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Z Á P I S  
 

z 39. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 23. 11. 2016 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav Boháč. 

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, 

Zahájení  
Schůzi Rady předsedal starosta Mgr. Michal Kulhánek, konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Radní 
schválili navržený program schůze: 
 
Mgr. Kulhánek uvedl 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  284/2016 
Program jednání 39. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Různé 
4) Zprávy starosty 
5) Diskuze  

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

Mgr. Kulhánek uvedl 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  285/2016 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-4014203/001 UL, Velké Březno, p.p.č. 810/16 – kNN 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –   
     služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku č. 810/4, 830/4, 840/5 a 847/4,  
     všechny v k. ú. Velké Březno, za cenu 1000 Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                                  T:  14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

Mgr. Kulhánek uvedl: Komise majetková a bytová projednala předložený návrh a doporučuje radě obce 
uzavřít smlouvy o pronájmu obecního bytu s níže uvedenými žadateli, kterým končí stávající nájemní 
smlouva.  
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  286/2016 
Návrh na uzavření nových smluv o nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
Schvaluje 
  1.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
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       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………….      
       …………………………………………………. 
 2.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………………..,   
       ……………………………... 
 3.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………………          
       ……………………………. 
 4.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………..,  
       ……………….. 
 5.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………..   
       ………………………. 
 6.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….   
       ………………………………………………. 
 7.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………  
       ………………………………………………………. 
 8.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………   
       ………………………………………………………….. 
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  9.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu.        
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………        
       ………………………. 
10.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………   
       ……………………………………………... 
 11. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………….., Velké Březno,  
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………..   
       …………………………………..   
12.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………..,Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………   
       ………………………..   
13.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………..,   
       …………….. 
14.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….   
       …………………………………………………………….   
15.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….   
       ………………………….   
16.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………….., Velké Březno   na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
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       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………………,  
       ………………….  
17.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………………,   
       ………………...  
18.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………….   
       …………………………….   
19.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………… Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………….   
       ……………………...   
20.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………..   
       …………………………….   
21.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………….   
       ……………………………………………..   
22.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………………   
       ………………………..   
 23. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………….., Velké Březno, na  
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti  
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí  
       nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………… 
       …………………….. 
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24. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………….., Velké Březno, na   
      dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platností   
      nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí     
      nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
      Nájemce:      
      ………………………………………………………………………………………………      
      ……………………... 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                                   T: 15. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 
 
Mgr. Kulhánek uvedl: Komise majetková a bytová doporučuje pronajmout předmětný pozemek rovným 
dílem (1/3) všem žadatelům. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  287/2016 
Pronájem část p. p. č. 389/1v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje  
      pronájem části p. p. č. 389/1 o výměře 175 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem panu …………..  
      ………………………………………………………………… a to rovným dílem, na dobu  
      neurčitou za 1 Kč/m2/rok. 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                                   T: 31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0          hlasů zdržel p. Dvořák 

Mgr. Kulhánek uvedl: Vedoucí VaK předkládá ke schválení plán obnovy a investic vodovodů a 
kanalizací pro rok 2017 s výhledem do roku 2020. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  288/2016 
Plán obnovy a investic vodovodů a kanalizací pro rok 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.    Doporučuje 
       Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
       schválit Plán obnovy a investic vodovodů a kanalizací pro rok 2017 s výhledem do roku  
       2020. 
II.   Pověřuje 
       Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
       předložením planu obnovy a investic zastupitelstvu obce k projednání.                   T:  14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 

Mgr. Kulhánek uvedl: Úsek VaK předkládá návrh na navýšení ceny stočného pro rok 2017 o 2 Kč 
z dosavadních 26,30 na 28,30 (ceny jsou vč. DPH 15 %). Výsledná cena vodného a stočného 
včetně 15 % DPH by byla zvýšena z platných 65,69 Kč/m3 na 67,69 Kč/m3, sociálně únosná cena 
vypočtená ministerstvem pro rok 2017 v Ústeckém kraji činí 99,58 Kč/m3. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  289/2016 
Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
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I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit s účinností od 1. 1. 2017 cenu vodného a stočného pro rok 2017 takto: 
       vodné     stočné     celkem 
     Cena bez DPH:   34,25 Kč  24,61 Kč  58,86 Kč 
     Cena vč. 15% DPH:               39,39 Kč  28,30 Kč  67,69 Kč 
II.   Pověřuje 
       Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
       předložením návrhu na stanovení ceny VaK zastupitelstvu obce k projednání.                                               
                                                                                                                                           T:  14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0 

Mgr. Kulhánek uvedl: V souladu s ustanovením čl. V odst. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy 
Velké Březno žádá ředitelka příspěvkové organizací obce MŠ Velké Březno o přiznání mimořádné 
odměny. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  290/2016 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
      paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, 
      mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
       o tomto usnesení informovat ředitelku školy.                             T: 30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0 

Mgr. Kulhánek uvedl: V souladu s ustanovením čl. V odst. 2 Zřizovací listiny Základní školy, 
žádá ředitel příspěvkové organizace obce ZŠ Velké Březno o přiznání mimořádné odměny. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  291/2016 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Přiznává 
       PaedDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, 
       mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II.    Ukládá 
        Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
        o tomto usnesení informovat ředitele školy.               T: 30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0 

Mgr. Kulhánek uvedl 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  284/2016 
Návrh na likvidaci movitého majetku – použitý, nepotřebný kancelářský nábytek  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     a) likvidaci starého, poškozeného a nepotřebného kancelářského nábytku a jeho odpis  
         z účetní evidence obce. 
     b) postup likvidace navržený v důvodové zprávě. 
II. Zmocňuje 

   Petru Dvořákovou, referentku správy DaP OÚ, 
   za účelem realizace písm. b) schvalovací části tohoto usnesení, k uzavírání darovacích    
   smluv. 
 



 

 

7 
 

III.Ukládá 
     Petře Dvořákové, referentce správy DaP OÚ,  
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                     T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0   

Mgr. Kulhánek uvedl: Velitel JPO2 Velké Březno žádá o schválení pořízení termokamery pro potřeby 
jednotky. Finance na pořízení má jednotka ve svém schváleném rozpočtu k dispozici. 
Diskuse: bylo by dobré, aby termokamera mohla být využívána v souvislosti s prevencí požárů jako 
služba pro občany  - např. kontrola stavu komínů. 
Usnesení č.:  293/2016 
Nákup termokamery pro potřeby SDHO 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      nákup termokamery FLIR dle předloženého návrhu, za cenu 125.000 Kč bez DPH s tím, že  
      bude využívána jak pro potřeby JSDHO Velké Březno, tak občany Velkého Března za   
      účelem prevence proti požárům. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0  hlasů zdržel    1 

Starosta informoval o výši odhadu na cenu obvyklou na část p.p.č. 70/1. 

Starosta informoval o tom, že hodnocení doručených nabídek na správu a údržbu VO proběhne ve 48. 
týdnu. O nejvhodnější nabídce bude v souladu se směrnicí rozhodovat zastupitelstvo obce. 

p. Dvořák se dotázal, zda již byla zavedena evidence všech předmětů (DKP) umístěných v hasičské 
zbrojnici. Musí být vyřešeno v rámci inventarizace.  

p. Dvořák informoval o tom, že obousměrný zpomalovací semafor dodává i společnost NTD Group a 
to za cenný 250 – 280 tis. Kč bez DPH. Požadoval zahrnutí této částky do návrhu rozpočtu 2017. 

p. Dvořák informoval o možném snížení nákladů na čištění průmyslových odpadních vod v naší ČOV, 
a to možným použitím membránové čističky, která uspoří nejen povozní náklady, ale také náklady na 
mzdy – plně automatický provoz. Informace bude předána ing. Lípové, vedoucí VaK. 

p. Dvořák se dotázal, kdy bude dokončena studna na hřbitově. Dle sdělení studnaře by studnu měl 
dokončit do konce listopadu, ale není to reálný předpoklad, neboť práce již od září stojí. Proto již 
poptáváme jiného studnaře. 

p. Dvořanová se dotázala, zda budou i letos vypláceny odměny členům komisí, nečlenům ZO. Ano, 
připravíme návrh do rady 5. 12. 2016 

p. Turek měl připomínku, že kruhy na ručkování na nově instalovaných prvcích v Pískovně jsou 
poměrně vysoko a děti na ně nedosáhnou. Výška odpovídá určení – měly by to být děti ve věku 14 a 
více a musí viset celou vahou. Proto je to nutí vyskočit do kruhů.  

 
 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:25 hod. 
 
 
 

Mgr. Michal Kulhánek       Marie Dvořanová 
     starosta obce           členka rady obce  


