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Z Á P I S  
 

z 58. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 4. 12. 2017 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák (od 17:58), PhDr. Mgr. Vítězslav 
Štefl Ph.D., Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav Boháč. 

Omluveni:  
 
Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 226/2017 
Program jednání 58. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 58. 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 žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se a výtlačný 
a vodovodní řad v rámci akce „Vítov II – vodojem 4x6m3“. Dotčené pozemky jsou místní 
komunikace. 
Bez diskuse 
Usnesení  227/2017 
Záměr uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku p. č. 307 a p. č. 39, oba v k. ú. 
Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr uzavřít Smlouvy o provedení stavby inženýrských sítí – výtlačný a zásobní   
     řad v rámci akce „Vítov II – vodojem 4x6m3“, na pozemcích p. č. 307 a p. č. 39, oba  
     v  k. ú. Vítov u Velkého Března  
     Oprávněný:  
     ……………………………………………………………………………, 
     ……………………………………………………………………………, 
     …………………………………………………………………………… 
 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                  T:  20. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr Kulhánek předložil radě žádost o pronájem části pozemku p. č. 359 v k. ú. Valtířov nad 
Labem. Konstatoval, že komise majetková a bytová nedoporučuje záměr schválit, doporučuje 
pozemek navrhnout do prodeje a nabídnout jej stávajícím vlastníkům jednotek přilehlého domu. 
Pan Dvořák upozornil na skutečnost, že část předmětného pozemku může být dotčena obnovou 
ČSOV, a proto by také nedoporučoval schválit záměr. 
Usnesení 228/2017 
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 359 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Neschvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku p. č. 359 o výměře 240 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     informovat žadatelku.                                                           T:  15. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr prodeje zbylých stavebních parcel v obytném souboru 
Vítov. Současně informoval radu, že rozešle dotčeným stranám „čtyřdohody“ návrh dodatku 
zpracovaný panem Hradeckým, kterým se mění podmínky prodeje a snižuje cena za 1 m2 
pozemku. Konstatoval, že smlouvy předložené RK jsou v současnosti nepoužitelné a bude 
nutno vytvořit nové a že není přesvědčen o tom, že práci za realitní kancelář zvládne obec 
personálně. V každém případě je třeba počítat s tím, že pozemky nad Markétami zůstanou 
zřejmě nevyužité a obec je bude muset odkoupit a následně třeba pronajmout na zahrádky. 
Bez diskuse 
Usnesení 229/2017 
Záměr prodeje pozemků v OS Vítov  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje těchto pozemků: 

   Parcelní  
   číslo 

Výměra   
    m2 

   291/88 314 
   291/89 395 
   291/90 410 
   291/91 373 
   291/92 341 
   291/93 348 
   291/107 570 
   291/108 525 
   291/109 540 
   291/110 555 
   291/111 541 
   291/112 464 
   291/114 973 
   291/115 440 
   291/116 427 
   291/117 435 
   291/118 442 
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   291/120 81 
   291/121 623 
   292/2 565 
   292/3 477 

     vše v katastrálním území Velké Březno. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru zastupitelstvu obce ke schválení.                               T:  20. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – 
kanceláře pro Pampelišku. Na základě usnesení rady byl ukončen nájem NP v DPS, který bude 
po rekolaudaci předán do užívání nájemníkům a pampelišce byl nabídnuta rekonstruovaná 
kancelář vedle kanceláře VaK.  Ředitelka si kancelář prohlédla a s podmínkami nájmu souhlasí. 
Bez diskuse 
Usnesení 230/2017 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - Zahradní 182, 2. NP 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – kancelář o výměře 14,3 m2 ve 2. NP, v  
     domě Zahradní 182, Velké Březno, účel nájmu kancelář a sídlo společnosti, 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 nebytový prostor řádně užívá a  
     hradí nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním těchto prostor. 
     Nájemné, včetně paušální náhrady služeb činí 8.400,- Kč/rok + DPH       
     Nájemce: 
     Pampeliška o.p.s., IČO 27284506, se sídlem na adrese Ústecká 318, Velké Březno, PSČ  
     403 23, zastoupená paní Yvonou Brichovou. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                             T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu. Jedná se o tři 
nájemníky, kteří buď měli, nebo mají dluh na nájmu a tento splácí. Komise majetková a bytová 
doporučuje předložené návrhy schválit. 
Bez diskuse 
Usnesení 231/2017 
Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy v domě ……….. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu ….., v domě ……………………, na  
     dobu určitou 6 měsíců. 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………………………………. 
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                               T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 232/2017 
Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy – ……………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu …….. 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 předmětného bytu. 
     Nájemce: 
     …………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 233/2017 
Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy ……………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu .., v domě …………………………., na   
     dobu určitou 6 měsíců. 
     Nájemce:……………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                             T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku, kterým se prodlužuje platnost 
účastnické smlouvy č. 39084 uzavřené s O2. 
Bez diskuse  
Usnesení 234/2017 
Návrh na prodloužení smlouvy s O2 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření účastnické smlouvy č. 39084, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
      Poskytovatel: 
      O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,           
      IČ 60193336, DIČ CZ60193336,  
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit uzavření účastnické smlouvy.                                                       T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na poskytnutí finančního daru členům výborů a komisí, 
kteří nejsou členy zastupitelstva za práci v těchto výborech nebo komisích, kterou dělají bez 
nároků na odměnu a daru knihovnici obce za reprezentaci obce v soutěži Knihovník Ústeckého 
kraje 2016. 
Bez diskuse 
Usnesení 235/2017 
Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce, a to formou daru. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      poskytnutí peněžitého daru členům výborů ZO a komisí RO, nečlenům ZO, uvedeným  
      v důvodové zprávě, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí úseku FO OÚ,  
      zabezpečit výplatu daru dle důvodové zprávy ve výplatním termínu OÚ ze měsíc prosinec  
      2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato 
Usnesení 236/2017 
Návrh na poskytnutí finančního daru za reprezentaci obce  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,-- Kč ( slovy: desettisíckorunčeských) paní   
      Marii Dvořanová za reprezentaci obce v soutěži Knihovník Ústeckého kraje 2016.  
II.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí úseku FO OÚ,  
      zabezpečit výplatu daru.                                                                                 T: 12. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0    
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh ceníku dřeva určeného k prodeji občanům. Ceny jsou 
stanoveny rozdílně pro samovýrobu a pro těžbu. Nový ceník vznikl na základě podnětu komise 
ŽP. Ceny byly stanoveny s ohledem na výši ceny prodávaného dřeva obcemi v okolí nebo 
v obdobných lokalitách. Pan Dvořák navrhl upravit cenu měkkého dřeva získaného 
samovýrobou z 300 na 350 Kč. U tvrdého dřeva po těžbě z 700 na 950 Kč. U jehličnanu po 
těžbě z 650 na 700 Kč. Současně byla diskutována otázka polomu v našem lese, zda jeho 
zpracování zvládne zorganizovat p Varga (lesy ČR) nebo jej vytěžíme my samovýrobou. 
Usnesení 237/2017 
Ceník samovýroby a dřeva určeného k prodeji občanům 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.  Ruší 
    cenu dřeva určeného k prodej občanům stanovenou usnesením č.  35/2011  
II. Stanovuje  
     cenu dřeva určeného k prodeji občanům takto: 
     Dřevo získané samovýrobou: měkké dřevo 350,- Kč/m3 
                          tvrdé dřevo 400,- Kč/m3 

jehličnan 350,- Kč/m3 
      Dřevo získané po těžbě:  měkké dřevo 600,- Kč/m3 
                          tvrdé dřevo 950,- Kč/m3 

jehličnan 700,- Kč/m3 
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III. Ukládá 
      Mgr. Linkové, vedoucí úseku SČ OÚ, 
      zabezpečit, aby o obsahu usnesení byli občané vhodným způsobem informováni. 

        T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě obce, která vykonává funkci zřizovatele příspěvkových 
organizací obce, návrh na přiznání mimořádné jednorázové odměny řediteli ZŠ a MŠ. 
Konstatoval, že součástí materiálů je hodnocení práce obou ředitelů, a proto doporučuje 
návrhům vyhovět. 
Bez diskuse 
Usnesení 238/2017 
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: 10. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
Usnesení 239/2017 
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: 10. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě obce návrh na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce nazvané “Valtířov kolonka - celková obnova ČSOV“. 
Konstatoval, že se jedná v pořadí již o 3 výběrové řízení na tuto stavbu, neboť do předchozích 
dvou se nepřihlásil žádný uchazeč. Do tohoto výběrového řízení podali nabídku celkem 3 
uchazeči. Dle směrnice č. 1/2017 o nevhodnější nabídce musí v tomto případě rozhodnout 
zastupitelstvo obce.  
Bez diskuse 
 
Usnesení 240/2017 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Valtířov kolonka – celková obnova 
ČSOV“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I. Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, schválit: 
     1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti RAVEK s.r.o., IČ: 254 32 141. 
     2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Valtířov kolonka- celková  
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         obnova ČSOV“ za cenu 2.088.559,- Kč bez DPH, se společností RAVEK s.r.o., se sídlem    
         Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 254 32 141. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením schválení nejvhodnější nabídky zastupitelstvu k projednání.    T:  20. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení, která byla uzavřena se společností Elektrowin a.s. V současné době 
máme uzavřeny smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení ještě se společností Asekol, která 
odebírá mále elektrospotřebiče. 
Bez diskuse 
Usnesení 241/2017 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy - Elektrowin 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne  
     6. 3. 2015, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
     Provozovatel: 
     ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha,  IČ 272 57 843.  
II.  Ukládá 
      Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku SČ,  
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1smlouvy.                                                     T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě obce žádost ředitelky MŠ, se kterou se obrací na zřizovatele 
s požadavkem na povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků MŠ pro školní rok 2017/2018. 
Žádost jsme konzultovali s inspektorkou předškolního vzdělávání ČŠI v Ústí nad Labem, která 
doporučila žádosti vyhovět. 
Bez diskuse  
Usnesení 242/2017 
Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2017/2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením § 23 odst. 
5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  
I.   Povoluje  
     pro školní rok 2017/2018 výjimku z nejvyššího počtu žáků Mateřské školy Velké Březno,    
     takto: 
     1. třída - počet dětí 27,  
     2. třída - počet dětí 27, 
     3. třída - počet dětí 25. 
 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                               T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě obce žádost ředitele ZŠ o souhlas s použitím finančních 
prostředků z fondu investic organizace na nákup serveru, včetně softwaru. Svůj požadavek 
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odůvodňuje nařízením EU známým pod označením GDPR, které nabyde účinnosti v květnu 
2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 243/2017 
Žádost o povolení použití finančních prostředků z Fondu investic organizace  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. VII 
odst. 7 písm. g) Zřizovací listiny ZŠ Velké Březno, příspěvkové organizace 
I.   Souhlasí  
     s použitím finančních prostředků ve výši 90.000,- Kč z fondu investic na pořízení serveru,    
     včetně softwaru. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                  T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh dohody o ukončení nájmu pozemku, který předložila paní 
Valešová. 
Bez diskuse 
Usnesení 244/2017 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - …………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 385/1 a pozemek p. č. 385/3,  
     oba v k. ú. Valtířov nad Labem s nájemníkem, ……………………………………………. 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
    zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.               T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost Destinační agentury České středohoří o souhlas 
s umístěním informační tabule na louce pod Tivoli. Jedná se o přeshraniční projekt Turistika 
s výhledem podporovaný ústeckým krajem. Předmětem projektu je instalace informační cedule 
s možností wi-fi připojení. 
Bez diskuse 
Usnesení 245/2017 
Souhlas s umístěním informační tabule - záměr výpůjčky části pozemku p. č. 656/9 v k. ú. 
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.    Souhlasí 
      v rámci realizace přeshraničního projektu Turistika s výhledem, s umístěním informační  
      tabule na části pozemku p. č. 656/9 v k. ú. Velké Březno s podmínkou, že před uvedením  
      informační tabule do provozu, bude uzavřena smlouva o výpůjčce stavbou dotčené části  
      p.p.č. 656/9.  
      Souhlas se vydává Destinační agentuře České středohoří, o.p.s., IČ: 287 50 853, se sídlem  
      Komenského 748/8, 412 01 Litoměřice.  
II.  Schvaluje 
      záměr výpůjčky části pozemku p. č. 656/9 v k. ú. Velké Březno za účelem umístění  
      informační tabule v rámci projektu Turistika s výhledem. 
III. Ukládá 
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      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit zveřejnění záměru výpůjčky na úřední desce.                             T:  15. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018. 
navrhujeme, aby cena vodného a stočného v příštím roce byla zvýšena zhruba o 3%.  Absolutně 
se jedná o 2 Kč, včetně DPH. Cenu s konečnou platností stanoví zastupitelstvo obce. Pokud 
bude náš návrh akceptovat, zvýší se příjem do fondu obnovy VaK o cca 174.000,- Kč 
Bez diskuse 
Usnesení 246/2017 
Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit navýšení ceny vodného a stočného z 67,69 Kč na 69,69 Kč, tj. o 2 Kč. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstva obce k projednání.                                    T: 20. 12. 2017                                                                                                              
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Tajemník OÚ předložil radě žádost referentek stavebního úřadu o přemístění stavebního úřadu 
do budovy Zahradní 182. Navrhují, aby nebytové prostory vedle kanceláře VaK byly upraveny 
tak, aby byly vytvořeny 2 samostatné kanceláře a archív stavebního úřadu. Na základě této 
žádosti jsem zpracoval jednoduchou SWOT  analýzu, jejímiž výsledky jsem argumentoval 
v důvodové zprávě. 
Pan Dvořák konstatoval, že se ztotožňuje s výsledky analýzy předložené tajemníkem a je 
rozhodnut žádosti zaměstnanců nevyhovět. Mgr. Kulhánek konstatoval, že by realizace 
přemístění stavebního úřadu vyvolala komplikace jak občanům, kteří jsou nebo budou klienty 
stavebního úřadu, tak i úředníkům, kteří v mnoha případech se stavebním úřadem konzultují. 
Nezanedbatelné jsou i předpokládané náklady, které bude muset obec vynaložit v souvislosti 
s realizací požadavku referentek SÚ.  
Usnesení 247/2017 
Požadavek na přemístění pracoviště stavebního úřadu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Neschvaluje 
     1.  Zřízení 2 kanceláří a archivu v 1. patře budovy Zahradní 182, Velké Březno 
     2.  Přemístění stavebního úřadu do budovy Zahradní 182 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat vedoucí úseku SČ a referentky SÚ.                            T:   8. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Tajemník OÚ informoval radu o výsledku výběrového řízení na pozici účetní, které vyhrála 
v současné době zastupující pracovnice bytového úseku. Proto bude nutné hledat na pozici 
referenta správy majetku nového pracovníka. Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnavateli není 
známa doba, po kterou bude referentka bytového úseku v pracovní neschopnosti, požádal radu 
o prodloužení platnosti usnesení č.13/2017/1 do 31. 1. 2019, aby tak byl vytvořena záruka 
pracovního poměru nejméně na 1 rok pro nově zastupujícího pracovníka bytového úseku. 
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Bez diskuse  
Usnesení 248/2017 
Obsazení pozice RSM na dobu určitou 
Rada obce Velké Březno projednala personální situaci na úseku SOM – předpis nájmu a správa 
pohledávek, vzniklou následkem dlouhodobé nemoci zaměstnance a převedením zastupujícího 
zaměstnance na pracovní pozici účetní a  
I.   Schvaluje 
     prodloužení platnosti usnesení č. 13/2017/1 – organizační opatření č.7 - do 31. 1. 2019 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit realizaci organizační změny.                                                          T:  31. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0    
Usnesení bylo přijato 

Tajemník OÚ předložil radě návrh na zabezpečení provozu obecního úřadu po vánočních 
svátcích. Navrhuje, aby ve středu dne 27. 12. byl úřední den pro veřejnost zachován s tím, že 
čtvrtek a pátek bude úřad pro veřejnost uzavřen. V těchto dnech bude nutné vynulovat pokladny 
a dokončit fyzické inventury. 
Bez diskuse 
Usnesení 249/2017 
Provoz OÚ po vánočních svátcích 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje  
    úřední hodiny Obecního úřadu Velké Březno po vánočních svátcích takto: 
    27. 12.      úřední den 
    28. 12.      pro veřejnost zavřeno 
    29. 12.      pro veřejnost zavřeno 
 Výsledek hlasování:    hlasů pro 4   hlasů proti 0  hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato    

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření příkazní smlouvy, která umožní 
zdravotnickému zařízení vyplácet opatrovanci obce, umístěnému v tomto zařízení dávky 
sociální nouze. 
Bez diskuse 
Usnesení 250/2017 
Souhlas s uzavřením příkazní smlouvy – veřejný opatrovník  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
     uzavření příkazní smlouvy mezi příkazcem, obcí Velké Březno a příkazníkem,  
     psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice, ve znění předloženého návrhu 
II. Ukládá 
     Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucí úsek SČ OÚ, 
     zabezpečit uzavření příkazní smlouvy.                                  T:  15. 12. 2017 
Výsledek hlasování:    hlasů pro 4   hlasů proti 0  hlasů zdržel 0   
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k posouzení návrh místostarosty na stanovení výše odměn NUF 
pro rok 2018. Konstatoval, že současná výše odměny neuvolněným funkcionářům (NUF) je 
v porovnání s odpovědností a povinnostmi velmi nízká. Zvýšení odměn NUF bude možná také 
motivovat budoucí kandidáty zastupitelstva k přijetí funkcí v radě a ve výborech i přes negativa 
vyvolané zákonem o střetu zájmů. Místostarosta navrhuje zvýšení odměn cca o 30%. Pan 
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Dvořák předložil dva návrhy na zvýšení odměn, a to buď zvýšit odměnu o 50% rozdílu mezi 
stávající odměnou a maximální výší stanovenou nařízením vlády č. 318/2017 Sb., nebo stanovit 
odměnu ve výši 70% maxima stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb. 
Usnesení 251/2017 
Návrh odměn za výkon funkce člena zastupitelstva obce neuvolněného pro výkon funkce 
od 1. 1. 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    stanovit odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 70%   
    maximální částky stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu k projednání.                                           T:  20. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
V 17:58 se dostavil Ing. Mgr. Šidák 
 
Zprávy starosty:   
Mgr. Kulhánek předložil radě tabulku obsahující návrh rozpočtu pro rok 2018. Konstatoval, že 
navržený rozpočet je deficitní v částce cca 16 mil. Kč, ale je proinvestiční a současně vyrovnává 
rozdíly mezi podporou sportu a podporou kultury. Dále podal vysvětlivku k jednotlivým 
položkám navrženého rozpočtu, zejména v části výdajů. 

Různé: 
Mgr. Šidák předložil návrh dotačního programu na podporu celoroční činnosti neziskových 
organizací v obci a návrh dotačního programu na podporu pořádání sportovních a kulturních 
akcí. Seznámil radní s filozofií těchto programů a jejich zásadami. 
Mgr. Šidák požádal o prověření možnosti internetového připojení našich DPS. 
Pan Dvořák navrhnul, aby se v době vegetačního klidu nechaly pokácet stromy na zahradě 
základní školy, které by mohly vadit při stavbě školní jídelny. 
PhDr. Štefl upozornil na dopravně nebezpečné místo krajské komunikace – nízká zídka za 
zatáčkou pod kostelem ve Valtířově vlevo směrem do Ústí nad Labem. Tajemník jej doplnil o 
zábradlí mostku o cca 100 m níže. 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:02 hod. 

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