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Z Á P I S 
 

ze 46. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 6. 3. 2017 od 17:05 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Zahájení: 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení č. 36/2017 
Program jednání 46. 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 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodovodu a 
kanalizace cizích vlastníků do majetku obce. Konstatoval, že je to další smlouva napravující 
nedostatky při správě VaK. 
Bez diskuse  
Usnesení č. 37/2017 
Obytný soubor Valtířov 2 (u hřbitova) – Smlouva o bezúplatném převodu VaK 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci,  
    obytný soubor 2 (u hřbitova), ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením smlouvy k projednání zastupitelstvu obce.                                   T: 15. 3. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě záměr pronájmu budovy sociálního zařízení na hřišti ve 
Valtířově, neboť současná nájemní smlouva skončila a k uzavření nové je třeba vyhlásit 
nejprve záměr pronájmu. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 38/2017 
Záměr pronájmu budovy sociálního zařízení stojící na p.p.č. 299 
v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      záměr pronájmu budovy sociálního zařízení sportoviště, stojící na pozemku cizího vlastníka   
      p. č. 299, včetně přístavby obslužných a skladovacích prostor vybudovaných v rámci  
      projektu “Revitalizace staré pískovny na sportovně relaxační areál s naučnou stezkou –   



 

 

2 
 

      Valtířov“ realizované s dotací ROP r. č. CZ.1.09/2.2.00/18.00371, vše v k. ú. Valtířov nad  
      Labem. 
      Účel pronájmu: předmět nájmu bude užíván za účelem veřejně prospěšných činností a      
      činnosti fotbalového klubu k obvyklým účelům (tréninky, soustředění, přátelská a  
      mistrovská utkání). 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit zveřejnění záměru na dobu 15 dnů.                           T:  15. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil  radě návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu  bytu, neboť 
současný nájemce již bydlí v domově pro seniory. 
Bez diskuse   
Usnesení č. 39/2017 
Návrh na vyslovení souhlasu s ukončením nájmu k bytu  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje  
      ukončená smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ………………, Velké Březno, uzavřené   
      s paní ……………….., dohodou ke dni 28. 2. 2017 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu k bytu.                                 T:  31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0   
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil k projednání návrh Plánu údržby veřejné zeleně. Zdůraznil však, že 
jeho realizace zejména četnost sečí je odvislá na klimatických podmínkách a také na kvalitě a 
počtu zaměstnanců obce vykonávajících VPP.  Současně upozornil na stav techniky, která je 
fyzicky i morálně velmi opotřebovaná. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 40/2017 
Plán údržby veřejné zeleně obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

 Plán údržby veřejné zeleně obce Velké Březno, ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá  
      Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku správní činností OÚ, 

  zabezpečit vyhlášení výběrového řízení na údržbu vybraných ploch zeleně o celkové  
  výměře 41.850 m2, které jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.            T:  31. 3. 2017 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0   
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil návrh ředitele ZŠ Velké Březno PaedDr. Darsy, ve kterém se obrací 
na zřizovatele s žádostí o schválení odpisového plánu školy na rok 2017 a současně o souhlas 
s přijetím movitého daru do majetku příspěvkové organizace ZŠ Velké Březno. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 41/2017 
Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno a přijetí daru 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     a) odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno pro rok 2017 ve    
          výši 186 709,- Kč.  
      b) přijetí věcného daru od SRPDŠ ZŠ Velké Březno – interaktivní tabule SMART v  
          hodnotě 56.313,40 Kč 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                              T:  15. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  5 hlasů proti  0  hlasů zdržel   0   
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil návrh ředitele ZŠ Velké Březno PaedDr. Darsy, ve kterém se obrací 
na zřizovatele s žádostí o schválení účetní uzávěrky roku 2016 a převodu výsledku 
hospodaření do rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Velké Březno. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 42/2017 
Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy 
Velké Březno z roku 2016 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost 
I.   Schvaluje 
     a) Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno za rok 2016. 
     b) Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno  
         za rok 2016 ve výši 9.130,62 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŠ               T: 10. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  5 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na stanovení nejvhodnější nabídky – dodavatele 
inženýrských a projektových služeb na přestavbu ČOV Valtířov na ČSOV a následné 
přepojení do ČOV Velké Březno. 
Bez diskuse. 
Usnesení č. 43/2017 
Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu nazvané projektové a 
inženýrské služby na akci“ Velké Březno – Valtířov – přepojení odpadních vod“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      a) jako nejvhodnější pro realizaci veřejné zakázky Projektové a inženýrské služby na akci    
          „Velké Březno – Valtířov – přepojení odpadních vod“, nabídku společnosti PROVOD –    
          inženýrská společnost, s.r.o. 
      b) uzavření smlouvy o dílo se společností PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o.,                   
          IČ: 25023829, se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, ve znění uvedeném  
          v příloze důvodové zprávy.  
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 II. Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
      zabezpečit uzavření SoD se společností PROVOD.              T:  31. 3. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro  5 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil návrh OZV č.1/2017, tento návrh byl zpracován na základě požadavků 
vzešlých z jednání 19. ZO. Důvodová zpráva popisuje právní východiska a možné praktické 
dopady pokud bude novela přijata. Současně konstatoval, že pro laika je odůvodnění málo 
srozumitelné, a proto i obtížně pochopitelné. 
Mgr. Ing. Šidák konstatoval, že principiálně nesouhlasí s „osvobozováním“ vůbec.  Předložený 
návrh by měl z hlediska rovnosti „osvobodit“ od poplatku celou skupinu poplatníků, jejichž 
poplatková povinnost vznikla z důvodů uvedených v § 10b odst. 2 zákona.  V tomto ohledu 
podpořil argumentaci zpracovatele, že lze očekávat stížnost ostatních chatařů, kteří OZV č. 
1/2017 nebudou osvobozeni. 
Pan. Dvořák i paní Dvořanová podpořili návrh na „osvobození“ dětí v pěstounské péči a 
částečné „osvobození“ studujících, kteří se převážnou část roku z tohoto důvodu zdržují mimo 
obec. Nesouhlasí však s „osvobozením chatařů „. 
Usnesení č. 44/2017 
Návrh OZV č. 1/2017 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí  
      předložený návrh a 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit návrh OZV č. 1/2017 vyjma bodu 3 v čl. 5 návrhu  
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.              T:  15. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     1 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil návrh na uzavření dohody o výkonu VPP pro rok 2017. Konstatoval, 
že tato dohoda je pro obec velmi důležitá, neboť umožní zaměstnat prozatím 6 VPP a jednoho 
předáka a následně, pokud úřad práce obdrží potřebné finanční prostředky, dalších 6 VPP a 
jednoho předáka. I přes opakující se kritiku na kvalitu a množství odvedené práce, jsou VPP 
pro obec nejvhodnější alternativou, neboť jejich využitím šetří obec mzdové náklady ve výši 
cca 1,8 mil. Kč ročně. 
Ing. Mgr. Šidák informoval radu o tom, že vede s úřadem práce jednání o výjimce pro některé 
VPP, kteří se v minulosti osvědčili, a proto bychom je chtěli zaměstnat opakovaně.  
Usnesení č. 45/2017 
Uzavření dohod dle zákona o zaměstnanosti – uklízeč veřejných prostranství + předák 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. Schvaluje  
1. Uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných    
    prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-VZ-16-2017, s Úřadem práce České republiky,   
    IČ: 72496991, se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným    
    ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr. Radimem  
    Gabrielem. 
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2. Uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných    
    prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a  
    Evropského sociálního fondu č. ULA-VZ-15-2017, s Úřadem práce České  
    republiky,  IČ: 72496991, se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,  
    zastoupeným ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr.  
    Radimem Gabrielem. 

   II.     Ukládá  
p. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
zabezpečit uzavření dohod dle schvalovací části tohoto usnesení.             T: 10. 3. 2017 

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

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že byla podána žádost o dotaci na výkon sociální práce 
v roce 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 46/2017 
Dotace na výkon sociální práce na Obci Velké Březno na rok 2017 – informace 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce na 
obci na rok 2017 ve výši 235 360,- Kč a tuto 
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě zprávu o veřejných zakázkách zadaných obcí v roce 2016. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 47/2017 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v roce 2016 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí 
Velké Březno v roce 2016 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.  Bere na vědomí 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
     v roce 2016 zastupitelstvu obce k projednání.                                                   T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

18:12 odešel p. Dvořák 

Mgr. Kulhánek předložil radě zprávu o stavu požární ochrany v obci za rok 2016. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 48/2017 
Zpráva o stavu požární ochrany v obci Velké Březno v roce 2016 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      Zprávu o stavu PO v obci Velké Březno v roce 2016 k projednání. 
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III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.              T:  24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0  
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání výroční zprávu MŠ velké Březno. 
Ing. Mgr. Šidák poznamenal, že MŠ žádnou výroční zprávu předkládat nemusí. 
p. Boháč odpověděl, že to paní ředitelce sdělil. Paní ředitelka potvrdila, že to ví, ale že ji 
předkládá proto, že v minulosti byly tato zpráva zřizovatelem vyžadována. 
Usnesení č. 49/2017 
Výroční zpráva MŠ za školní rok 2015 – 2016 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou výroční zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě zprávu o vyřizování petic a stížností v roce 2016. Konstatoval, 
že v uplynulém roce nebyla zaregistrována žádná petice, a že úřad řešil jednu stížnost. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 50/2017 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 
2016 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí  
      předloženou zprávu a 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      Zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce  
      2016 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.              T:  15. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0  
Usnesení bylo přijato  

18:20 přišel p. Dvořák 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na další postup při projednávání prodeje části p.p.č…v k. ú. 
Velké Březno.  Konstatoval, že zde dochází ke kolizi zájmů zájemců o koupi ………………. 
……. Současně upozornil na skutečnost, že ………. „obviňuje úřad z nečinnosti, což je ve 
zjevném rozporu s uváděnými fakty.  Sám je toho názoru tuto část pozemku neprodávat a předejít 
tak případným možným sporům sousedů. 
p. Dvořanová a ostatní členové rady v diskusi podpořili názor neprodávat 
usnesení č. 51/2017  
Další postup při prodej části pozemku č. …... v k. ú. Velké Březno, ……… - …………….. 
Rada obce projednala předloženou zprávu a tuto 
I.   Bere na vědomí 
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II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      zabezpečit geodetické zaměření a oddělení předmětné části pozemku č. …….. v k. ú. Velké  
      Březno o výměře cca 15 m2 a vyjmout ji z prodeje.                                           
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.             T:   15. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že 31. 3. 2017 končí smlouva s ČEZ o dodávce 
elektrické energie do cca 60 odběrných míst v obci. Navrhuje proto využít nákup elektrické 
energie přes komoditní burzu tak, jako v případě ČOV Velké Březno. Dle obchodníku  PECE 
lze předpokládat, že nová cena bude nižší, než stávající. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 52/2017 
Zprostředkování nákupu elektrické energie se spol. POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

a) Uzavření smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro  konečné      
zákazníky – odběratel, se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, 
a.s., se  sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ 278 65 444, DIČ CZ 699000864, 
zastoupenou Davidem Kučerou, generálním sekretářem a prokuristou POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. 

b) Uzavření smlouvy o odběru elektrické energie pro 60 odběrných míst obce Velké 
Březno s dodavatelem, jehož nabídka ceny elektrické energie pro obec Velké Březno 
byla na burze nejvýhodnější.  

c) Výpověď smlouvy O sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí 
(NN) č. 15503237. 

II.  Pověřuje 
      Mgr. Michal Kulhánka, starostu obce Velké Březno,  
      a)   uzavřením smlouvy spol. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.  
                                                                                                                                T: 10. 3. 2017 
      b)   uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie pro obec Velké Březno.                                                                                                                             
                                                                                                                                T: 31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě obce žádost o vrácení poplatku za svatbu konanou ze zdravotních 
důvodů v jiném místě.  
Bz diskuse 
Usnesení č. 53/2017 
Žádost o vrácení poplatku za svatbu na jiném místě – …………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost manželů ……. o prominutí náhrady 
nákladů obce Velké Březno spojených s obřady při uzavírání manželství a vrácení částky 
2.000,- Kč a tuto 
I.    Bere na vědomí 
II.   Ukládá 
       Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
      zabezpečit vrácení částky 2.000,- Kč manželům …………...                      T:  31. 3. 2017 
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Výsledek hlasování:  hlasů pro  5 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh ředitelky MŠ Velké Březno paní Hasprové, jehož obsahem 
je žádost o schválení výsledku hospodaření MŠ v roce 2016 o schválení odpisového plánu MŠ 
pro rok 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 54/2017 
Schválení výsledku hospodaření MŠ za rok 2016 a odpisového plánu MŠ na rok 2017.  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     a) Odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské škola Velké Březno pro rok 2017 ve    
          výši 77.059,- Kč. 
     b) Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Březno za rok 2016. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele MŠ.                                                 T:  15. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě obce žádost pana …….., který provozuje muzeum umístěné ve 
vojenském bunkru z 2. světové války, o umístění reklamní plachty na zábradlí u vyústění 
cyklostezky na místní komunikaci ve Valtířově. Současně upozornil na to, že se jedná o 
neziskovou organizaci, zájmový spolek, který ani nemá stanoveno vstupné. 
P. Turek doporučil pronájem za jednu korunu. 
p. Dvořák konstatoval, že koruna je velmi málo, ale navrhl, snížit nájemné na desetinu 
navrhované komerční ceny. Ostatní radní jeho návrh podpořili. 
usnesení č. 55/2017 
Návrh na uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení – 
Směrovka k muzeu ČSLO Valtířov – ………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o pronájmu zábradlí umístěné na cyklostezce – p.p.č. 24/1 v k.ú. Valtířov  
     nad Labem, za účelem umístění reklamní plachty,  
     za cenu 50,-- Kč + DPH/ rok. 
     Nájemce: 
     Muzeum ČSLO Valtířov z.s., ..................................., Velké Březno.  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                           T: 31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil návrh na uzavření nájemní smlouvy k volnému bytu v Markétách. 
Doplnil, že tento byt je již od podzimu loňského roku neobsazen. Vzhledem ke skutečnosti, že 
byla přijata nová Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů 
zvláštního určení v majetku obce Velké Březno, které nabyla účinnosti od 1. 1. 2017, bylo nutné 
provést aktualizaci již evidovaných žádostí. Termín pro ukončení aktualizace byl stanoven na 
28. 2. 2017. K tomuto dni bylo z 36 evidovaných žádostí na byt zvláštního určení aktualizováno 
ze 17, žádná však na Markéty.  
Bez diskuse. 
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Usnesení č. 56/2017 
Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - …………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ., v domě ………………., Velké Březno, na dobu  
     určitou 2 roky. 
     Nájemce: 
     …………………………………………………………………………………………..     
     Březno, PSČ 403 23  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                         T: 31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě obce návrh rozpočtového opatření č.3/2017. Hlavním důvodem 
je transfer finančních prostředků poskytnutých ministerstvem na realizaci projektu MŠ.  Dále 
pak poskytnutí finančního daru od společnosti Heineken (smlouva z roku 2016) a na straně 
výdajů odvod do st. rozpočtu  - podíl za neplnění povinnosti zaměstnávat  zdrav. postižené. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 57/2017 
Rozpočtové opatření 3/2017            
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a      
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno  
     schválit rozpočtové opatření č. 3/2017 v předloženém znění. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.              T:  15. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato  

Tajemník předložil návrh na změnu usnesení 13/2017, a to té části, ve které rada stanovuje 
celkový počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu. V usnesení bylo chybně uvedeno 
číslo 26, správně má být uvedeno číslo 25. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 58/2017 
Návrh č. 7 na změnu a doplnění Organizačního řádu OÚ Velké Březno – změna 
usnesení 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Mění a doplňuje 
      usnesení č. 13/II/2017 takto 
       II. Stanoví 
            s účinností od 1. 2. 2017 celkový počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu  

číslem 25, z toho 8 v dělnických profesích  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek seznámil radu s obsahem jednání komise, která hodnotila nabídky zájemců o 
KD Tivoli. Vzhledem k tomu, že nabídky neobsahovaly požadované reference, komise 
doporučila záměr pronájmu zrušit a vyhlásit nový. 

Tajemník  konstatoval, že se však nejedná o výběrové řízení.  Záměr pronájmu byl vyhlášen 
z důvodu uvedených v § 39 zákona o obcích, a proto, pokud nadále trvá zájem KD Tivoli 
pronajmout, jej nelze zrušit.  Lhůta uvedená v záměru je lhůta víceméně administrativní a slouží 
k tomu, aby měl úřad čas doručené nabídky připravit do jednání orgánů obce.  Nelze proto 
dogmaticky trvat na tom, že nabídka doručená po této lhůtě nemůže být zařazena do projednání 
s ostatními nabídkami.  V podstatě do jednání orgánu, který rozhodne o pronájmu lze nabídky 
podávat a až ten orgán, jemuž je příslušná pravomoc svěřena rozhodne o tom, zda nabídku 
podanou po uplynutí lhůty posoudí či nikoli. 
Usnesení č. 59/2017 
Záměr pronájmu KD Tivoli 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.   Bere na vědomí  
      doporučení hodnotící komise 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      vyzvat zájemce k doplnění nabídek o reference.                                               T: 10. 3.2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo přijato 

Tajemník  informoval radu o semináři, který organizoval úřad práce, jehož obsahem byly 
informace o projektech realizovaných ÚP na úseku zaměstnanosti. Součástí semináře byla 
informace o projektu Veřejná služba, jehož garantem je oddělení hmotné nouze a který 
s účinností od 1. 8. 2017 umožní osobám, kteří pobírají dávku ve výši existenčního minima 
(2.200,- Kč)  zvýšit si „příjem“ dobrovolnou službou obci.  Nejedná se tedy o pracovní poměr, 
ale o dobrovolný závazek občana, že v obci bude provádět služby, ke kterým se v dohodě 
s úřadem práce zaváže, a za to obdrží dávku podpory zvýšenou max. o 600,-- Kč.  Obec jako 
organizátor veřejné služby musí nejprve uzavřít dohodu s úřadem práce, ze které jí vyplývá 
nárok na úhradu části nákladů na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou osobami 
vykonávající veřejnou službu a na částečné krytí nákladů na OOP a pracovní prostředky.  Obec 
pak musí zabezpečit proškolení osob vykonávajících veřejnou službu v BOZP a PO, vybavit je 
potřebným nářadím, a ochrannými osobními pomůckami a kontrolovat výkon jejich činnosti.  
Současně musí vést evidenci docházky těchto pracovníků a měsíčně vypracovávat na každého 
z nich hodnotící zprávu pro potřeby úřadu práce. Obec však nemůže tyto osoby nutit k výkonu 
práce a proto ani počítat s tím, že nějakou práci v požadovaném množství a kvalitě odvedou.  
Domníváme se, že s ohledem na to, že stejnou činnost budou vykonávat VPP v pracovním 
poměru je tento způsob sociální práce je pro obec velmi zatěžující. 
Bez diskuse 
Usnesení č. 60/2017 
Veřejná služba 2017 
Rada obce Velké Březno projednala informaci tajemníka OÚ o možnosti uzavřít s úřadem 
práce smlouvu o organizování veřejné služby a  
I.   Nesouhlasí 
     s uzavřením smlouvy o organizování veřejné služby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato  
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Tajemník informoval radu o možnosti zajistit náhradní dopravu v době stávky řidičů Busline. 
Aby občané obce nenapadali vedení obce, že se situací nezabývalo a nic nedělalo, jednal 
předběžně s vedoucím autobusové přepravy DPmUL, panem Charouskem o podmínkách 
zajištění náhradní autobusové kyvadlové přepravy v době stávky.  Jednalo by se o dopravu 
autobusem DPmUL do Velkého Března a zpět se staničením ve Valtířově, ve Svádově, na 
Střekově a u autobusového nádraží v Ústí nad Labem, přeprava by probíhala v cca hodinových 
intervalech první odjezd z VB by byl kolem 5 hodiny ranní a poslední ve 20:15 hod. 
přepokládané náklady by činily cca 11.000,- Kč bez DPH. 
Ing. Mgr Šidák spolu s p. Dvořákem informovali radu, že dle sdělení, které četli na internetu se 
tato stávka odkládá do doby ukončení jednání s vládou. 
Usnesení č. 61/2017 
Stávka řidičů společnosti Busline 
Rada obce Velké Březno projednala informaci tajemníka o možnosti zajištění náhradní 
přepravy občanů obce v případě řidičů společnosti Busline a 
I.   Souhlasí 
     s tím, aby v případě stávky řidičů společnosti Busline byla pro obyvatele obce velké   
     Březno zajištěna náhradní doprava do Ústí nad Labem a zpět prostřednictvím DPmUL.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek informoval radu o připravované uzavírce železničních přejezdů z důvodu 
opakovaných oprav železničního svršku.  Přejezdy na krajských silnicích budou opravovány 
převážně ve večerních hodinách a v noci, a jejich uzavírka bude tak mít menší dopad na 
dopravní obslužnost obce. 

Ing. Mgr. Šidák upozornil na tvořící se propadlinu v silnici Na Vysluní. Mgr. Kulhánek 
konstatoval, že je to stále opakující se problém, jako např. ve Valtířově u pana …………... 

Ing. arch …….. podal radě informaci o stavu projektové a inženýrské přípravy stavby školní 
jídelny.  Rada zdůraznila, že je třeba využít všech technologických a materiálových možností, 
aby se stavba neprodražovala a hlavně, aby budoucí náklady nepřekročily původně navrhova-
ných 12. mil. Kč.  Pan Dvořák se s projektantem dohodli na tom, že budou uskutečňovat 
společná jednání s komisí výstavby, na kterých budou upřesňovat a „dolaďovat“ další kroky v 
projektové přípravě. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 19:16 hodin 
 

 
 

 
 

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


