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U S N E S E N Í 
 

48. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 12. 4. 2017 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

Omluveni: Mgr. Kulhánek 
65/2017 

Program jednání 48. 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 

66/2017 
 Smlouva o zřízení služebnosti – vedení veřejné komunikační sítě 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách   
     podzemního komunikačního vedení k Pozemku, v rozsahu vymezeném v Geometrickém  
     plánu č. 782-462/2016 vypracovaném Ing. Ivou Bolehovskou, č. 381/2016 ze dne  
     31. 12. 2016, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální  
     pracoviště Ústí nad Labem  č.j. PGP-11/2017-510  dne 9. 1. 2017, 
     za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,- Kč  
     Oprávněný:  
     Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,                
     Praha 3 –  Žižkov 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.                                            T: 30. 4. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

67/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - inženýrské sítě – vodovodní, 

kanalizační a plynová přípojka – p.p.č. ………. v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku                   
      č. ……….. v k. ú. Velké Březno,  
      za cenu 1000 Kč + DPH. 
      Oprávněný:  
      ……………………………………………………………. 
II.  Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.                   T:  30. 4. 2017 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel    0   
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68/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu 

provést stavbu – IP-12-4006632/001-UL, Velké Březno, Tovární 70/16 – příp. kNN 
Dodatek č. 1 - záměr 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh s  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení  
     věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu na pozemku č. 960/1 a 70/1, oba  
     v k. ú. Velké Březno. 
     Oprávněný:  
     RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 52 Lomnice nad Popelkou. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru uzavření dodatku zastupitelstvu k projednání.                T:  24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

69/2017 
Záměr pronájmu p. p. č. 421/3 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      záměr pronájmu p.p.č. 421/3 o výměře 1375 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
      zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  14. 4. 2017  

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

70/2017 
Nájemní smlouvy na hrobové místo ve Valtířově č. …………. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. …………….(dvojhrob) na pohřebišti ve  
      Valtířově, na dobu 10 let, 
      Nájemce: 
      ……………………………………………………………………………………….,     
II.  Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                     T:  30. 4. 2017 

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

71/2017 
Nájemní smlouvy na hrobové místo ve Valtířově č. ………. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. …….. na pohřebišti ve Valtířově po dobu 10   
      let. 
      Nájemce: 
      ………………………………………………………………………………….  
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II.  Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                     T:  30. 4. 2017 

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

72/2017 
 Nájemní smlouvy na hrobové místo ve Valtířově č. ……… 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. …… na pohřebišti ve Valtířově po dobu 10    
      let. 
      Nájemce: 
      ……………………………………………………………………………….. 
II.  Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                     T:  30. 4. 2017 

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

73/2017 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 03. 2006  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     Uzavření Dodatku č. 1 ke k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 03. 2006 na hrobové místo  
     č. 236 na dobu určitou tj. do 30. 03. 2026. 
     Nájemce:  
     Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku smlouvy o nájmu hrobového místa.                        T:  30. 4. 2017 

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

74/2017 
 Pronájem KD Tivoli – Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

s účinností od 1. 5. 2017 uzavření smlouvy o nájmu KD Tivoli, včetně přilehlých pozemků. 
Jedná se o budovu s číslem popisným 148 Velké Březno s nebytovými prostory o celkové 
výměře 1124 m2 (z nichž 562 m2 je určeno pro provozování restaurační činnosti a 562 m2 
pro provozování kulturně společenských a vzdělávacích činností), stojící na pozemku č. 648 
m2, zastavěná plocha, o výměře 2.409 m2, vše v k. ú. Velké Březno. Součástí pronájmu 
jsou i pozemkové parcely: p. č. 644, ostatní plocha, o výměře 173m2, p. č. 647, ostatní 
plocha, o výměře 1819 m2, celkem 1992 m2, vše v k. ú. Velké Březno, na dobu určitou 10 
let, s automatickou prolongací. 

     Účel nájmu: celoroční provozování hostinské činnosti a pořádání kulturně společenských,    
     případně vzdělávacích akcí.  
     Za cenu 93.000,- Kč bez DPH, z toho 90.500 Kč za pronájem nebytových prostor a 2.500,-  
     - Kč za pronájem přilehlých ploch. S tím, že nájemné po dobu pěti let od uzavření nájemní   
     smlouvy bude neměnné. V dalším období se bude nájemné v průběhu dalších pěti let  
     postupně zvyšovat u nebytových prostor průměrným indexem 1,15 u pozemků průměrným  
     indexem 1,10. 
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     Nájemce:  
     Garlic KOM s.r.o., IČ 27274934, se sídlem Horní Krupka 120 Krupka, PSČ 417 41,    
     zastoupená jednatelem společnosti Jiří Česnohlídkem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T: 30. 4. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

75/2017 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu v majetku obce 

Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
Schvaluje 
  1.  Ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě ……………, Velké Březno   
       dohodou ke dni 30. 4. 2017,  
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………, 
       Velké Březno,  PSČ 403 23 

  2.  Ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu č. ….., v domě ……………, Velké Březno,   
       dohodou ke dni 30. 4. 2017. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………..,   
       PSČ 403 23 

  3.  Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě …………….., 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: 
       ……………………………………………………………………………………………     

       Březno, PSČ 403 23  

 4.   Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě …………………., 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: 
       ……………………………………………………………………………………………,   
       Velké Březno,  PSČ 403 23 

 5.   Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě …………….., 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: 
       ………………………………………………………………………………………, 
       Velké Březno,  PSČ 403 23 
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 6.   Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ……………., 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: 
       …………………………………………………………………………………………. 

       PSČ 403 23 

7.    Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. ….., v domě …………., 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 nájmu bytu č. …., v domě …………., 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: 
       ……………………………………………………………………………………………,    

       PSČ 403 23 

 9.   Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě ……………, 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: 
       ……………………………………………………………………………………………..,   
       PSČ 403 23 

II.   Ukládá 
       Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
       zabezpečit uzavření nájemních smluv a dohody o ukončení nájmu.                  T: 30. 4. 2017 

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

76/2017 
Žádost o finanční příspěvek na provoz organizace Roska Ústí nad Labem. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč 
     Obdarovaný: 
     Unie Roska v ČR, regionální organizace Roska Ústí nad Labem, z.p.s., se sídlem Oblá   
     2885/1, 400 11 Ústí nad Labem. 
II.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit realizaci schvalovací částí tohoto usnesení.                                   T:  30. 4. 2017 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0 
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77/2017 
2. změna odpisového plánu ZŠ Velké Březno pro rok 2017 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno pro rok 2017 ve    
     výši 190.655,50 Kč. 
 II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                  T:  14. 4. 2017 

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

78/2017 
Schválení výjimky ze Směrnice č. 4/2016 – nákup rideru Stiga. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 19 
odst. 19.1. Směrnice č. 4/2016 
I.   Povoluje 
     za účelem pořízení nového rideru  Stiga, výjimku z postupu uvedeném v oddíle 3 Směrnice  
     č.4/2016. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Kulhánka, starostu obce, 
      uzavřením smlouvy o koupi rideru Stiga  
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu SOM OÚ, 
      zabezpečit nákup rideru Stiga.                                                                         T:  31. 5. 2017 

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

79/2017 
Návrh na zřízení 2 nových stanovišť na separovaný odpad a posílení stávajícího 

stanoviště č. 12 v obci Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     a)  vytvoření dvou nových stanovišť na separovaný odpad, a to v ulici Na Výsluní  
          s vybavením PET, papír a v ulici Zámecká s vybavením PET, papír, sklo. 
     b)  s doplněním stanoviště 12 o další sběrnou nádobu na papír. 
     c)  zařazení nových sběrných nádob do smlouvy se společností EKOKOM. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku SČ OÚ, 
      a)  zabezpečit realizaci schvalovací částí tohoto usnesení.                             T:  30. 6. 2017 
      b)  předložit návrh změny přílohy OZV č. 1/2016.                                         T:  10. 5. 2017 

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

80/2017 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu 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 činnosti OÚ 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 

81/2017 
 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k Servisní smlouvě č. 490130145 - CODEXIS 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 2 servisní smlouvy š. 490130145 dle přílohy uvedené v důvodové    
     správě za cenu 43.560,-- Kč 
     Dodavatel 
     ATLAS consulting spol. s r.o., IČ: 46578706, se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření dodatku č. 2 Servisní smlouvy č. 490130145.           T: 14. 4. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel     0  

82/2017 
Přehled o plnění usnesení přijatých Radou obce v období od července do prosince 2016. 

Rada obce Velké Březno projednala informaci o plnění svých usnesení za období 7-12/2016 a 
tuto 
I.  Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0  

83/2017 
Kulturně společenská akce – Noc s Andersenem 

Rada obce Velké Březno projednala informaci p. Dvořanové o navýšení nákladů na ubytování 
v souvislosti s konáním akce Noc s Andersenem o 1.500,-- Kč a tuto 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel   1 

84/2017 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. TP 19/11 a smlouvě číslo PP10/11 – VITA 

software  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje uzavření dodatků č. 1 smlouvy č. TP 19/11 a č. PP 10/11 za cenu 23.700,-- Kč  
      včetně DPH 
      Dodavatel: 
      VITA software s.r.o., IČ: 61060631, se sídlem Na Beránce 57/2, Praha 6, PSČ 160 00. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit uzavření dodatků č. 1 se společnosti VITA software s.r.o.           T:  30. 4. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel    0 
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85/2017 
Oprava místní komunikace 51c Nad Nádražím a 50c Na Vyhlídce 

Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Bere na vědomí, že 
    a) předpokládaná hodnota zakázky činí 2.731.395,54 Kč včetně DPH, 
    b) v rozpočtu na rok 2017 má obec pro tuto stavbu vyčleněn 1.000.000,- Kč,  
    c) dotace z programu 117D81500 Podpora obnovy a venkova činí 50% uznatelných  
        nákladů, maximálně 1.000.000,- Kč, 
    d) zbývá dofinancovat částku 731.395, 54 Kč. 
II. Schvaluje 
     realizaci stavby „Oprava místní komunikace 51c Nad Nádražím a 50c Na Vyhlídce“  
     ve finančním objemu 2.731.396,- Kč s tím, že částka ve výši 731.396,- Kč vč. DPH bude   
     proplacena z rozpočtu roku 2018. 
III.Ukládá 
     a)  Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
          zabezpečit zadání VZ ve smyslu schvalovací části tohoto usnesení.          T:  30. 4. 2017 
     b)  Haně Fuchsové, vedoucí FO OÚ, 
          do návrhu rozpočtu 2018 zahrnout technické zhodnocení komunikací v částce    
          minimálně 731.396,- Kč.                                                                            T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0 

86/2017 
Informace Komise investiční a stavební o stavu dokumentace k územnímu řízení – 
stavba“ Školní jídelna s kuchyní“.  
Rada obce Velké Březno vyslechla doporučení Komise investiční a stavební změnit projekt 
tak, aby zásobování kuchyně a odvoz odpadů bylo prováděno z ulice Školní s tím, že bude 
oddělen přístup dětí do budovy od zásobování, a tuto 
I.  Bere na vědomí  
II. Souhlasí  
     s navrhovaným řešením změny vnitřní dispozice stavby tak, aby zásobování a odvoz  
     odpadu ze školní jídelny a kuchyně byl možný z ulice Školní s tím, že bude oddělen  
     přístup dětí do budovy jídelny od zásobování a odvozu odpadu za předpokladu, že dotčené 
     orgány s tím vysloví souhlas. 
III. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     a) o doporučení rady obce informovat Ing. Arch. Nováka.                              T:  21. 4. 2017 
     b) předložit návrh na uzavření dodatku SoD s Ing. Arch. Novákem                T:  10. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

    Ing. Mgr. Michal Šidák            Marie Dvořanová 
          místostarosta obce                                    člen rady obce 


