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Z Á P I S  
 

z 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:  
Zahájení: 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 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  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření kupní smlouvy. Předmětem prodeje je 
část pozemku p. č. …… dle GOP označené jako p.p.č. …… o výměře 395 m2. Prodávat se bude za cenu 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. 
Bez diskuse 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření kupní smlouvy. Předmětem prodeje je 
část pozemku p. č. ….. dle GOP označené jako p.p.č. ….. o výměře 528 m2. Prodávat se bude za cenu 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. Nižší cena, než u p.p.č ……. je způsobena věcným 
břemenem – vedení elektropřípojky. 
Bez diskuse 
Usnesení 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 
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     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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh záměru prodeje části pozemku p. č. ……..  
Zaměřením bylo zjištěno, že oplocení, které vystavěl bývalý závod Benar je na pozemku obce. Současný 
vlastník proto žádá o jeho odkoupení. 
Bez diskuse. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku číslo ….. 
v k. ú. ………………. Záměru byl zveřejněn na úřední desce, nikdo jiný než žadatel návrh nepodal. 
Bez diskuse.  
Usnesení 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. …………………… 
     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 
Usnesení bylo přijato 
Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o provedení stavby. Jedná se o 
rozšíření MK v Kolonce, kde se část stavby dotkne pozemku Ústeckého kraje. Rada ÚK uzavření 
smlouvy schválila. 
Bez diskuse 
Usnesení 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,  
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     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  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č 
240. Záměr bude předložen zastupitelstvu obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 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  
Usnesení bylo přijato 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti – 
umístění elektrické a vodovodní přípojky. 
Bez diskuse. 
Usnesení 114/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - inženýrské sítě – vodovodní přípojka 
– p.p.č. ….. a ……………………………. 
Rada obce velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku č. ……… a    
      ………………………, 
      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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření Dodatku č.1  smlouvy o právu provést 
stavbu na p.p.č 960/1 a 70/1. Záměr uzavření dodatku byl schválen na minulém zastupitelstvu obce, 
tento záměr byl zveřejněn a nyní do zastupitelstva budeme předkládat návrh na uzavření tohoto dodatku. 
Bez diskuse 
Usnesení 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.    
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     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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření čtyř nových smluv o nájmu bytu a 3 
výpovědí. Konstatoval, že žádný z budoucích nájemců není dlužníkem, ti co mají uzavřenou dohodu, ji 
splácí. Z důvodu trvajícího dluhu na nájemném a službách byl ve třech případech podán návrh na 
výpověď.  
p. Boháč seznámil radu s aktuální situací jednotlivých dlužníků s tím, že po zkušenostech z předchozího 
období není předpoklad, že by některý z dlužníků dostál svým povinnostem a proto nezbývá nic jiného, 
než nájemní vztah ukončit a zabezpečit dluhy proti promlčení. 
Současně předložil radě na vědomí formulář sloužící zájemcům o nájem obecního bytu k doložení 
bezdlužnosti. 
Bez diskuse 
Usnesení 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: 
       ……………………………………………………………………………….,   
       …………………………………… 
 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: 
      ……………………………………………………………………………………………    
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      …………………….. 
6.   Výpověď smlouvy o nájmu bytu č. …., v domě ……………………………. 
      Nájemce:     
      …………………………………………………………………………………………………..  
      …………………..  
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 
Usnesení bylo přijato 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh rozpočtového opatření č. 6/2017. Konstatoval, že se 
navýšily daňové příjmy, které mohou být zapojeny do rozpočtu. Současně odůvodnil výdajovou část 
RO.  
Pan Dvořák se dotázal, zda by nebylo vhodné do příjmů zapojit i výnosy z prodejů, které bude 
schvalovat příští zastupitelstvo. Mgr. Kulhánek opověděl, že tyto příjmy ještě nejsou na účtu obce, proto 
s nimi nelze prozatím počítat.  Pan Dvořák vyslovil pochybnost nad cenou  za  rekonstrukci vstupního 
schodiště do budovy úřadu. Zdá se mu příliš vysoká. Navrhuje místo pískovce použít žulu.  Mgr. 
Kulhánek odpověděl, že se jedná o nabídku z roku 2015 podanou kameníky z jihu Čech.  Změně 
materiálu se nebrání, zadání budeme samozřejmě soutěžit, abychom dostali nejvhodnější nabídku. 
Na výzvu starosty informoval tajemník radu o některých výstupech ze školení o rozpočtové 
odpovědnosti, které spolu s paní Fuchsovou absolvovali v minulém týdnu v Děčíně.  Za pozitivní 
považuje rozpočtový výhled obcí pro následující roky, neboť příjem z daní se bude zvyšovat a tuto 
tendenci si udrží nejméně ještě několik let.  Vzhledem k tomu, doporučují odborníci na financování 
obcí, aby obce více investovaly a plnily si tak své rozvojové plány. 
Naše obec s ohledem na předchozí hospodaření a budoucí vývoj příjmů, by mohla pro následujících pět 
let dosáhnout investičního rámce ve výši cca 100 milionů korun, aniž by byl zásadním způsobem 
ohrožen běžný chod obce.  Tato částka by umožnila např. celkovou rekonstrukci VO, posílení zdrojů 
vody ze zdroje Valtířov, výstavbu pojezdového chodníku pod zámkem, výstavbu školní jídelny a možná 
i nové tělocvičny, intenzifikaci ČOV apod. 
Ing Tesař, který nás školil, vykonává i poradenskou činnost pro obce a byl by ochoten vysvětlit 
zastupitelům principy, výhody i nevýhody tohoto způsobu financování. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost Linky bezpečí, zapsaného spolku, o finanční 
příspěvek na jeho činnost v roce 2017. Doporučil, aby spolkem navrhovaná částka byla snížena na 
polovinu, tedy 5000,- Kč. 
Bez diskuse 
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Usnesení 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. 
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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost SVK a každoroční příspěvek na nákup knih do naší 
knihovny a na obnovu výměnného knižního souboru. Za tímto účelem pak navrhuje uzavřené dodatku 
smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb. 
Bez diskuse  
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost o uzavření dohody o splátkách. Jedná se o dluh na 
vodném a stočném za rok 2016. Konstatoval, že dlužníku byly pro rok 2017 zvýšeny zálohy. 
Bez diskuse 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na poskytnutí příspěvku na kulturní akci „Za pohádkou 
na zámek“.  Tato akce je pořádána v rámci Kulturního kalendáře 2017, avšak částka poskytnutá 
pořadateli na kulturně společenské akce na zámku je nízká a nepokrývá ani vynaložené náklady na 
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plánovaných 5 pořadů.  Vzhledem k tomu, že nebyly vyčerpány peníze alokované na dětský den a pálení 
čarodějnic ve Valtířově, navrhujeme tyto prostředky poskytnout zámku. 
Bez diskuse 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelům 
příspěvkových organizací. Konstatoval, že odměny budou vyplaceny z rozpočtu příspěvkové 
organizace.  
Bez diskuse 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání zadání zakázky malého rozsahu za účelem nalézt dodavatele 
celkové obnovy dnes již nefunkční ČSOV ve Valtířově. Konstatoval, že tuto akci musíme realizovat, 
neboť jsme pod sankcí ČIŽP. 
Pan Dvořák vznesl připomínky a dotazy k zadávacím podmínkám a k návrhu rozpočtu. Bylo dohodnuto, 
že si ještě jednou projde předložený rozpočet a navrhne změny, které budeme konzultovat se 
zpracovatelem dokumentace.  
Usnesení 124/2017 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
 „ Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
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I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Valtířov kolonka – celková obnova  
      ČSOV“, ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michlu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh hodnotící komise na výběr nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Oprava místní komunikace 51c Nad Nádražím a 50c Na 
Vyhlídce“. Požadované prohlášení o poddodavatelích dodavatel doplnil. Nabídku podalo celkem 8 
účastníků, všichni splnily zadávací podmínky. Nabídková cena se pohybovala od nejdražší ve výši 
1.688.275,- Kč po nejlevnější ve výši 1.505.342,04 Kč. Nejvhodnější nabídku bude, v souladu se 
směrnicí č.4/2016, schvalovat zastupitelstvo obce příští týden. 
Bez diskuse 
Usnesení 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  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci o rezignaci p. Ličmanové na funkci zastupitelky obecního 
zastupitelstva ke dni 30. 5. 2017. Současně informoval, že náhradníkem téže strany je p. Koudela. 
Bez diskuse. 
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. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce 
     předáním osvědčení panu Janu Koudelovi o tom, že se dne 31. 5. 2017 stal členem    
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     Zastupitelstva obce Velké Březno.                                                                   T:  15. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek přednesl návrh na zrušení Komise sociální. Předsedkyně komise na svou funkci 
rezignovala, žádného kandidáta na předsedu jsme nenašli. Z činnosti, z důvodu ochrany osobních údajů, 
zůstaly komisi pouze občanské obřady. Proto navrhl tuto část přenést do statutu Komise kultury, školství 
a mládeže a odvolané členy komise sociální jmenovat za členy komise kultury, školství, mládeže a 
sportu. 
Bez diskuse. 
Usnesení 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. 
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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek přednesl návrh na doplnění Komise majetkové a bytové, včetně jejího statutu. Navrhuje 
odvolat p. Šrámka a na jeho místo jmenovat p. Hovorku a v reakci na zrušení komise sociální upravit i 
statut komise. 
Bez diskuse  
Usnesení 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: 
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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 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předal slovo tajemníkovi, který přednesl návrh nové Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek č. 1/2017. 
Zkušenosti z práce s doposud platnou směrnicí ukazují, že je třeba nalézt kompromis mezi požadavkem 
vysoké regulace a požadavkem úplné volnosti.  Zadavatelé volají po tom, aby zadávání zakázek malého 
rozsahu nebylo regulováno žádným vnitřním předpisem, neboť to žádný zákon neukládá; kontrolní 
orgány naopak velmi doporučují, aby jednotlivé kroky zadavatele byly upraveny vnitřní předpisem.  Při 
zadávání VZMR v loňském i letošním roce jsme dospěli k poznatku, že není možné akceptovat absolutní 
volnost zadavatele při zadávání VZMR, neboť bychom nebyli schopni kontrolnímu orgánu prokázat 
dodržení zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně, že je vhodné nechat na rozhodnutí 
zadavatele stanovit, jaká kritéria hodnocení a jaké požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou s ohledem 
na druh zakázky nezbytné pro jeho rozhodování. 
Bez diskuse. 
Usnesení 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  
      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 
Usnesení bylo přijato 
 
Mgr. Kulhánek přednesl návrh na pověření starosty uzavírat, v souvislosti s organizací oslav 850 let 
obce Velké Březno, smlouvy o přijetí darů za účelem financování oslav. 
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Bez diskuze. 
Usnesení 130/2017 
Oslavy 850. výročí první písemné zmínky o obci Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     přijetí finančních darů za účelem financování oslav 850. výročí první písemné zmínky o   
     obci Velké Březno, které se uskuteční ve dnech 28. 9. 2017 – 30. 9. 2017. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     uzavíráním smluv o přijetí daru za účelem financování 850. výročí. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

Informace starosty: 

Mgr. Kulhánek informoval o průběhu a výstupech z jednání mezi vedením obce a zástupci společnosti 
SUDOP EU, která zabezpečuje přípravu stavby Optimalizace traťového úseku Ústí n.L.-Střekov – Děčín 
východ. Jedná se konkrétně o dopravní řešení plochy mezi přejezdem v ul. Litoměřická a základní 
školou. Návrh akceptuje požadavky obce, a to: 

- zabezpečit bezpečný přechod dětí od autobusových zastávek, 
- zachovat obě autobusové zastávky, 
- zajistit psychologický efekt zpomalení vozidel ve směru od Vítova, 
- zachovat obslužnost autoservisu, 
- zachovat část parkovacích míst, 
- zachovat výjezd od školy směrem k ul. Litoměřická. 

Mgr. Kulhánek konstatoval, že SUDOP EU zahrne tuto stavbu jako podmíněnou investici ke stavbě 
hlavní. Proto by náklady na realizaci navrhovaného opatření měl nést investor hlavní stavby, SDŽC. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o nabídce českého výrobce svítidel veřejného osvětlení na přestrojení 
našeho VO na úsporná LED svítidla. Na krytí nákladů na přestrojení by nám firma poskytla úvěr, který 
bychom spláceli z ušetřených nákladu na elektrickou energii. 

Mgr. Kulhánek informoval o nutnosti připravit komplexní rekonstrukci VO. Pokud budeme chtít dotaci 
z MMR je třeba, abychom měli VO geodeticky zaměřeno. Oslovili jsme několik geodetů a nejlepší 
nabídka na zaměření všech světelných bodů se pohybuje kolem 80.000 Kč. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o průběhu letošního vyúčtování záloh na energie a služby spojené 
s užíváním obecních bytů.  Konstatoval, že jsme museli řešit poměrně hodně reklamací na vyúčtování 
vodného a tepla. Proto bylo rozhodnuto, že osadíme všechny obecní byty podružnými vodoměry. Toto 
opatření však v některých případech vyvolá i stavební úpravy. Měli bychom nově nainstalovat cca 218 
vodoměrů. 

Dotazy: 

p. Dvořák se dotázal, kdy bude posekán hřbitov – místa, která jsou posekána, nejsou uklizena, většina 
hřbitova posekána není.  Tajemník slíbil, že to prověří a sjedná nápravu. 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:35 hodin 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek                                                         Ing. Mgr. Michal Šidák                     
          starosta obce                                                                         místostarosta obce  
     


