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Z Á P I S 
 

z jednání 44. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne. 30. 1. 2017 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

Omluveni:  
 
 
Zahájení: 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 14/2017 
Program jednání 44. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Rozpočtové opatření 2/2017 
4) Různé 
5) Zprávy starosty 
6) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na ukončení smlouvy o nájmu KD Tivoli. Seznámil přítomné se 
situací, která nastala po ukončení činnosti p. Altmanové. Vzhledem k tomu, že smlouva se společností 
Heineken Česká republika a.s. končí v srpnu příštího roku, bylo by pro nájemce velmi obtížné sehnat 
dalšího provozovatele. Proto bude vhodné navrhnout zastupitelstvu ukončení smlouvy s Heinekenem  
a vytvořit tak podmínky pro budoucí provozovatele. 
Radní v diskusi podpořili návrh předkladatele 
Usnesení 15/2017 
Návrh na ukončení platnosti smlouvy o nájmu KD Tivoli 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí 
      návrh společnosti Heineken Česká republika a.s. na ukončení smlouvy o pronájmu KD   
      Tivoli dohodou. 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit ukončení smlouvy o nájmu KD Tivoli dohodou ke dni 7. 2. 2017 
III. Pověřuje 
       Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
       předložením návrhu na ukončená pronájmu KD Tivoli zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                                                                                                                T: 6. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 
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Mgr Kulhánek předložil návrh na změnu a doplnění usnesení o prodeji bytové jednotky č……., neboť 
Katastrální úřad ústeckého kraje požaduje informaci o tom, zda a jakým způsobe byl schválen prodej 
poměrné části pozemku. Bohužel, prodej poměrné části pozemku nebyl v původním usnesení obsažen, 
i když předmětem prodeje byl. Tuto chybu může napravit pouze zastupitelstvo obce, které o prodeji 
rozhodlo. 
Bez diskuse 
Usnesení 16/2017 
Žádost katastrálního úřadu o doplnění podkladů -  b.j.č. ….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit změnu a doplnění bodu II usnesení č. 182/2016 ve znění: 
     Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
     II.  Schvaluje  
           prodej bytové jednotky č. …… v budově Děčínská ……., stojící na p.p.č …..  
           v k. ú. Velké Březno, s podílem 401/7123 na společných částech budovy Děčínská   
           ….. a podílem 401/7123 na p.p.č ….. v k. ú. Velké Březno, uvedené na LV č. …..,   
           za cenu: 105.500,- Kč 
           Kupující: 
           …………………………………………………………………………………………... 
  II. Pověřuje 
       Mgr. Michala Kulhánka, starostu, 
       předložením změny usnesení č. 182/2016 zastupitelstvu obce k projednání.                 T: 6. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil návrh rozpočtového opatření č. 2/2017. ve dvou případech se jedná o transfer 
– dotace základní škole a dotace na výkon státní správy. Dále se jedná o schválení částky, která bude 
použita na odměnu studentských prací – řešení veřejného prostoru „pod hodinami“. Dalším 
požadavkem je navýšení rozpočtu na zimní údržbu, a to vzhledem ke klimatickým podmínkám 
v letošním roce. Ze schválené částky 250 000,- pro tento rok již bylo uhrazeno 50 000 za prosinec a 
v lednu se předpokládá cca 200 000,-. Je proto třeba mít finanční prostředky i na únor, možná březen a 
listopad. Posledním opatřením je schválení částky na poskytnutí finančních darů členům výborů a 
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce.  
Bez diskuse 
Usnesení 17/2017 
Rozpočtové opatření č. 2/2017 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtové opatření č. 2/2017 dle předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu, 
     předložením rozpočtového opatření č. 2/2017 zastupitelstvu obce k projednání.            T: 6. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0   
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválení dva dodatky smluv. Jedná se o dodatek kupní smlouvy o 
prodeji tepla do plynových kotelen obce (celkem 8). Toto cenové ujednání bude uzavřeno na dva roky 
a snižuje cenu za dodávané teplo v některých případech až o desítky korun. Druhý dodatek se týká 
smlouvy o pronájmu plynových kotelen, ve kterém se precizují jednotlivé činnosti nájemce. Současně 
oba dodatky reagují na skutečnost, že Martia a.s., se kterou byly obě smlouvy uzavřeny se stala 
součástí ČEZ Teplárenská a.s., která se tak v tomto případě stává smluvním partnerem obce. 
p. Dvořák. V dodatku je uvedeno 9 kotelen a my máme pouze osm.  
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p. Kulhánek konstatoval, ano, je to chyba ČEZ, neboť jsme se dohodli, že kotelnu v Zahradní 182, 
která kdysi byla součástí smlouvy a později se o její provoz starala obec, budeme i nadála udržovat my 
a do portfolia ČEZ Teplárenské bude zařazena až v roce 2018.   
Usnesení  18/2017 
Dodatek smlouvy o dodávce tepla – návrh cenového ujednání a dodatek nájemní smlouvy – 
pronájem kotelen 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.    Schvaluje  

1)  Uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla č. UK 07 016 ze  
     dne 19. 12 2006 dle znění důvodové zprávy. 
     Prodávající: 
     ČEZ Teplárenská a.s. IČ: 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany. 

2)  Uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. UK 07 021 ze dne 18. 12 2006 dle znění   
     důvodové zprávy. 
     Nájemce: 
     ČEZ Teplárenská a.s. IČ: 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany. 

II.     Ukládá 
         Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
         zabezpečit uzavření dodatku kupní smlouvy a dodatku smlouvy nájemní.                   T: 31. 1. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Tajemník předložil “na stůl“ návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s panem …………., 
jehož otec, bývalý nájemce, zemřel.  Vysvětlil radním situaci vzniklou úmrtím nájemce. Informoval 
radní o pomoci sociální pracovnice úřadu pozůstalým, zejména při jednání s úřadem práce. 
Bez diskuse  
Usnesení 19/2017 
Mimořádné přidělení bytu č. ……………………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh 
I.  Bere na vědomí 
     přechod nájmu k bytu č. … z důvodů uvedených v § 2279 Občanského zákoníku a žádost  
     pana ………… o uzavření nové nájemní smlouvy 
II. Schvaluje  
     uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. ……………………., Velké Březno, na  
     dobu určitou: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………………... 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
       zabezpečit uzavření nové NS.                                                                                          T: 31. 1. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu o přidělení dotace na činnost SDHO pro rok 2017. 
Bez diskuse   
Usnesení 20/2017 
Přijetí dotace na činnost SDHO – JPO II  
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.   Schvaluje  
     přijetí účelové neinvestiční dotace na činnost SDHO pro rok 2017 ve výši 150.000,- Kč 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ,   
     zabezpečit zapojení dotace do rozpočtu obce pro rok 2017.                            T:  31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

 
Mgr. Kulhánek informoval radu o postupu projektanta při přípravě a projednávání PD Školní jídelna. 
Projektant vytrvale odmítá splnit požadavky stavebního úřadu na doplnění PD pro územní řízení, čímž 
reálně ohrožuje splnění už radou prodlouženého termínu.  Místo toho, aby využil řádné prostředky a 
odvolal se proti rozhodnutí našeho SÚ, volí neformální cesty konzultace s pracovníky KÚÚK a 
přesvědčuje obec, aby „zatlačila“ na stavební úřad v jeho prospěch. Tento postup je však pro vedení 
úřadu nepřijatelný. 
p. Dvořák doporučuje, při nesplnění termínu již uplatnit smluvní sankce. 

p. Dvořák vznesl dotaz, jak reagoval ředitel Domova pro seniory na žádost o schůzku ve věci „obědy 
pro důchodce“ Tajemník odpověděl, že nijak.  Do dnešního dne na žádost nereagoval, jak bychom 
neexistovali. Tajemník to označil jako projev neslušnosti, ne-li arogance.  

p. Dvořanová doplnila informaci tajemníka, že p. Kříž, ředitel DS konstatoval, že postupoval v souladu 
se směrnicí, že je jeho rozhodnutí v pořádku a nemá tudíž zájem na toto téma více diskutovat. Údajně 
dostává anonymní dopisy.  Radní se shodli na názoru, že přístup pana ředitele k tomuto problému 
nepovažují za standardní, i když je možná legitimní. 

Pan Dvořák vznesl dotazy k průběhu zimní údržby. Konkrétně, proč se tolik „ solí“. V obci jsou místa, 
zejména rovinky, kde by stačilo pouze sníh shrnout a nesolit.  Bylo by vhodné toto téma podrobit diskusi. 
Dále hovořil o tom, že obec by měla pomoci vlastníkům komunikací, kterým 12 let jejich komunikace 
zdarma udržovala.  Mgr. Kulhánek na to odpověděl, že s ohledem na paušální platbu za zimní údržbu 
nebylo nutné kontrolovat, které silnice firma …….. udržuje, ale nyní, při stanovení jednotkových cen to 
třeba je a tím tento problém vznikl.  Návrh, aby obec tuto službu dodávala soukromým vlastníků za 
úplatu, lze těžko akceptovat vzhledem k vysokému riziku škodní události, na kterou se nevztahuje 
pojištění obce. Současně je třeba si uvědomit, že tyto komunikace v řadě případů nejsou k tomuto účelu 
zkolaudovány. 

p. Dvořák dále namítal některá ustanovení nařízení obce týkající se zimní údržby – nesnadná 
identifikace komunikací a Plánu zimní údržby.  Bylo dohodnuto, že p. Dvořák své připomínky projedná 
přímo s p. Jelínkovou, která se touto činností na úřadě zabývá. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:36 hodin 
 

 

 
 
 

 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce              místostarosta obce  


