regulaci hlučných   
      činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu, zejména by nadměrným hlukem neměl být   
      narušován noční klid a klid o sobotách, nedělích a svátcích. 
Rada nevyjádřila nesouhlas s takovým stanoviskem.  
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval radu o: 

• Ukončení prvního roku fungování ČOV Velké Březno pod správou obce. Dle smlouvy o 
odvádění a čištění s Heineken ČR, budeme po 1. roce fungování přepočítávat cenu pro 
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následujících 9 let, a to dle skutečných nákladů za elektrickou energii a likvidaci kalu, ostatní 
nákladové položky zůstávají v relacích dle kalkulace. Kalkulace elektrické energie a likvidace 
kalu není shodná se skutečností, proto dojde k přepočítání ceny za čištění pro pivovar Velké 
Březno. Náklady jsou nižší o 243,6 tis. Kč, než se kalkulovalo. Od 1. 6. se nastavila úsporná 
opatření na spotřebu elektřiny, čímž náklady ještě klesnou. Pivovar vypouští také víc 
odpadních vod oproti předpokladu, což by také mělo mít pozitivní vliv na celkové náklady. 

• Další komunikaci se zástupci společnosti, která zprostředkovává nákup energií na komoditní 
burze PXE. Možnosti nakoupit energii pro ČOV a případně příspěvkové organizace obce 
právě na komoditní burze PXE. 

 
Diskuze  
Radní diskutovali návrh SOD k připravovanému výběrovému řízení na zajištění pravidelné zimní 
údržby místních komunikací na území obce Velké Březno, který zpracoval tajemník Obecního úřadu 
s právním zástupcem. K návrhu nebyly zásadní připomínky. 
Místostarosta Ing. Šidák informoval o přípravách harmonogramu „Dne obce“, který se uskuteční 3. 9. 
2016 na dolním náměstí ve Velkém Březně. Doporučil oslovit ředitele příspěvkových organizací obce, 
případně spolků působících v obci, aby se zapojili do této kulturní akce. Doporučil také zaslat děkovný 
dopis vedení obce Lovečkovice za pozvání na oslavu 620 let od vzniku obce Lovečkovice a vyjádření 
uznání a pochvaly za přípravu a realizaci akce, která musela stát nemálo úsilí. 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:10 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce             místostarosta obce 


