
 

 

1 
 

Z Á P I S  
 

ze 47. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne 29. 3. 2017 od 17:00 na Obecním úřadě 
Velké Březno 

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

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, Karel Turek 
 
Zahájení: 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení: 62/2017 
Program jednání 47. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Finanční záležitosti 
3) Různé 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh rozpočtového opatření vyvolaného opravou kanalizace KD Tivoli. 
V průběhu oprav se vyskytly nepředpokládané vícepráce v hodnotě 60.000,- Kč. Finanční prostředky 
budou doplněny z rozpočtové rezervy. 
Bez diskuse 
Usnesení 63/2017 
Rozpočtové opatření 4/2017            
Rada obce Velké Březno projednala návrh rozpočtových opatření č. 4/2017     
I.   Schvaluje  
      rozpočtové opatření č. 4/2017 v předloženém znění 
II.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ 
      zabezpečit zapracování rozpočtových opatření do účetnictví obce.                T:  31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k posouzení studii proveditelnosti vypracovanou Ing. Arch. Novákem. 
Jedná se o možnost přestavět stávající prostory policejní stanice ve Valtířově na tréninkovou halu pro 
oddíl juda. Osobně je přesvědčen, že náklady na přestavbu uváděné ve studii jsou velmi vysoké a nejsou 
v nich zahrnuty další náklady spojené s vybudováním služebny PČR na jiném místě v obci. 
Pan Dvořák konstatoval, že se domnívá, že některé navrhované úpravy nebudou nutné a náklady např. 
na izolaci jsou zbytečně vysoké. Současně však se ve studii nepočítá s oddělením vytápění na 
samostatný byt a tréninkovou halu, což samozřejmě vyvolá další náklady. Tyto detaily by musely být 
řešeny v projektu.  Souhlasí se starostou v tom, že na takovouto přestavbu vzhledem k připravovaným 
investicím obec nemá. (intenzifikace ČOV, generální oprava ČSOV, nová školní jídelna). 
Mgr. Kulhánek konstatoval, že by rád vyšel požadavkům judistů vstříc, ale v současné době, vzhledem 
k předpokládaným výdajům, se nemůže obec více zadlužovat. 
Usnesení 64/2017 
Studie proveditelnosti „Přestavba služebny PČR Valtířov na tréninkovou halu pro judo„ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
      a) výsledek studie proveditelnosti přestavby služebny PČR OO Střekov na tréninkovou  
          halu juda. 
      b) stanovisko předsedy oddílu KASUGA z.s. Judo Velké Březno, pana Tomáše Buchara  
          MBA. 
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II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu, 
      předložením studie proveditelnosti k projednání zastupitelstvu obce                T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo přijato 

 
Za účasti členů rady proběhly pohovory s jednotlivými zájemci o pronájem KD Tivoli.  Komise, ve 
které byli přítomni členové zastupitelstva obce p. Dvořák, p. Dvořanová, Mgr. Kulhánek, Ing. Pavliš, 
právník obce p. Hradecký prom. práv. a tajemník OÚ p. Boháč, pozvala na jednání přihlášené zájemce.  
Zájemce p. ……… se k jednání nedostavila. Komise vyslechla podnikatelský záměr zájemce p. 
…………, který v podstatě zopakoval to, co již řekl na zastupitelstvu dne 6. 2. 2017. Jednotliví členové 
komise postupně vznášeli dotazy týkající se výše předpokládaných investic možností zájemce, 
personálního zajištění, provozní doby, podnikatelských aktivit, které by v tomto prostoru chtěli rozvíjet 
apod. 
Dalším z uchazečů byl p. …………, majitel a jednatel společnosti ……………..  Komise vyslechla jeho 
podnikatelský záměr. Členové komise postupně kladli zájemci dotazy obdobného charakteru jako panu 
………………..  
Na závěr jednání komise vyjádřili její členové jednotlivě svoje stanovisko s doporučením budoucího 
nájemce.  Členové komise se shodli, že budou radě obce jako nájemce doporučovat společnost …… 
…………...  Mgr. Kulhánek ukončil jednání komise s tím, že o nájemci rozhodne rada obce na své 48. 
schůzi dne 10. 4. 2016 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:10 hodin 
 
 
 
 

 
Mgr. Michal Kulhánek       Marie Dvořanová 
     starosta obce          členka rady obce     


