
 

 

1 
 

U S N E S E N Í 
 

53. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 8. 2017 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

Omluveni:  
 

143/2017 
Program jednání 53. 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 

 
144/2017  

Záměr pronájmu části p. p. č. 291/151 a 291/116 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku p. č. 291/151 o výměře 75 m2 a části pozemku p. č. 291/116  
     o výměře 20 m2, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                    T: 21. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

145/2017 
Záměr prodeje stavby bývalé hasičárny, včetně pozemku p. č. 46, vše v k. ú. Vítov 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr prodeje stavby bývalé hasičárny, včetně pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2,  
      vše v k. ú. Vítov u Velkého Března 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                       T: 23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 
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146/2017 
Návrh na uzavření nových smluv o nájmu bytu 

Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje 
     1.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu ………………………………………,  
          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: 
          ……………………………………………………….. 
      2. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu ………………………………………….., 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: 
          ………………………………………………………………………….. 
 II.   Ukládá 
        Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
        zabezpečit uzavření nájemních smluv.                                                           T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

147/2017 
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 58 732,- Kč (slovy:Padesátosmtisícsedmset-   
     třicetdvěkorunyčeské) v měsíčních splátkách 4 000,- Kč počínaje měsícem září 2017   
     s ……………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Uznání dluhu a Dohody o splacení dluhu.                        T: 31. 8. 2017 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

148/2017 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  

 Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno. 
      schválit uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 22 108,- Kč (slovy: Dvacetdvatisíce-    
      jednostotřicetkorunčeských) v měsíčních splátkách 500,- Kč počínaje měsícem září 2017,  
      s …………………………………………………….. 
II.   Pověřuje 
       Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
       předložením návrhu dohody o úhradě dluhu ve splátkách zastupitelstvu k projednání. 
                                                                                                                                 T: 23. 8. 2017 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
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149/2017 
Výpověď smlouvy o nájmu bytu – …………… 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     výpověď smlouvy o pronájmu ………………………………………… 
     Nájemce: 
     …………………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit doručení výpovědi nájemní smlouvy …………………….          T: 31. 8. 2017                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel     0 

150/2017 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy bytu …………………….. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy k bytu …………………. ke dni 31. 8. 2017. 
     Nájemce:  
     ……………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy.                              T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0 

151/2017 
Smlouva o právu provést stavbu IE-12-4004716/003 

Rada obce Velké Březno projednalo předložený návrh s  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 240 v k. ú. Valtířov nad   
     Labem. 
     Stavebník:  
     ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostu obce, 
     předložením návrhu Zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

152/2017 
Pronájem části p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 579 o výměře 80 m2, v k. ú. Velké Březno 
     na dobu neurčitou, účel nájmu: zahrada 
     za cenu 1 Kč/m2/rok 
     Nájemce: 
     ………………………………………………… 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
    zabezpečit uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku.                  T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 



 

 

4 
 

153/2017 
Smlouva o umístění koncového prvku varování 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Schvaluje 

           uzavření smlouvy o umístění koncového prvku varování na objektu č. p. 87, objekt  
           občanské vybavenosti na pozemku p. č. 495 k. ú. Velké Březno. 

     Uživatel: 
     Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí      
     nad Labem, IČ 708 86 300 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                            T: 30. 11. 2017 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

154/2017 
Dodatek pojistné smlouvy č. 3 - Generali pojišťovna, a.s. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Schvaluje 
      uzavření Dodatku č. 3 Flotilové pojistné smlouvy o pojištění vozidel s Generali   
      Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, jehož obsahem je pojištění přídavného  
      vozíku RZ 8U19485. 
II.  Ukládá 
      Ing Janě Lípové, vedoucímu úseku VAK, 
      zabezpečit uzavření dodatku č. 3 Flotilové pojistné smlouvy.                         T: 31. 8. 2017 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

155/2017 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 

„Výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová“  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit jako nejvhodnější, nabídku Miloslav Hantych, IČ: 42481431, se sídlem  
     Markvartice 221, 407 42 Děčín II.  
II. Pověřuje 
    Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
    předložením návrhu na určení nejvhodnější nabídky zastupitelstvu obce k projednání. 
                    T: 23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

 
156/2017 

Zrušení VŘ akce „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Ruší 
      veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“,  
      která byla podruhé zveřejněna dne 20. 7. 2017. Důvodem prvního i druhého zrušení této  
      veřejné zakázky je, že zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel    0  
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157/2017 
Žádost o souhlas Rady obce s udělením výjimky ze Směrnice č. 1/2017 o zadávání 

zakázek malého rozsahu. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 17 
odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 
I.   Povoluje  
     výjimku z postupu stanoveného směrnicí č. 1/2017 pro zadání akce „ Montáže podružných  
     vodoměrů „ v bytech uvedených v důvodové zprávě, firmě Ivan Mottl, Litoměřická 272,  
     403 23 Velké Březno. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

158/2017 
Pozemek p. č. 649 v k. ú. Velké Březno – námitka vydržení ………….. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      schválit souhlasné prohlášení o nabytí vlastnického práva …………………….. k   
      pozemku p. č. 649, zahrada, o výměře 193 m2 v k. ú. Velké Březno, vydržením. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením návrhu …………………. zastupitelstvu obce k projednání.      T: 23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

159/2017 
Návrh na zvýšení objemu pracovního úvazku právníka obce 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
       s účinností od 1. 9. 2017 změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu OÚ Velké Březno,  
       spočívající v navýšení pracovního úvazku právníka obce, přičemž celkový počet  
       zaměstnanců obce zůstává beze změny. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto organizačního opatření.                                         T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel     0 

 
 
 
 

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