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U S N E S E N Í 
 

51. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 12. 6. 2017 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

Omluveni:  
107/2017 

Program jednání 51. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Finanční záležitosti 
4) Různé 
5) Zprávy starosty 
6) Diskuze  

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

108/2017  
Kupní smlouva  -  prodej části pozemku p. č. …… v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit uzavření smlouvy o koupi části pozemku p. č. …., dle geometrického oddělovacího     
    plánu č. 786-25/2017 označeného jako pozemek p. č. ….. o výměře 395 m2, v k. ú. Velké  
    Březno, 
    za cenu      127.020,- Kč 
    Kupující: 
    ………………………………………………………………………………………….. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření KS k projednání zastupitelstvu obce.               T: 21. 6. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

109/2017 
Kupní smlouva  -  prodej části pozemku p. č. ….. v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit uzavření smlouvy o koupi části pozemku p. č. ….., dle geometrického oddělovacího     
     plánu č. 786-25/2017 označeného jako pozemek p. č. ……. o výměře 528 m2, v k. ú. Velké  
     Březno, 
     za cenu      150.924,- Kč 
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření KS k projednání zastupitelstvu obce.               T: 21. 6. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
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110/2017 
Záměr prodeje části p. p. č. ……. v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit záměr prodeje částí p.p.č. ….. o výměře cca 450 m2 v k. ú. Velké Březno 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru prodeje k projednání zastupitelstvu obce.                           T: 21. 6. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

111/2017 
Pronájem části p. p. č. …………………………. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části p.p.č. …… o výměře 50 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
     na dobu neurčitou, účel nájmu: zahrada 
     za cenu 1 Kč/m2/rok 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………....  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T: 30. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 

112/2017  
Smlouva o provedení stavby na pozemku 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku č. 326/1 v k. ú. Valtířov nad Labem  
     ve  vlastnictví Ústeckého kraje zastoupeného Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,  
     příspěvkovou organizací se stavebníkem, obcí Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o provedení stavby.                                              T:  30. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0  

113/2017 
Smlouva o právu provést stavbu IE-12-4004716/003 - záměr 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 240 v k. ú.  
      Valtířov nad Labem.  
II. Pověřuje 
     Mgr Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k pojednání.                                         T: 21. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4 hlasů proti   0  hlasů zdržel     0  
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114/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - inženýrské sítě – vodovodní 

přípojka – p.p.č. …. a ……. v k. ú. Velké Březno 
Rada obce velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku č. ….. a    
      ……., oba v k. ú. Velké Březno, 
      za cenu 1000 Kč + DPH. 
      Oprávněný:  
      ………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                                T: 30. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

115/2017 
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 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouva 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., plk. Truhláře 114, 512 52 Lomnice nad Popelkou. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k pojednání.                                         T: 21. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4 hlasů proti   0  hlasů zdržel      0 

 
116/2017 

Návrh na uzavření nových nájemních smluv a výpověď smlouvy o nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I. Schvaluje 
  1.  Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ………………………………., 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: 
       …………………………………………………………………………………………..     
       …………………….  
 2.  Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě ………………………….., 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: 
       ………………………………………………………………………………………..,   
       ………………………… 



 

 

4 
 

 3.   Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ……………………………, 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: 
       ……………………………………………………………………………………………., 
       ………………… 
 4.   Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě …………………………, 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: 
       ………………………………………………………………………………………….. 
       ……………. 
5.   Výpověď smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ……………………………. 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………………….    
      ………………………….. 
6.   Výpověď smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě …………………………………... 
      Nájemce:     
      ………………………………………………………………………………………  
      Březno, PSČ 403 23  
7.  Výpověď smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě ………………………………….. 
     Nájemce: 
     ………………………………………………………………………………………………,  
     ………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
    1) zabezpečit uzavření nových nájemních smluv.                                               T: 30. 6. 2017 
    2) zabezpečit zpracování a doručení výpovědí.                                                   T: 30. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

117/2017 
Rozpočtové opatření  6/2017 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtové opatření č. 6/2017 v předloženém znění.  
II. Pověřuje 
     Mgr Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu RO č.6/2017zastupitelstvu obce k pojednání.                     T: 21. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

118/2017 
Žádost o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč. 
     Obdarovaný: 
     Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383,198, se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha. 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit realizaci schvalovací částí tohoto usnesení.                                   T:  31. 7. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

119/2017 
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 
v roce 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb v roce 2017,  
     a to na nákup knih do fondu Obecní knihovny ve Velkém Březně ve výši 15.000,-- Kč a   
     na nákup knih do výměnného fondu ve výši 5.000,-- Kč. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, zabezpečit: 

a)  zabezpečit uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických     
     služeb v roce 2017 a dodatku ke Smlouvě o zkvalitnění fondu výměnných souboru     
     v roce 2017.                 T:  16. 6. 2017 

    b)   zabezpečit vyplacení částek schválených tímto usnesením Severočeské vědecké     
          knihovně v Ústí nad Labem               T:  30. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4   hlasů proti  0  hlasů zdržel    0 

120/2017 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 7.034,- Kč (slovysedmtisíctřicetčtyři Kč)  
     v měsíčních splátkách ve výši uvedené v předloženém návrhu 
     Dlužník: 
     ……………………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu                                                 T: 30. 6. 2017 

Výsledek hlasování:  hlasů pro    hlasů proti   hlasů zdržel  

121/2016  
Poskytnutí finančního příspěvku na kulturní akci „ Za pohádkou na zámek“ 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    a) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro rok 2017 organizaci Národní památkový ústav  
        – Státní zámek Velké Březno ve výši 12.000,-- Kč na akce uvedené v „Kalendáři 2017“, 
    b) Uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce  
        se subjektem uvedený v odst. a).                                                              
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí příspěvku dle bodu I.  
     tohoto usnesení.                                          T:  31. 7. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro   4 hlasů proti   0  hlasů zdržel   0 
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122/2017 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     PaedDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitele školy.              T: 15. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4 hlasů proti   0  hlasů zdržel     0 

123/2017 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitelku školy                         T: 15. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4 hlasů proti   0  hlasů zdržel      0 

124/2017 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

 „ Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Valtířov kolonka – celková obnova  
      ČSOV“, ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz                                                                                                     
                                                                                                                               T:  16. 6. 2017 
III.  Ustavuje 
       Komisi pro otevírání nabídek a Hodnotící komisi ve složení:  
       Mgr. Michal Kulhánek 
       Mgr. Ing. Michal Šidák 
       pan Jaromír Dvořák                  
       Ing. Jan Fiala 
       pan Miroslav Šesták 
       náhradník, Ing. Jana Lípová 
IV. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4 hlasů proti   0  hlasů zdržel      0 
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125/2017 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky – „Oprava místní komunikace 

51c Nad Nádražím a 50c Na Vyhlídce“  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit jako nejvhodnější, nabídku společnosti Strabag a.s, IČ: 608 38 744, se sídlem Na  
     Bělidle 198/21, 150 00 Praha. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu na určení nejvhodnější nabídky zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                                                                                              T:  21. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti    0  hlasů zdržel     0  
 

126/2017 
 Vznik mandátu člena zastupitelstva obce panu Janu Koudelovi. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí 

a) Zánik mandátu člena zastupitelstva obce paní Dagmar Ličmanové ke dni 30. 5. 2017. 
b) Vznik mandátu člena zastupitelstva obce panu Janu Koudelovi 31. 5. 2017. 

II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce 
     předáním osvědčení panu Janu Koudelovi o tom, že se dne 31. 5. 2017 stal členem    
     Zastupitelstva obce Velké Březno.                                                                   T:  15. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

127/2017 
Návrh na zrušení Komise sociální Rady obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.    Ruší 
      Komisi sociální Rady obce Velké Březno a 
II.  Odvolává její členy 
III. Jmenuje   

1. Marii Suchou, členem Komise kultury, školství mládeže a sportu, 
2. Janu Tauschovou, členem Komise kultury, školství mládeže a sportu, 
3. Karlu Dvořákovou, členem Komise kultury, školství mládeže a sportu. 

IV. Mění a doplňuje 
      Statut Komise kultury, školství mládeže a sportu takto: 

a) Podává stanoviska a náměty v oblasti rozvoje kultury v obci. 
b) Podává stanoviska a náměty v oblasti školství v obci. 
c) Podává stanoviska a náměty v oblasti rozvoje sportu v obci. 
d) Doporučuje opatření na úseku samostatné působnosti obce v oblasti školství.  
e) Navrhuje kritéria pro hodnocení žádostí po poskytnutí dotace v oblasti své 

působnosti a hodnotí žádosti o poskytnutí dotace a doporučuje jejich výši, provádí 
kontrolu vybraných projektů hrazených z dotací, jejichž poskytnutí navrhla. 

f) Vyjadřuje se k rozvojovým záměrům obce v oblasti své působnosti. 
g) Má zástupce v komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce statutárního zástupce 

organizace zřízené obcí, plnící úkoly na úseku školství, kultury nebo sportu.  
h) Spolupracuje s ostatními zájmovými sdruženími a spolky v obci, které mají za cíl 

společenský, kulturní a sportovní rozvoj života občanů obce. 
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i) Jménem obce realizuje pro občany obce tyto občanské obřady- vítání občánků, 
gratulace k životnímu jubileu a slavnostní obřady u příležitosti výročí uzavření 
manželství.  

V. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady informovat p. Suchou, p.Tauschovou a p. Dvořákovou.  

T:  30. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

128/2017 
Návrh na doplnění Komise majetkové a bytové Rady obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.   Odvolává  
      pana Pavla Šrámka z funkce člena Komise majetkové a bytové 
II.  Jmenuje   
      pana Jiřího Hovorku, členem Komise majetkové a bytové 
III. Mění a doplňuje 
      Statut Komise majetkové a bytové takto: 

a) Ve spolupráci se správou obecního majetku vydává stanoviska k prodeji či 
pronájmu obecního nemovitého majetku a movitého majetku v hodnotě nad 
50.000,- Kč. 

b) Vydává stanoviska k nabytí nemovitého majetku a movitého majetku v hodnotě 
nad 50.000,-- Kč. 

c) Vydává stanoviska k bezúplatnému převodu majetku nebo převodu majetku obce 
do hospodaření třetí osobě. 

d) Zpracovává zásady bytové politiky obce, ve spolupráci se správou obecního 
majetku navrhuje kritéria pro výběr žadatelů, stanovuje a vede pořadí žadatelů o 
nájem bytu ve vlastnictví obce.  

e) Předkládá návrhy, připomínky a vyjádření k řešení otázek bydlení v obci, zejména: 
 ve spolupráci se sociálním pracovníkem OÚ doporučuje uzavření nájemní 

smlouvy k bytu ve vlastnictví obce mimo pořadí,  
 navrhuje uzavření nájemní smlouvy bytu, nebytového prostoru či budovy ve 

vlastnictví obce, 
 ve spolupráci se správou obecního majetku sestavuje plán údržby domovního a 

bytového fondu, zejména druh a rozsah oprav prováděných nad rámec běžné 
údržby a investice vedoucí ke zhodnocení majetku, 

 ve spolupráci se správou obecního majetku vytipovává a navrhuje domy, které 
budou určeny k prodeji. 

IV. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      o usnesení rady informovat p. Šrámka, p. Hovorku a p. Suchého.          T:  30. 6. 2017 

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

129/2017 
Návrh směrnice č. 1/2017 – O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební 
práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na 

všech úsecích její činnosti. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje s účinností od 1. 7. 2017 
      směrnici č. 1/2017 – O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na   
      dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích  
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      její činnosti, ve znění předloženého návrhu včetně přílohy č. 1. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit, aby se s obsahem směrnice č. 1/2017 seznámili vedoucí zaměstnanci OÚ. 
                                                                                                                               T:  30. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


