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Z Á P I S  
z 56. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 10. 2017 od 16:30 na Obecním 

úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Ladislav 
Boháč. 

Omluveni: Jaromír Dvořák, Karel Turek. 

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

 
Usnesení 189/2017 
Program jednání 56. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

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

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

Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválení smlouvu s Ústeckým krajem, jejímž obsahem je poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace na financování oslav 850 let obce.     
Bez diskuse 
Usnesení 190/2017  
Souhlas s přijetím dotace od Ústeckého kraje.  
Rada obce Velké Březno po projednání 
I   Schvaluje  
    uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč od     
    Ústeckého kraje  
II.Ukládá 
    1.   Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
          zabezpečit uzavření smlouvy s Ústeckým krajem.                                    T:  31. 10. 2017 
    2.  Haně Fuchsové, vedoucí FO OÚ 
         zpracovat a předložit návrh rozpočtového opatření za účelem zapojit přijatou dotaci do   
         rozpočtu obce.                                                                                             T:  20. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválení darovací smlouvu, kterou společnost Heineken Česká 
republika, a.s. daruje obci částku 50.000,- Kč, z ní 30.000,- Kč je určený pro jednotku dobrovolných 
hasičů obce a 20.000,- Kč má být použito na krytí nákladů oslav 580 let.   
Bez diskuse 
Usnesení 191/2017 
Souhlas s přijetím finančního daru od společnosti Heineken Česká republika, a.s.  
Rada obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje  
    uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč od společnosti  
    Heineken Česká republika, a.s., 270 53 Krušovice, U Pivovaru 1 
II. Ukládá 
    1.   Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
          zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                      T: 31. 10. 2017 
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    2.  Haně Fuchsové, vedoucí FO OÚ 
         zpracovat a předložit návrh rozpočtového opatření za účelem zapojit přijatý finanční  
         dar do rozpočtu obce.                                                                                  T: 20. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na poskytnutí finančního příspěvku p. ……. na vybudování 
oplocení mezi pozemkem obce a jeho pozemkem. Vedoucí úseku správy obecního majetku OÚ po 
jednání s p. Tichým souhlasí s vybudováním oplocení, ale jednoduchého drátěného oplocení v ceně 
19.988,- Kč. Pan ……… však má v úmyslu vybudovat poměrně náročné oplocení za cenu cca 113 tis. 
Kč. Předkladatel doporučuje radě obce schválit poskytnutí finančního daru na spolufinancování plotu, 
cca ve výši poloviny nákladů na drátěný plot, tj. 10.000,- Kč. 
Bez diskuse 
Usnesení 192/2017 
Návrh na poskytnutí finančního daru na výstavbu oplocení – p. Tichý.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) na výstavbu  
     oplocení mezi pozemkem p. č. 602 a pozemkem 601/1, oba v k. ú. Velké Březno s tím, že  
     dar bude vyplacen po realizaci stavby plotu. 
     Obdarovaný: 
     ……………………………………. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání  žádost, Mgr. Šidákové, o poskytnutí příspěvku pro nákup 
ptačích krmítek a budek. Konstatoval, že po projednání s p. Krejčím, předsedou SRPDŠ Velké 
Březno, bude lépe tuto částku poskytnout Radě rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ velké Březno.  
Bez diskuse 
Usnesení 193/2017 
Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na nákup ptačích budek 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Schvaluje  
   1. Poskytnutí finanční dotace na nákup ptačích krmítek a ptačích budek ve výši 3.000,- Kč  
        (slovy: třitisícekorun českých) Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno. 
   2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Sdružením rodičů a přátel dětí a  
       školy při ZŠ Velké Březno, IČ: 44552211, se sídlem Školní 87 Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                 T: 31. 10. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání a ke schválení návrhy RO č.9/2017 a 10/2017.  Důvodem 
schválení RO je zapojení poskytnutých darů a dotací do rozpočtu obce, aby mohly být vyúčtovány 
služby spojené s oslavami 850 let první písemné zmínky o naší obci a naplněna usnesení o poskytnutí 
finančních darů a příspěvků schválených radou obce. 
Bez diskuse 
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Usnesení 194/2017 
Rozpočtové opatření č. 9/2017 
Rada obce Velké Březno po projednání a 
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření 9/2017 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Usnesení 195/2017 
Rozpočtové opatření č. 10/2017 
Rada obce Velké Březno po projednání a 
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření 10/2017 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh pronájmu části p. p. č. 659. Jedná se o pozemek 
kolem „řopíku“ u škvárového hřiště. 
Bez diskuse 
Usnesení 196/2017 
Pronájem části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    uzavření smlouvy o nájmu části p.p.č. 659, trvalý travní porost, o výměře 30 m2, v k. ú.  
    Velké Březno na dobu neurčitou, 
    za cenu 1,- Kč/m2/rok, účel nájmu oprava, udržování a užívání stavby bývalého vojenského  
    opevnění označené jako „řopík“.      
    Nájemce: 
    ……………………………………………………………….  
II.Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
    zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 31. 10. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o služebnosti ve prospěch ČEZ Distribuce, 
a.s. Jedná se o umístění zařízení ČEZ na časti p.p.č. 13 a p.p.č. 38, obě v k. ú. Valtířov nad Labem. 
Bez diskuse 
Usnesení 197/2017 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     na základě GP č. 541-38/2017 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  
     na pozemku p. č. 13 a pozemku p. č. 38, oba v k. ú. Valtířov nad Labem, ve znění uvedeném  
     v příloze důvodové zprávy, za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,-- Kč vč. DPH 
     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, IČ: 24729035 
     zastoupená na základě plné moci společností 
     Omexom GA Energo s.r.o., se sídlem Bolevec, IČ: 49196812, se sídlem Na Střílně 1929/8,  
     323 00 Plzeň – Bolevec.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.                                          T: 31. 10. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 
jedná se o umístění zařízení ČEZ na p.p.č. 960/1 a p.p.č. 70/25, obě v k. ú. Velké Březno. 
Bez diskuse 
Usnesení 198/2017 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  
Rada obce velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     na základě GP 789-993/2017 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na  
     pozemku p. č. 960/1 a pozemku p. č. 70/25, oba v k. ú. Velké Březno, ve znění uvedeném  
     v příloze důvodové zprávy, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kč + DPH 
     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, IČ: 24729035, 
     zastoupená na základě plné moci společností: 
     RYDVAL-ELEKTRO, s.r.o., IČ: 25298194, se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice 
     nad Popelkou. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.                                          T: 31. 10. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu bytu. Nájemce žádá o 
ukončení nájemní smlouvy, neboť má úmysl se odstěhovat. 
Bez diskuse 
Usnesení 199/2017 
Ukončení nájemní smlouvy dohodou – p……………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     ukončení smlouvy o pronájmu bytu č. …., v domě ……………………….. 
     dohodou ke dni 30. 11. 2017. 
     Nájemce:……………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy.                            T: 30. 11. 2017                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené se 
společností Pampeliška o.p.s. Důvodem je požadavek nájemníků DPS, kde provozovna Pampelišky 
sídlí, že chtějí využívat pronajaté prostory jako společenskou místnost, tak, jak je tomu v ostatních 
DPS. 
Bez diskuse 
Usnesení 200/2017 
Ukončení nájemní smlouvy – Pampeliška, o.p.s.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě Ústecká 318 Velké Březno. 
     Nájemce: 
     Nezisková organizace Pampeliška, o.p.s., IČ: 272 845 06, se sídlem Ústecká 318 Velké  
     Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit ukončení nájemní smlouvy.                                                           T: 30. 11. 2017                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na výpověď z bytu z důvodu přetrvávajícího dluhu na nájmu. 
Nájemce s obcí nespolupracuje, nájemné i přes opakované výzvy neplatí a dlužná částka tak dosáhla 
částky cca. 30.000,- Kč. 
Bez diskuse. 
Usnesení 201/2017 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. … v domě ……. – p. ………….. 
 Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     výpověď smlouvy o pronájmu bytu č. .., v domě …………..  
     z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. 
     Nájemce:…………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit doručení výpovědi nájemní smlouvy paní Ippoldtové Barboře.    T: 31. 10. 2017                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření celkem 26 nových nájemních smluv. 
Jedná se o stávající nájemce obecních bytů, kterým skončila platnost nájemní smlouvy, a oni požádali 
o její obnovení. Všechny nové nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou. U nájemníků, kteří 
obci nedluží a po celou dobu nájemního vztahu řádně hradili nájemné a zálohy na služby, obsahuje 
smlouva možnost automatické prolongace doby její platnosti. 
Bez diskuse 
Usnesení 202/2017 
Uzavření 22 nových nájemních smluv 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
Schvaluje 
  1.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu .., v domě ………………., na dobu určitou 1 rok. 
       Nájemce:………………………………………. 
 
 2.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
 3.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
 4.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
        
5.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
6.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. .., v domě ………, na dobu určitou 1 rok s tím,  
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       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:………………………………………… 
 
 7.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
 8.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
9.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
10.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
11.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
12.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
13.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
14.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
15.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. .., v domě ………, na dobu určitou 1 rok s tím,  
       že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy vždy o 1    
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       kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí nájemné včetně záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
16.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
17.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
18.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
19.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
20.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
21.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
22.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
II.   Ukládá 
       Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
       zabezpečit uzavření nájemních smluv.                                                             T: 31. 10. 2017 
Výsledek hlasování: hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   
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Usnesení 203/2017 
Návrh na uzavření 3 nových nájemních smluv. 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
Schvaluje 
  1.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. .., v domě ………, na dobu určitou 1 rok. 
       Nájemce:……………………………………………………… 
 
  2. Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce:………………………………………… 
 
  3. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. .., v domě ………….., na dobu určitou 1 rok. 
      Nájemce:…………………………………………………………….. 
 II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření nájemních smluv.                                                           T: 31. 10. 2017 
Výsledek hlasování: hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   
 
Usnesení 204/2017 
Uzavření nové nájemní smlouvy – Valtířov 66 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
    Uzavření nové smlouvy o pronájmu 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 záloh na  
    služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
    Nájemce:…………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                           T: 31. 10. 2017 
Výsledek hlasování: hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   
 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 290/1 v k. ú. Velké 
Březno dohodou. Důvodem je, že současní nájemci si tento pozemek koupili. 
Bez diskuse 
Usnesení 205/2017 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - …….. 
Rada obce velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 290/1 v k. ú. Velké Březno   
     s nájemci: …………………………………………………... 
 II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                           T: 31. 10. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku k smlouvě o technické podpoře, 
uzavřené se společností VITA Software, s.r.o.  Tento dodatek reaguje na nákup SW stavební úřad a 
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přestupky pro novou pracovnici stavebního úřadu, který má společnost VITA za povinnost udržovat 
aktuální. 
Usnesení 206/2017 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. TP19/11 o technické podpoře – VITA software, s.r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o technické podpoře č. TP 19/11 uzavřené se společností  
     VITA software, s.r.o. ve znění předloženém v příloze důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1.                                                                      T: 30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost o udělení výjimky z postupu stanoveném Směrnicí 
1/2017 při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ Zpracování architektonické studie – náměstí 
Velké Březno“. Studie bude podklad pro PD k DÚR. 
Bez diskuse 
Usnesení 207/2017 
Zpracování architektonické studie - náměstí Velké Březno  
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 „ Zpracování  
     architektonická studie náměstí Velké Březno“ společností City Upgrade s.r.o. Školská 12 
     110 00 Praha – Nové Město 
II. Schvaluje 
     uzavření smlouvy na zpracování architektonické studie náměstí Velké Březno za cenu     
     121.500,- Kč + DPH se společností City Upgrade s.r.o. Školská 12, IČ: 02756021, Praha –    
     Nové Město, PSČ 110 00. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                             T: 30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na opětovné zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
nazvané“ Valtířov kolonka - celková obnova ČSOV“.  Je to již třetí zadání stejné akce, neboť 
předchozích dvou jsme neobdrželi žádnou nabídku a proto byly zrušeny. Mgr. Kulhánek konstatoval, 
že je přesvědčen, že pokud vyhlásíme tuto zakázku včas, tzn. Tak aby si mohly firmy v dostatečném 
předstihu naplánovat její realizaci, kterou předpokládáme na duben – květen 2018, jistě někdo o tuto 
zakázku projeví zájem.  Zadání zveřejníme na našem profilu a ještě oslovíme firmy, které známe a 
budeme je o tomto zadání informovat. 
Bez diskuse. 
Usnesení 208/2017 
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:  31. 10. 2017 
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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 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na pojištění vozidel v majetku obce, který předložil 
broker, společnost Respect. Z návrhu vyplývá, že ze všech nabídek, které splňují požadovaná kritéria 
je nabídka pojišťovny Generali nejlevnější a cena je dokonce nižší, než byla v uplynulém roce.  
Bez diskuse. 
Usnesení 209/2015 
VŘ pojištění vozidel obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala návrh předložený společností Respect a  
I. Schvaluje  
    1. Jako nejvhodnější nabídku služby „Pojištění vozidel v majetku obce Velké Březno“          
         nabídku Generali pojišťovna, a.s. 
    2.  Uzavření smlouvy o pojištění vozidel v majetku obce Velké Březno za cenu   
         65.096,- Kč s Generali pojišťovnou, a.s. 
II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    zabezpečit uzavření pojistné smlouvy.                                                            T:  31. 10. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku č. 5 smlouvy o připojení 
k internetu, uzavřené se společností Dozimont. Tento dodatek snižuje počet napojení (knihovna je 
napojena WIFI na OÚ a hasiči budou využívat internet O2) a zvyšuje rychlost pro obecní úřad. Cena 
služby zůstává nezměněna. 
Bez diskuse 
Usnesení 210/2017 
Uzavření dodatku č. 5 smlouvy o internetovém připojení se společností Dozimont 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
      uzavření dodatku č. 5 smlouvy o poskytnutí připojení k internetu ve znění předloženém   
      v příloze důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    zabezpečit uzavření dodatku č. 5.                                                                    T:  30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
Jednání rady bylo ukončeno v 17:50 hodin 

 
 
 

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