
 

 

1 
 

Z Á P I S 
z 63. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 21. 2. 2018 od 16:30 na Obecním 

úřadě Velké Březno 

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

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., 

Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. 

Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 20/2018 
Program jednání 63. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 63. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem 
3) Různé 
4) Zprávy starosty 
5) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě záměr prodeje části pozemku p. č. 70/2 o výměře cca 236 m2. 
Žadatel chce tento pozemek připojit ke svému již dříve koupenému pozemku. Majetková komise 
doporučuje žádosti vyhovět s podmínkou, že bude zachován přístup na ostatní pozemky 
v majetku obce. 
pan Dvořák namítl, že mu pozemek připadá zbytečně široký, že by mohl být užší a delší. 
Současně vyslovil domněnku, že na zbývajících pozemcích obce by bylo možné postavit objekt 
bydlení a konstatoval, že je proti předmětnou část pozemku prodávat.  
pan Turek podpořil jeho názor. 
Usnesení  
Záměr prodeje části p.p.č. 70/2 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit záměr prodeje části pozemku č. 70/2 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 236 m2.  
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce,  
     předložením návrhu záměru zastupitelstvu obce k projednání.                           T: 28. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 1 hlasů proti 2 hlasů zdržel 
Usnesení nebylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu části p.p.č. 638 v k. ú. Velké Březno. Jedná se o 
pronájem zahrádky u domu, kde žadatelka bydlí. Majetková komise doporučuje. 
Bez diskuse 
Usnesení 21/2018 
Záměr pronájmu části p. p. č. 638 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 638 v k. ú. Velké Březno o výměře 60 m2 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                    T:  2. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu části pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Valtířov, na 
kterém by měl být umístěn sloupek se směrovou tabulkou. Majetková komise doporučuje. 
Bez diskuse 
Usnesení 22/2018 
Záměr pronájmu části pozemku č. 14/1 v k. ú. Valtířov nad Labem  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      záměr pronájmu části pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Valtířov nad Labem, za účelem umístění   
      sloupku směrové tabule pro Muzeum ČSLO Valtířov. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T:  2. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa. 
Bez diskuse 
Usnesení 23/2018 
Smlouva o pronájmu hrobové místa č. …  na  veřejném pohřebišti ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 483 na veřejném pohřebišti ve Valtířově    
     na dobu 10 let za cenu celkem 670,- Kč 
     Nájemce: 
     …………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                               T:  15. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemku p. č. 445/1 v k. ú. Velké Březno.  Jedna o zřízení vodovodní a kanalizační 
přípojky ke stavbě žadatelek. Majetková komise doporučuje. 
Bez diskuse 
Usnesení 24/2018 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. č 445/1 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 445/1 v k. ú. Velké Březno,  
     ve znění předloženém v příloze důvodové zprávy, bezúplatně. 
     Oprávněný:  
     …………………………………………………….. ……………..a  
     ………………………………………………………………... 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.                                            T: 15. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost vedoucí úseku správních činností o prodloužení lhůty pro 
splnění usnesení. 
Bez diskuse 
Usnesení 25/2018 
Souhlas s uzavřením příkazní smlouvy – veřejný opatrovník – prodloužení termínu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    prodloužení termínu plnění usnesení č. 250/2017 do 15. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost firmy STANKO o využití parku ve Valtířově k akcím 
Betlémské světlo a vpádu vojsk Varšavské smlouvy na naše území v roce 68. Konstatoval, že 
Majetková komise nesouhlasí a ani on není přesvědčen o vhodnosti této akce v tomto prostoru, i 
když se jedná o recesi. 
Bez diskuse. 
Usnesení 26/2018 
Žádost o umožnění využití prostoru parku ve Valtířově – p.p.č. 14/1v k. ú. Valtířov nad 
Labem, na akce pořádané paní ………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Nesouhlasí 
     s využitím prostoru parku ve Valtířově na p.p.č. 14/1 v k. ú. Valtířov nad Labem za účelem  
     připomenutí 50. výročí vpádu vojsk bývalé Varšavské smlouvy na naše území.  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     o usnesení rady obce informovat žadatelku.                                                        T:  2. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na vyřazení neaktualizovaných žádostí o obecní byt 
z evidence. 
Bez diskuse. 
Usnesení 27/2018 
Návrh na vyřazení neaktualizovaných žádostí o nájem obecního bytu a bytů zvláštního 
určení z evidence 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     vyřazení nezaktualizovaných žádostí o byty zvláštního určení a o obecní byty, které jsou   
     uvedeny v důvodové zprávě, z evidence. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit vyřazení nezaktualizovaných žádostí z evidence s tím, že o této skutečnosti  
     budou vyřazení žadatelé písemně informování.                                                  T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatků smluv o nájmu bytu, kterým se 
prodlužuje platnost smlouvy o dalších 6 měsíců. Konstatoval, že dlužníci dluh řádně splácí, a že 
Bytová komise uzavření dodatků doporučila. 
Bez diskuse. 
Usnesení 28/2018 
Uzavření dodatků smluv o nájmu obecního bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje 
     1.  Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o pronájmu bytu č. .., v domě ………, kterým se prodlužuje  
         doba platnosti smlouvy, a to do 30. 9. 2018   
          Nájemce: 
          ………………………………………………………………………………….. 
     2.  Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o pronájmu bytu č…., v domě ………………………..,  
          kterým se prodlužuje doba platnosti smlouvy, a to do 30. 9. 2018 
          Nájemce: 
          ………………………………………………………………………………………..  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smluv o nájmu bytu dle schvalovací části tohoto usnesení.  
                                                                                                                                   T: 15. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o splátkách. Jedná se o nájemníky bytu 
v DPS, kteří svůj dluh uznávají a vzhledem ke své finanční situaci navrhují jej splácet po 1000,- 
Kč/měs. Vzhledem ke skutečností, že doba splatnosti dluhu přesáhne 18 měsíců, bude nutné 
nechat uzavření smlouvy schválit zastupitelstvem. 
Bez diskuse  
Usnesení 29/2018 
Žádost u uzavření dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření Dohody o uznání dluhu v celkové výši 22.308,- Kč a o jeho úhradě v   
     měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč, to s účinností od 1. 3. 2018 března 2018 do  
     úplného uhrazení dluhu. 
     Dlužník:  
     ………………………………………………………………………………………… a 
     ……………………………………………………………………………………….. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce,  
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 28. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě doporučení Kulturní komise týkající se poskytnutí dotace na 
činnost organizací působících v oblasti sportu a kultury. Konstatoval, že obec obdržela celkem 7 
žádostí, z toho komise doporučuje žádost ČSLO přesunout mezi žádosti o podporu při pořádání 
akcí s tím, aby současně byla z dotací na činnost přesunuta částka 51.000,- Kč na dotace na akce. 
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Současně poznamenal, že pravidla neumožňují schválit žádost na údržbu hřiště, neboť FK Jiskra 
již má vyčerpán limit 400.000,- Kč na rok. Pokud však zastupitelé uznají, že tuto dotaci je třeba 
poskytnout také, nebude proti. 
Bez diskuse 
Usnesení 30/2018 
Projednání žádostí o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v oblasti sportu a 
kultury 
Rada obce Velké Březno projednala obdržené žádosti o poskytnutí dotace a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit poskytnutí dotace ve výši: 
   1) 76. 833,- Kč (slovy: sedmdesátšesttisícosmsettřicetřikorunčeských) na činnost 
        Příjemce dotace: 
        TJ Spartak Valtířov, z.s., IČ: 445 56 161, se sídlem Valtířov 43, 400 02 Velké Březno 
   2) 55.833,- Kč (slovy: padesátpěttisícosmsettřicetřikorunčeských) na činnost. 
        Příjemce dotace: 
        TJ JISKRA Velké Březno, z.s., IČ: 442 24 770, se sídlem Alej sportovců 256, 403 23  
        Velké Březno 
   3) 351.000,- Kč (slovy: třistapadesátjedentisíckorunčeských) na činnost 
        Příjemce dotace: 
        FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23 Velké  
        Březno. 
   4) 87.333,- Kč (slovy: osmdesátsedmtisíctřistatřicettřikorunčeských) na činnost         
        Příjemce dotace: 
        KASUGA z.s., IČ: 040 22 262, se sídlem Nad Nádražím 323, 403 23 Velké Březno. 
II.  Nedoporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      schválit poskytnutí dotace ve výši: 
      80.000,- Kč (slovy: osmdesáttisíckorunčeských) na údržbu trávníku fotbalového hřiště         
      Příjemce dotace: 
      FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23  
      Velké Březno. 
III. Pověřuje  
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce,  
      předložením žádostí o dotaci zastupitelstvu obce k projednání.                         T: 28. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě doporučení Komise kultury týkající se poskytnutí dotace na 
pořádání akcí v oblasti sportu a kultury. Konstatoval, že obec obdržela celkem 16, včetně žádosti 
Muzea ČSLO. Žádost Muzea ČSLO doporučuje komise kultury přesunout do tohoto dotačního 
programu s tím, že původní rozpočet 180.000,- Kč by se přesunem částky 51.000,- Kč zvýšil na 
231.000,- Kč. Přiložená tabulka obsahuje přehled dotací požadovaných jednotlivými žadateli a 
částek doporučených Komisí kultury. Pokud to takto rada schválí, dojde k úspoře 19.000,-- Kč, 
které bychom ponechali jako rezervu pro případné další žádosti, případně na akce, které pořádá 
sama obec. 
Pan Dvořák na to reagoval sdělením, že s návrhem Komise kultury nemá problém, pouze by 
doporučoval navýšit částku na akci Pohádkový park.  
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Usnesení 31/2018 
Dotační program Obce Velké Březno na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.  Schvaluje 
    poskytnutí dotace z Dotačního programu obce Velké Březno na podporu pořádání  
    sportovních a kulturních akcí těmto organizacím a jednotlivcům: 
    a)  STANKO spol. s r.o., IČ: 43223401, se sídlem Valtířov 8 Velké Březno v celkové výši  
         30.000,-- Kč ( slovy: třicettisíckorunčeských) z toho: 
         4.000,- Kč – na akci Novoroční setkání sousedů, 
         6.000,-- Kč na akci MDŽ, 
         6.000,- Kč na akci 50ti leté výročí 21. srpna 1968, 
         11.000,- Kč na akci Zahradní slavnosti, 
         3.000,- Kč na akci Betlémské světlo. 
    b) Národní památkový ústav, územní památková správa, IČ: 75032333, se sídlem Sabinova  
        373/5 Praha – Státní zámek Velké Březno, v celkové výši 46.000,-- Kč (slovy:   
        čtyřicetšesttisíckorunčeských) z toho: 
        23.000,- Kč na akci Za pohádkou na zámek, 
        23.000,-- Kč na akci Koncertní sezóna 2018. 
    c) Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno, IČ: 445522211, se sídlem    
        Školní 87 Velké Březno, v celkové výši 41.000,-- Kč z toho: 
        10.000,- Kč na akci Školní jarmark, 
        25.000,-- Kč na akci Pohádkový park, 
        6.000,-- Kč na akci Čarodějnice. 
    d) TJ Jiskra Velké Březno, IČ: 40232379, se sídlem Alej sportovců 256 Velké Březno, ve  
        výši 10.000,-- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) na akci Turnaj přípravek o pohár obce  
        Velké Březno. 
    e) Morpheus Art, s.r.o., IČ: 28693787, se sídlem Vodařská 128 Ústí nad Labem, ve výši  
        47.000,-- Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíckorunčeských) na akci:  Hudební setkání. 
    f) Muzeum ČSLO Valtířov z.s., IČ: 01771370, se sídlem Valtířov 189 Velké Březno,   
        v celkové výši 22.300,-- Kč (slovy: dvacetdvatisícetřistakorunčeských) na akce: 
        Dny otevřených dveří, 
        Dětský den, 
        Světla nad bunkry 
        80 let od betonáže objektu, 
        100 let od vzniku Československa. 
    g) Jan Haspra, trvale bytem Valtířov 76, Velké Březno, ve výši 8.000,-- Kč (slovy:   
         osmtisíckorunčeských) na akci Vel-Val. 
    h)  Zubrnická muzeální železnice, IČ: 44552700, se sídlem Děčínská 107 Velké Březno, ve  
         výši 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) na akci Parní vlaky 2018. 
   ch) Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace, IČ: 44555288, se sídlem  
         Klášterní 2 Velké Březno, ve výši 3.000,-- Kč (slovy: třitisícekorunčeských) na akci  
         Pálení čarodějnic.  
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření smluv o poskytnutí dotace ve výši uvedené ve schvalovací části tohoto   
     usnesení, se subjekty uvedenými ve schvalovací části tohoto usnesení.            T: 30. 6.2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na zrušení usnesení rady týkající se svateb a vydání nového 
pověření pro všechny zastupitele. Důvodem je zejména změna nástup náhradníků za členy 
zastupitelstva, kteří rezignovali na svou funkci. 
Bez diskuse  
Usnesení 32/2018 
Návrh na stanovení členů zastupitelstva obce, kteří mohou přijímat prohlášení snoubenců 
o vstupu do manželství 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Ruší usnesení rady obce Velké Březno č. 45/2016, 104/2016 a 176/2016 
II. Pověřuje 
     ve smyslu ustanovení § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu  
     a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, tyto členy zastupitelstva obce k  
     přijetí prohlášení snoubenců o vstupu do manželství:  
     pana Jaromíra Dvořáka, 
     Ing. Jana Fialu, 
     Ing. Tomáše Holuba, 
     pana Miloše Hudíka, MBA, 
     paní Ivanu Charvátovou, 
     pana Jana Koudelu, 
     Ing. Jiřího Pavliše, 
     Bc. Tomáše Pýchu, 
     paní Jitku Rodovskou, 
     pana Jiřího Suchého, 
     pana Jana Šotka 
     PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla, Ph.D., 
     pana Karla Turka. 
III.Stanoví,  

1) že v souladu s ust. § 108, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, mohou pověření členové zastupitelstva obce a místostarosta při 
občanském obřadu užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky. 

2) ve smyslu ustanovení § 11a odst. 3 zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a 
o změně některých souvisejících zákonů, místo pro konání slavnostních obřadů, a to 
obřadní místnost Obecního úřadu Velké Březno, Děčínská 211, Velké Březno. 

3) že, svatební obřady se konají v pátek a v sobotu, mimo zákonem vyjmenované svátky, 
vždy od 9 hodin do 16 hodin, a to od počátku dubna do konce října v kalendářním roce, 
vyjma 1. sobotu v měsíci. 

4) že, slavnostní obřady se mohou konat i na jiném místě – Stání zámek Velké Březno nebo 
Panství Velichov, a které je zpoplatněno dle položky 12 přílohy zákona o správních 
poplatcích.   

IV. Souhlasí s tím, že  
      první sobotu v měsících duben až říjen, mimo zákonem vyjmenovaných svátků, se 
      slavnostní obřad může konat na „Panství Velichov“, za podmínky uvedené v bodě III  
      odst. 4 tohoto usnesení.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na schválení zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „ 
Protipovodňová opatření obce velké Březno – varovný informační systém“.  Jedná se o systém 
cca 72 bezdrátových prvků varování (s možností krátkých hlasových sdělení) a digitální 
povodňové mapy, která je důležitá nejen pro práci při povodni, ale také mimo povodeň (prevence 
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povodní, opatření v zátopových územích, vydávání vyjádření pro potřeby umístění staveb apod.).  
Máme pro to schválenou dotaci ve výši cca 80% realizačních nákladů. 
Bez diskuse 
Usnesení 33/2018 
Návrh na vyhlášení podlimitní VZ – „Protipovodňová opatření obce Velké Březno – 
varovný informační systém“ 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 

zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Protipovodňová opatření obce Velké Březno – 
varovný informační systém“ ve znění předloženého návrhu. 

II.  Pověřuje 
      činnostmi zadavatele:    HYDROPROGRESS s.r.o. 
      IČ:       04449461 
      Sídlo a adresa:     Sevastopolská 6, 625 00 Brno 
      Kontaktní osoba pro výběrové řízení:   Martin Pavlík 
      Tel.:       737 925 354  
      E-mail:      info@hydroprogress.cz 
III. Ukládá 
      Mgr. Michlu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit oznámení o záměru zadat tuto VZ na ÚD a profilu zadavatele.      T:  27. 2. 2018 
IV. Ustavuje 
      a) Komisi pro otevírání obálek ve složení:  Mgr. Michal Kulhánek 
                                                                              p. Kateřina Jelínková 
                                                                              p. Miroslav Šesták 
      b) Hodnotící komisi ve složení:                    Ing. Mgr. Michal Šidák 
                                                                              p. Jaromír Dvořák 
                                                                              Ing. Jan Fiala 
                                                                              Bc. Tomáš Pýcha 
                                                                              p. Miroslav Šesták 
V.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      v případě neúčasti jmenovaných členů, doplněním komisí do stanoveného počtu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato: 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na připojení se k mezinárodní kampaní“ Vlajka pro Tibet“ 
Bez diskuse 
Usnesení 
Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Souhlasí 
     s připojením obce Velké Březno k akci Vlajka pro Tibet 2018 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     alt1.  o usnesení rady obce informovat žadatele                           T:  28. 2. 2018 
     alt2.  zabezpečit vyvěšení tibetské vlajky.               T:  10. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 1 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení nebylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě informaci o výši stočného pro pivovar Velké Březno za rok 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 34/2018 
Cena stočného pro pivovar za rok 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předložené vyúčtování a  
I.   Bere na vědomí 
     cenu stočného pro firmu Heineken a pivovar Velké Březno za rok 2017 výši: 
     37,72 Kč / m3 + DPH 15 % s tím, že cena byla stanovena v souladu s ustanovením části III  
     odst. 3 platné smlouvy a vypočítána dle skutečných nákladů roku 2017 a vzájemně  
     odsouhlaseného vzorce.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě zprávu o kontrole plnění usnesení přijatých radou obce ve 2. 
pololetí 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 35/2018 
Kontrola plnění usnesení rady obce ve 2. pololetí roku 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.  Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě Zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce 
Velké Březno v roce 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 36/2018 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno                   
v roce 2017 
Rada obce Velké Březno po projednání  
I.   Bere na vědomí  
      předloženou zprávu a 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      Zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce  
      2017 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.                 T:  28. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 37/2018 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2017 
Rada obce Velké Březno po projednání  
I.   Bere na vědomí  
      předloženou zprávu a 
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II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2017 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce,  
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.                 T:  28. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh OZV č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Velké Březno. Doplnil, že OZV jsou doplněna sběrná hnízda 
o další komodity a sběrné místo o sběr kuchyňských olejů. 
Bez diskuse 
Usnesení 38/2018 
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit OZV č. 1/2018 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV 2/2017 zastupitelstvu obce k projednání.             T:  28. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost ředitelky MŠ o schválení odpisového plánu školy pro rok 
2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 39/2018 
Odpisový plán MŠ Velké Březno pro rok 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Březno pro rok 2018 ve    
     výši 86.014,-- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitelku MŠ.                                              T:  15. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě žádost ředitele ZŠ i použití finančních prostředků z Fondu investic 
školy. 
Bez diskuse 
Usnesení 40/2018 
Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z Fondu investic příspěvkové 
organizace Základní škola Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  
     s použitím částky ve výši 95.000,-- Kč z fondu investic organizace, na nákup nové myčky          
     na nádobí. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŚ.                                                                   T:  15. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – Valtířov – posílení 
vodovodu“ Dodavatel by měl zajistit zpracování PD včetně stavebního povolení pro samotnou 
stavbu. 
Bez diskuse 
Usnesení 41/2018 
Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – Valtířov – posílení vodovodu“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I. Schvaluje 
   1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti PRO-SYSTÉM, vodohospodářské  
       služby s.r.o., IČ: 26166542. 
   2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky Projektové a inženýrské služby 
       na akci „Velké Březno – Valtířov – posílení vodovodu“ za cenu 484 000,- Kč bez DPH,  
       se společností PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby s.r.o. se sídlem: Věštínská         
       1611/16, 153 00 Praha 5 - Radotín IČ: 26166542. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo se společností PRO-SYSTÉM, vodohospodářské  
     služby s.r.o.                                     T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr směny pozemků. Důvodem je podmínka vlastníka pozemku 
ve kterém se nachází ČSOV, že vydá souhlas ke zřízení sjezdu na pozemek pouze v případě, že 
obec smění pozemek kolem ČSOV v jeho vlastnictví za část komunikace ve  vlastnictví obce, 
která vede kolem jeho nemovitostí.  Souhlas se zřízením sjedu, požaduje OD MmUL  v řízení o 
povolení sjezdu z krajské komunikace.  Tímto sjezdem by vjížděla a vyjížděla těžká technika 
(jeřáb) potřebná pro manipulaci s nádrží ČSOV. 
Pan Dvořák konstatoval, že se směnou nesouhlasí, neboť má informaci, že dodavatel díla žádný 
sjezd do pole potřebovat nebude. Celou záležitost obslouží 38t. jeřábem z prostoru zastávky 
autobusu. Doporučil, aby obec provedla kontrolní den, kde se tato problematika vyjasní. Proto 
navrhl radě, aby záměr nedoporučila. 
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Usnesení 42/2018 
Záměr směny pozemků  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nedoporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit záměr směny části pozemku č. 370 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 222 m2, za  
     část p.p.č 324/25 v  k.ú. Valtířov nad Labem o výměře cca 220 m2. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce,  
     předložením návrhu záměru zastupitelstvu obce k projednání.                           T: 28. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh výzvy obce, která bude zaslána v souvislosti s přípravou 
stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ dolní 
nádraží (mimo)“ investorovi této stavby SŽDC. 
Bez diskuse 
Usnesení 43/2018  
Výzva obce investorovi plánované Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov 
(včetně) - Děčín východ dolní nádraží (mimo)“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Souhlasí 
     s obsahem výzvy obce adresované SŽDC, investorovi plánované stavby „Optimalizace  
     traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ dolní nádraží (mimo)“ 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce,  
     zasláním výzvy obce investorovi akce: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-   
     Střekov (včetně) - Děčín východ dolní nádraží (mimo)“ - Velké Březno.          T: 21. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost ředitelky MŠ o souhlas s rozdělením hospodářského 
výsledku školy za rok 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 44/2018 
Žádost o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku – MŠ Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola     
     Velké Březno ve výši 68.427,05 Kč takto: 
     a) 10.000,-- Kč  do fondu odměn organizace, 
     b) 58.427,05 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                  T:  9. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Různé: 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání Výzvu zastupitelům obcí a měst České republiky. 
Jedná se o otevřený dopis výzvu za spravedlivou odměnu členům volebních komisí, ve kterém 
organizátoři vyzývají zastupitele obcí, aby nespravedlnost vzniklou změnou nařízení o 
odměňování členů okrskových volebních komisí, napravili tím, že jim rozdíl mezi částkou 
stanovenou pro předsedy a zapisovatele OVK a jejími členy uhradí z obecních rozpočtů.  
Současně přednesl návrh možného řešení.  
Zbývající radní předložený návrh podpořili. 
Usnesení 45/2018 
Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky. 
Rada obce Velké Březno projednala otevřenou výzvu – za spravedlivou odměnu členům 
volebních komisí a  
I.  Schvaluje 
    poskytnutí finančního daru ve výši: 

a) 1.500,-- Kč ……………………………………………………………………………, 
b) 1.500,-- Kč ……………………………………………………………………………., 
c) 750,-- Kč ………………………………………………………………………….  
d) 1.500,-- Kč ……………………………………………………………………………... 
e) 750,-- Kč ……………………………………………………………………………..        
f) 1.000,-- Kč ………………………………………………………………………………, 
g) 1.500,-- Kč ………………………………………………………………………………,        
h) 1.000,--Kč ………………………………………………………………………… , 
i) 1.500,--Kč ………………………………………………………………………..  
j) 1.500,-- Kč ………………………………………………………………………..  
k) 1.500,-- Kč ………………………………………………………………………… …   
l) 1.000,-- Kč ………………………………………………………………………………,       
m) 1.500,-- Kč ………………………………………………………………………….. …     
n) 1.000,-- Kč ……………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit poskytnutí daru ve výši uvedené ve schvalovací části tohoto usnesení, osobám  
     uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení.                                                 T:  31. 3.2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě Návrh na poskytnutí finančního daru osobám, kteří ve svém 
volném čase a bez nároku na odměnu  zabezpečily přípravu Plesu obce. Zejména se jednalo o 
přípravu tomboly a úklid. Současně předložil i návrh zpracovaný předsedkyní Komise kultury. 
Zbývající radní předložený návrh podpořili. 
 
Usnesení 46/2018 
Návrh na poskytnutí finančního daru  
Rada obce Velké Březno projednala návrh na poskytnutí finančního daru organizátorům Plesu 
obce, který se konal dne 17. 2. 2018 a  
I.  Schvaluje 
    poskytnutí finančního daru ve výši: 

a) 1.500,-- Kč ………………………………………………………………………… …       
b) 1.500,-- Kč ……………………………………………………………………….. …  
c) 1.500,-- Kč …………………………………………………………………………… 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit poskytnutí daru ve výši uvedené ve schvalovací části tohoto usnesení, osobám  
     uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení.                                                 T:  31. 3.2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty: 

Mgr Kulhánek informoval radu o obsahu vize dalšího rozvoje FK Jiskra Velké Březno, která 
bude předložena všem zastupitelům. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o Tezích bytové koncepce, která bude postoupena 
zastupitelům k připomínkování s tím, že se o nich bude jednat na březnovém zastupitelstvu. 

Mgr. Kulhánek představil radním Generel VO zpracovaný společností Eltodo - Citelum s.r.o., 
který dle jejich sdělení může sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby nového veřejného osvětlení.  

Mgr. Kulhánek informoval o obsahu a výstupech Konference malých obcí, která se konala dne 
20. 2. 2018. 

Mgr. Kulhánek seznámil radní s konceptem projektu přestavby 1. patra budovy obecního úřadu. 
Touto přestavbou by měl vzniknout multifunkční sál (zasedací síň a obřadní síň) a čtyři 
kanceláře.  Námi vybranou alternativu zpracovává projekční kancelář Polerecký z Litoměřic.   

Diskuse: 

Pan Turek požádal o vybudování minimálně 1 sloupu VO na křižovatce poblíž domu p. 
…………... Současně poukázal na velmi špatný technický stav místní komunikace. Kombinace 
obou okolností (tma a poškozená silnice) byla příčinou pádu jeho matky. 

Pan Turek se dotázal, proč se vykácely stromy v dolním parku ve Valtířově (dětské hřiště). Mgr. 
Kulhánek odpověděl, že se jedná o pozemek ve vlastnictví jiné právnické osoby, že kácení bylo 
řádně povoleno a že současně je nařízena náhradní výsadba.  

Jednání rady bylo ukončeno v 17:52 hod. 

 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek               Jaromír Dvořák       
         starosta obce                                                                                           radní obce   


