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Z Á P I S  
 

z 52. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 19. 7. 2017 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, 

Zahájení: 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení: 131/2017 
Program jednání 52. 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 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil návrh na prodej pozemku p. č. 176/35 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
Konstatoval, že záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce, žádný jiný zájemce se nepřihlásil. 
Tržní cena byla stanovena odborným posudkem. 
Bez diskuse. 
Usnesení: 132/2017  
Kupní smlouva  -  prodej p. p. č. 176/35 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření smlouvy o koupi pozemku p. č. 176/35, o výměře 1055 m2, v k. ú. Vítov  
     u Velkého Března,  
     za cenu               24.300,- Kč + náklady spojené s prodejem 
     Kupující: 
     …………………………………………………………………………………………….  
     Březno. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření kupní smlouvy zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                                                                                                T: 23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  3 hlasů proti   0  hlasů zdržel      0    
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil k projednání žádost o odkoupení stavby bývalého kuželníku ve 
Valtířově včetně pozemků. Konstatoval, že Komise majetková a bytová nedoporučuje záměr 
schválit, neboť „kuželník“ využívá úřad k uskladnění nepotřebného materiálu, zejména nábytku 
a současně slouží jako místo k odpočinku pro VPP pracující ve Valtířově.  Mgr. Kulhánek 
radním sdělil, že argumentace komise se již tak zcela nezakládá na pravdě, neboť prostor byl 
vyklizen již v loňském roce po zřízení sběrného místa a pro VPP upravujeme prostor v domku 
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správce hřbitova (bývalá márnice), kde budou moci si nejen uložit pracovní pomůcky, ale i 
posvačit a v zimě se ohřát. 
Diskuse: p. Dvořák s prodejem nesouhlasí stejně tak jako p. Turek. 
Usnesení 133/2017 
Žádost o odkoupení bývalého kuželníku ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku p. č. 190/2, manipulační plocha, o výměře 219 m2 a  
     stavby včetně pozemku p. č. 189, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 260 m2, vše    
     v  k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Pověřuje 
Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání. 
T: 23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 2 hlasů proti 0  hlasů zdržel     1 
Usnesení nebylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil žádost o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku p. č. 579, o výměře 
80 m2 v k. ú. Velké Březno.  Jedná se o část pozemku, který je určen k případné výstavbě dalšího 
DPS. 
Bez diskuse. 
Usnesení 133/2017 
Záměr pronájmu části p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu pozemku p. č. 579 o výměře 80 m2 v k. ú. Velké Březno 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                    T: 21. 7. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti   0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě ke schválení smlouvu o zřízení služebnosti ve prospěch české 
telekomunikační infrastruktury. Konstatoval, že byla uzavřena smlouvy budoucí a její 
podmínky byly naplněny. 
Bez diskuse 
Usnesení 134/2017 
Smlouva o zřízení služebnosti  
Rada obce velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku č.  k.ú. 133/2 Valtířov nad Labem na  
     základě GP 534-91/2017, ve znění předloženého návrhu, 
     za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,- Kč. 
     Oprávněný:  
     Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha –    
     Žižkov, IČ: 04084063, zastoupená na základě plné moci společností ARANEA NETWORK  
     a.s., se sídlem Modřanská 307/98, Hodkovičky, 147 00 Praha 4, IČ: 24126038 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o služebnosti.                                                         T: 31. 7. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato  

Mgr Kulhánek předložil radě ke schválení návrh na uzavření smlouvy budoucí o zřízení 
služebnosti na p.p.č. 43/3 v k. ú. Velké Březno z důvodu uložení kanalizační přípojky pro dům 
……………... 
Bez diskuse 
Usnesení 135/2017 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - inženýrské sítě – kanalizační přípojka – 
p.p.č. 43/3 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 p. č. 43/3  
      v k. ú. Velké Březno, za cenu 1000 Kč + DPH. 
      Oprávnění:  
      ……………………………………………………………………………………………….  
      ……………………………………………………………………………………………….. 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti.                              T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato  

Mgr Kulhánek předložil radě k projednání žádost paní …………. na uzavření nové nájemní 
smlouvy k bytu č. .. na adrese …………….. Konstatoval, že p. ……………. byla dána 
v červenci výpověď z důvodu neplacení nájemného a splátek dluhu, ke kterým se zavázala 
v dohodě o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách.  Dlužnou částku v průběhu měsíce 
července p. …………… uhradila, a proto žádá radu o uzavření nové nájemní smlouvy. 
Tajemník upozornil radní, že opakovaně nedodržela svůj slib a vždy po uzavření nájemní 
smlouvy neplatila své závazky. Mgr. Kulhánek konstatoval, že od září 2017 nastupuje do 
zaměstnání a tak bude mít z čeho nájem platit, přesto doporučuje, pokud rada schválí uzavření 
nové nájemní smlouvy, tuto uzavřít na zkušební dobu půl roku. 
Bez diskuse. 
Usnesení 136/2017 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu – p. …………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. … na adrese …………….., a to na dobu určitou do  
      31. 12. 2017   
      Nájemce: 
      ………………………………………………………………………………………………        
      …………………….. 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 31. 7. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  3 hlasů proti   0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 
 



 

 

4 
 

Mgr. Kulhánek předložil návrh na vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
nazvané „Výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová“. Tato stavba je 
dlouhodobě plánována a obdrželi jsme na její realizaci dotaci z Fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje. 
Bez diskuse 
Usnesení 137/2017 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Výměna vodovodu v části MK 
Zadní a propoj do MK Nová“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna vodovodu v části MK Zadní a  
      propoj do MK Nová“, ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      1. Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
          zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz                                                                                                     
                                                                                                                               T:  21. 7. 2017 
      2. Ing Janě Lípové, vedoucí VaK, 
          o zveřejnění zadání na profilu zadavatele informovat společnosti:  
          Ravek, s.r.o., Milštejn, s.r.o., Jan Škopek, Komastav DS s.r.o.; Japis s.r.o.; 
          Vodohospodářské stavby spol. s r.o.                                                           T:  24. 7. 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 
       Ing. Jana Lípová 
IV. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválená Plán odpadového hospodářství obce. Zpracování a 
přijetí plánu nám ukládá zákon o odpadech, neboť spolu s odpadem z ČOV obec naplňuje limity 
pro jeho vypracování. Předložený návrh obsahuje jak analýzu stavu odpadového hospodářství 
obce, tak i návrh na opatření, která mají za cíl dosáhnout limitů stanovených POH Ústeckého 
kraje. Z tohoto důvodu je třeba, aby POH obce byl zaslán ke schválení KÚÚK. Součástí plánu 
je i návrh výdajů (nákladů) na realizaci přijatých opatření. 
Bez diskuse. 
Usnesení 138/2017 
Plán odpadového hospodářství obce Velké Březno do roku 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Schvaluje  

Plán odpadového hospodářství obce Velké Březno, ve znění předloženého návrhu. 
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II. Ukládá 
Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku správní činnosti OÚ,  
zabezpečit zajistit postoupení POH obce Velkého Března, k vyjádření Krajskému úřadu      
Ústeckého kraje.                                                                                                T: 31. 7. 2017 

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

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost ředitele ZŠ o přijetí finančního daru v rámci 
projektu obědy pro děti. Tuto žádost schvalujeme opakovaně, vždy na školní rok, neboť je to 
požadavek dárce. 
Bez diskuse 
Usnesení 139/2017 
Žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci 
projektu obědy pro děti. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost  
I.    Souhlasí 
      s přijetím účelově určeného finančního daru ve školním roce 2017/2018 v celkové výši   
      13.703,- Kč, a to ve dvou částech (5.396,- Kč do 31. 12. 2017 a 8.307,- Kč od  2.1.2018 do  
      29. 6. 2018) v rámci projektu obědy dětem. 
      Obdarovaný: Základní škola Velké Březno  
      Dárce:  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                  T: 21. 7. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil žádost …………… o uzavření dohody o uznání dluhu a jeho úhradě 
ve splátkách. Jedná se o dluh na vodném a stočném za rok 2016. 
p. Dvořák se podivil nad tím, že podnikatelský subjekt nemá na zaplacení tak malé částky a 
žádá o splátky. 
Usnesení 140/2017 
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 10.153,- Kč (desettisícjednostopadesáttři Kč)   
      v měsíčních splátkách ve výši uvedené v návrhu dohody. 
      Dlužník: 
      ……………………………………………………………………………………………. 
      Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VaK, 
      zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.                                               T: 31. 7. 2017 

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

Mgr Kulhánek předložil radě ke schválení návrh na zrušení zadávacího řízení, protože ve 
lhůtě nepodal nabídku žádný uchazeč a vyhlášení nového zadání. Současně doporučil 
uvědomit některé společnosti z „okolí“ nebo které již pro obec nějakou zakázku realizovali,    
o tom, že na profilu zadavatele je tato zakázka. 
Bez diskuse 
 
Usnesení 141/2017 
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Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Valtířov kolonka – celková obnova 
ČSOV“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Ruší 
      zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Valtířov kolonka – celková  
      obnova ČSOV“ schválené dne 12. 6. 2017 usnesením č. 124/2017  
II.  Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Valtířov kolonka – celková obnova  
      ČSOV“, ve znění předloženého návrhu. 
III. Ukládá 
      1. Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
          zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz                                                                                                     
                                                                                                                               T:  21. 7. 2017 
      2. Ing Janě Lípové, vedoucí VaK, 
          o zveřejnění zadání na profilu zadavatele informovat společnosti:  
          Strabag Rail, a.s.; Mamelom s.r.o.; Komastav DS s.r.o.; Japis s.r.o.; Vodohospodářské  
          stavby spol. s r.o.; Lemcat s.r.o.                                                                   T: 24. 7. 2017 
IV. 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 
V.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro  3 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že dne 13. 7. 2017 proběhlo jednání se zástupci Lesů 
ČR a projekční firmou AZ Consult za účelem nalézt řešení propustku Suchého potoka u domu 
čp. 295 ve Vítově. Důvodem je oprava koryta potoka, kterou budou v roce 2018 provádět 
Lesy ČR. 
Bez diskuse 
Usnesení 142/2017 
Suchý potok – realizace protipovodňových opatření 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh rekonstrukce stávající propustku u domu 
č. p. 295 a tento 
I.  Schvaluje 
II. Souhlasí 
     s tím, že obec ponese náklady na vybudování mostovky o rozměrech 4,0m x 10,5m na  
     rekonstruovaném propustku u domu č. p. 295. 
 
 
 
 
 
III.Ukládá 
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     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     do návrhu rozpočtu pro rok 2018 zahrnout náklady na vybudování mostovky ve výši  
     120.000,- Kč   
 Výsledek hlasování:  hlasů pro  3 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Různé: 

Mgr. Kulhánek informoval radu o možnosti dotace z OPŽP na pořízení svozového vozidla a 
stavební buňky.  Jedná se o program zabývající se odpadovým hospodářstvím, ze kterého 
bychom mohli získat dotaci na pořízení sklápěčky, která by měla nahradit kolabující multikáru 
za podmínky, že budeme svážet nepotřebné předměty od občanů a umožníme jejich předání 
těm, kteří je ještě využijí, pokud nebude zájem odvezeme je jako velkoobjem. Pro tento účel 
bychom pořídili ještě stavební buňku, ve které bychom tyto ještě použitelné věci po nějakou 
dobu uskladňovali. Další podmínkou je, že toto nakládání s odpady proběhne tzv. od domu 
k domu, tedy že budeme muset vytvořit časovou a personální kapacitu pro zajištění svozu tímto 
vozidlem od občanů a zdarma. V současné době máme připraveny podklady pro podání žádosti 
s tím, že vlastní realizace by započala v roce 2018. Radní souhlasili s podáním žádosti a 
následnou realizací programu.  

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost Ing. Pavliše, který se podílí na zpracování koncepce 
bydlení, zda koncepci pojmout jako Bytovou politiku obce, která zahrnuje nejen bydlení 
v obecních bytech, ale také v bytových a rodinných domech ostatních vlastníků, měla by se 
zabývat také rozvojem navazující infrastruktury a služeb anebo, zda zpracovat pouze koncepci 
nebo spíše program nakládání s bytovými domy a byty ve vlastnictví obce. Rada pověřila 
starostu, aby informoval Ing. Pavliše o tom, že jím zpracovávaný návrh by měl řešit pouze 
hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce. 

Dotazy: 

P. Dvořák informoval radu o skutečnosti, že od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost zákon, který 
umožňuje lékařům předepisovat recepty pouze elektronicky. Poukázal přitom na přístrojové 
vybavení ordinací zdejších lékařů. Mgr. Kulhánek odpověděl, že za tímto účelem vyvolá 
schůzku s nájemcem zdravotního střediska MUDr. Vondrákovou. 

p. Dvořák se dotázal, jak je postupováno se studnou na hřbitově. Mgr. Kulhánek odpověděl, že 
studna je vyčištěná, zdrojově postačí na zalévání. Nyní se musí vystrojit a za tím účelem se 
budují kabelové rozvody v chodnících.  Při této příležitosti se budují i rozvod pro kamerový 
systém, který bude obsahovat 4 až pět kamer tak, aby byla pokryta celá plocha hřbitova. 
Bývalou márnici opravujeme a chceme v ní vytvořit zázemí pro správce hřbitova a pro VPP 
pracující ve Valtířově. 

p. Dvořák se dotázal, jak postupují práce na rekonstrukci vstupního schodiště do budovy OÚ. 
Mgr. Kulhánek odpověděl, že na výzvu, kterou sdělil na posledním jednání zastupitelstva 
reagovala necelá polovina přítomných zastupitelů. Výstupem byla jednoznačná podpora návrhu 
na výměnu pouze poškozených stupňů. V tomto smyslu budeme poptávat zakázku. 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:50 hodin 
 
 

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


