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Z Á P I S 
 

ze 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. 

Zahájení: 
Schůzi rady předsedal místostarosta, Ing. Mgr. Michal Šidák, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. Určil druhou ověřovatelkou paní Marii Dvořanovou. 
Radní schválili navržený program schůze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na uzavření smlouvy o služebnosti, o jejíž uzavření žádá fy 
ARANEA NETWORK a.s., v zastoupení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, 
a.s. jedná se o zřízení služebnosti na pozemku č. 96 v k. ú. Velké Březno v ul. Klášterní, uložení 
optického kabelu. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 31. 3. 2016 a stavba byla již 
realizována. 
Bez diskuse 
Usnesení 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  
Usnesení bylo přijato 
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Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení služebnosti na pozemek č. …….. v k. ú. Velké Březno - vodovodní, kanalizační, 
plynová přípojka, jedná se o přípojky pro pozemek č. ….. v k. ú. Velké Březno. Smlouva je 
zapotřebí k územnímu rozhodnutí pro Stavební úřad Velké Březno. 
Pan Dvořák – paní ………. koupila pozemek přes který měla vést cesta na naše pozemky nad 
zdravotním střediskem jak bylo dohodnuto s minulým majitelem. Bylo by možné jednat i s paní 
……………. 
pan Boháč – na toto téma jsme nejednali, protože jsme tokovou informaci neměli, ale 
domnívám se, že tomu nebude nakloněna, pokud chce stavět na pozemku RD. vymoci to 
nemůžeme neboť v KN o tom žádný záznam není.     
Usnesení 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   
Usnesení bylo přijato 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy budoucí o zřízení 
věcného břemene a práva provést stavbu. Důvodem je změna umístění – posunutí elektro kiosku 
na opačnou část pozemku. 
Pan Boháč doplnil, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o podstatnou změnu podmínek je třeba, 
aby byl opětovně zastupitelstvem schválen záměr. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 
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Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. 421/3 ve 
Valtířově. 
Bez diskuse 
Usnesení 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   
Usnesení bylo přijato   

 
Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na uzavření smluv o pronájmu hrobových míst na 
hřbitově ve Valtířově. 
Bez diskuse 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 
Usnesení 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: 
      ………………………………………………………………………………...  
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 
Usnesení bylo přijato 
Usnesení 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. 
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      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 
Usnesení bylo přijato 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh uzavření smlouvy o pronájmu KD Tivoli. Pan Boháč 
doplnil zprávu o skutečnost, že v pořadí čtvrtou přihlášku podal p. …...  Jeho nabídka obsahuje 
podnikatelský záměr, nikoli však historii jeho podnikání a reference.  Emailová adresa, ze které 
byla doručena nabídka je nefunkční.  
Pan Dvořák konstatoval, že se na komisi dohodli, že budou navrhovat uzavření smlouvy se 
společností  Garlic KOM s.r.o.  Tento návrh podpořili i ostatní členové rady. Pan Boháč 
informoval radu o tom, že zápis o nařízené exekuci uvedený v OR společnosti se týká Kanceláře 
pojistitelů, konkrétně nezaplaceného povinného ručení v délce 4 měsíců za jedno z vozidle 
společnosti v roce 2009. Společnost Garlic KOM se bude bránit soudní cestou. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 
 
Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na uzavření dohod o ukončení nájmu bytu a smluv o 
nájmu bytu v majetku obce. 
Paní Dvořanová se dotázala, zda návrhy jsou v souladu s Pravidly a zda je projednala Bytová 
komise. Pan Boháč, ano, komise návrhy projednala na základě pořadí v „pořadníku“ a 
informace referentky bytového hospodářství o zájmu či nezájmu žadatelů, o ten konkrétní byt. 
Usnesení 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      
Usnesení bylo přijato 
 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na finanční příspěvek sdružení Roska 
Bez diskuse 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 
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Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na změnu odpisového plánu základní školy, která byla 
vyvolána technickým zhodnocením oplocení školy realizovaným v roce 2016. 
Bez diskuse 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

 
Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na schválení výjimky ze směrnice č. 4/2016 o zadávání 
veřejných zakázek….. z důvodu potřeby urychleného nákupu zahradního traktoru – rideru 
Stiga, neboť stávající stroj je opotřebený a jeho oprava by stála cca 80% ceny nového stroje. 
Stávající Stiga zůstane jako rezerva. Pan Boháč informoval radu o výběru dodavatele, ridery 
v kraji prodávají pouze v Litoměřicích a v Ústí nad Labem a ceny uváděné v e-shopech obou 
firem jsou u požadovaného typu shodné. Budeme nakupovat rider s výkonnějším motorem a 
sekačku se záběrem o 10 cm širším. Měli bychom se vejít do ceny 300.000,- Kč. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

 
Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh Komise ŽP na zřízení dvou nových stanovišť na 
separovaný odpad, a to v ul. Na Výsluní a v ul. Zámecká. Pan Boháč doplnil návrh o informaci, 
že navržené opatření vyvolává nutnost změny OZV č. 1/2016. 
Bez diskuse 
Usnesení 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. 
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     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 
Usnesení bylo přijato 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil radě k projednání zprávu o činnosti OÚ v roce 2016. 
Bez diskuse 
Usnesení 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. 
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 
 
Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na uzavření dodatku smlouvy na právní SW Codexis, 
jejímž obsahem je nákup produktu Samospráva a personalistika.  Stanovené cena je pro užití 5 
verzí těchto produktů až do roku 2020. Pan Boháč informoval o tom, že každý člen 
zastupitelstva bude mít přístup k právním informacím potřebným pro řešení konkrétních 
životních situací. 
Bez diskuse 
Usnesení 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  
Usnesení bylo přijato 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil radě k projednání zprávu o plnění usnesení přijatých radou 
v období 7-12/2016. 
Pan Dvořák vznesl dotaz, v jakém stadiu plnění je nesplněné usnesení č. 286/2016. Pan Boháč 
slíbil, že to prověří a bude ho informovat na příštím jednání rady 
Usnesení 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 
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I.  Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0  
Usnesení bylo přijato 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil radě informaci o překročení návrhu rozpočtu akce Noc 
s Andersenem. Paní Dvořanová vysvětlila radě, že překročení došlo nesprávným pochopením 
cenové nabídky provozovatelky za ubytování dětí. Pan Boháč doplnil, že akci pořádá obec, 
protože je ve schváleném rozpočtu ještě rezerva, není třeba schvalovat rozpočtové opatření.  
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil návrh na uzavření dodatku ke smlouvám uzavřeným 
s dodavatelem SW VITA. VITA je sw stavebního úřadu. Tento nákup je vyvolán personálním 
posílením stavebního úřadu od dubna letošního roku. 
Bez diskuse 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil radě k projednání návrh na stanovení rozsahu oprav ulice Nad 
Nádražím s ohledem na rozpočet obce. Pan Boháč doplnil, že obec již rozhodnutím MMR 
obdržela dotaci na tuto stavbu ve výši 1 mil. Kč. Proto jsou navrženy 3 varianty řešení vzniklé 
situace. 
Pan Dvořák vyslovil zásadní nesouhlas s tím, aby stavby byla realizována pouze v objemu 
schváleného rozpočtu, nesouhlasil ani s tím, aby byla rozdělena na etapy. Doporučil využít 
variantu 2. návrhu usnesení, tzn. vysoutěžit dodavatele na celou stavbu a v případě, že 
nenalezneme peníze v rozpočtu 2017, doplatit zbytek v roce 2018.  K tomuto návrhu se připojili 
i ostatní členové rady.   
Usnesení 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,  
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    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 
Usnesení bylo přijato 

Ing. Mgr. Michal Šidák předložil radě k projednání návrh komise investiční a stavební na 
změnu dokumentace pro územní řízení na stavbu školní jídelna s kuchyní tak, aby obsluha 
jídelny byla realizována z ulice Školní. 
Pan Dvořák zdůvodnil návrh komise tím, že se ušetří náklady na rozšíření komunikace Pod 
Strání včetně přeložky tří sloupů VO.  Pan Boháč upozornil radu na skutečnost, že se tím značně 
prodlouží doba pro vydání územního rozhodnutí, neboť změna projektu vyvolá také nutnost 
nových vyjádření dotčených orgánů, že se tímto návrhem rozšíří počet účastníků řízení  od 
vlastníky nemovitostí přilehlých k ulici Školní, že ulice Školní z hlediska dopravního nebude 
naplňovat potřebné parametry pro obsluhu stavby a následnou dopravní obsluhu jídelny a 
kuchyně. Současně se zvednou náklady na zpracování PD o cca 60 tis. Kč. 
Pan Dvořák namítal, že se tímto opatřením stavba zlevní o cca 2 mil. Kč, a i když budeme 
pokračovat v započaté verzi, vlastní stavba nebude v žádném případě dokončena v roce 2018. 
Proto navrhuje v tomto roce stavbu připravit a vysoutěžit dodavatele a v příštím roce začít 
stavět.  Pan Boháč upozornil na skutečnost, že bude nutné uzavřít s Ing. Arch. Novákem 
dodatek ke stávající smlouvě, který bude reagovat na přijaté usnesení. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 
 



 

 

11 
 

Různé: 

Pan Boháč informoval radu o jednání s Ing. ……, která zpracovává prováděcí projekt na 
rekonstrukci ČSOV Valtířov.  Konstatovala, že jednání s panem …………, vlastníkem 
pozemku nedopadlo, že pan ……….. nesouhlasí s rozšířením záboru svého pozemku za účelem 
umístění ČSOV.  Navrhuje přemístit stávající ČSOV do bývalé bio diskové ČOV, která je 
naproti. Toto opatření však vyžaduje přetěsnění stávající betonové vany včetně víka, umístění 
čerpadel a napojení přímo do výtlačného potrubí bývalé ČSOV.  Z hlediska technického návrh 
nevyžaduje použití těžké techniky. Z hlediska časového se jako problematickou jeví nutnost 
vybudovat elektro přípojku (projekt, schvalovací řízení, realizace), neboť ČEZ není vázán 
žádným předpisem a realizace přípojek trvá cca půl roku i více. Proto bylo dohodnuto, že bude 
pokračováno na obnově ČSOV na stávající pozici, neboť vody stále unikají do země a proto je 
třeba závadu odstranit co nejrychleji.  

Pan Dvořák vznesl dotaz, jak dlouho ještě bude stát „vánoční strom“. Pan Boháč konstatoval, 
že strom bude pokácen a odvezen na hřiště TJ, kde bude sloužit jako palivo pro oheň na 
„čarodějnice“. 

Pan Dvořák vznesl dotaz, kdy bude v provozu studna na hřbitově. Pan Boháč odpověděl, že se 
v současné době čeká na to, až ČEZ osadí hodiny a my budeme moci přivést kabel ke studni. 
Ta se musí vyčerpat a dokončit. 

Pan Dvořák vznesl dotaz, zda bude opravena márnice. Pan Boháč odpověděl, že ano, pan Šesták 
již zadal zakázku. V této souvislosti informoval radní o tom, že na hřbitově budou umístěny 3 
kamery z toho jedna na márnici. 

 
 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:50 hodin 
 

 
 
 
 
 
 

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


