
 

 

1 
 

Z Á P I S 
z 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 3. 2018 od 16:30 na Obecním 

úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, 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 47/2018 
Program jednání 64. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 64. schůze takto: 

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

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o provedení stavby. Jedna se o stavbu 
vodovodního řadu v souvislosti se stavbou vodojemu 4x6m3.  Záměr práva stavby byl již 
zastupitelstvem schválen a zveřejněn na úřední desce.  Stavebník bude předkládat návrh smlouvy 
budoucí o bezúplatném převedení stavby do majetku obce. 
p. Dvořák doporučil, aby úřad zdokumentoval stav přístupové místní komunikace ještě před 
zahájením stavby, abychom měli, v případě jejího poškození, relevantní důkazy.  Vzhledem 
k tomu, že stavebník má zájem převést po dokončení stavbu obci, doporučuje, abychom obdrželi 
jedno pare dokumentace stavby a současně měli možnost kontrolovat kvalitu prováděných prací. 
Dále doporučil vyžádat si atest materiálu, ze kterého bude zhotoven vodojem, zda se jedná o 
materiál vhodný pro pitnou vodu. 
Usnesení 48/2018 
Smlouva o provedení stavby na pozemku č. 307 a č. 39 v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouva o provedení stavby na pozemku č. 307 a 39 v k. ú. Vítov u   
     Velkého Března ve znění předloženém v důvodové zprávě.     
     Oprávnění:          
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu smlouvy zastupitelstvu obce k projednání.                      T: 28. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 



 

 

2 
 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy 
k pozemku. Důvodem je, že současná nájemkyně již nemá zájem o tento pozemek, avšak o nájem 
toho pozemku již projevil zájem další zájemce. 
Bez diskuse 
Usnesení 49/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - ……….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemek č. 392/1v k. ú. Valtířov nad  
     Labem o výměře 110 m2 s nájemníkem:  …………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku.                                   T: 31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh ………………… na úplatný převod pozemků. Jedná se o 
komunikaci u řadových domků bývalého Benaru a trávník, na kterém máme umístěno sběrné 
hnízdo. V komunikaci je umístěn výtlačný řad na ČOV a v trávníku jsou sítě. ………………… 
navrhuje cenu 200,- Kč/m2, což je asi 160.000,- Kč. Komise majetková a bytová s návrhem 
nesouhlasí. 
Pan Dvořák připomněl usnesení zastupitelstva týkající se převodu infrastruktury a komunikací 
jiných vlastníků do majetku obce a sdělil, že zásadně nesouhlasí s úplatným převodem 
komunikace. Rovněž mu připadá cena 200,-- Kč/m2 poměrně vysoká. Bylo by vhodné jednat 
s ………………… o bezúplatném převodu komunikace.  Zatravněný trojúhelník bychom mohli 
koupit, ale za cenu nižší.  
Usnesení 50/2018 
Nabídka ………………… na prodej pozemků p. č 63 a p. č. 64/2, oba v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh  ………………… a tento 
I.    Bere na vědomí 
II   Doporučuje  
      a) při převodu komunikace projednat s ………………bezúplatný převod, 
      b) při převodu travnaté ploch projednat ……………… odkoupení za cenu v místě  
          obvyklou, maximálně však za 200,-- Kč/m2, 
      c) nechat zpracovat znalecký posudek na cenu obvyklou. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      vedením jednání s panem Bohuslavem ve smyslu doporučení.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu VO v ulici 
Pod Lesem. 
Bez diskuse 
Usnesení 51/2018 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné osvětlení  
Pod Lesem, Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh smlouvy a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné  
    osvětlení vč. stožárů v ulici Pod Lesem ve Valtířově nad Labem. 

Převodce - manželé 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
a 
Převodce - manželé 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
a 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
a 
Převodce 
…………………………………………………… 
a 
Převodce    
…………………………………………………… 
a 
Převodci – manželé    
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání    T: 28. 3. 2018 
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě doporučení hodnotící komise na výběr nejvýhodnější nabídky 
podlimitní veřejné zakázky nazvané “Protipovodňová opatření obce Velké Březno – varovný 
informační systém“ 
Bez diskuse 
Usnesení 52/2018 
Schválené nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky nazvané „Protipovodňová 
opatření obce Velké Březno – varovný informační systém“ 
Rada obce Velké Březno pojednala zprávu hodnotící komise a 
I.  Schvaluje 
     jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti  Colsys s.r.o.,  IČ: 147 996 34, se  
     sídlem Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203 za cenu 3.369.356 Kč bez DPH. 
II. Ukládá 
     Mgr Michalu Kulhánkovi, starostovi, 
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     zabezpečit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na portálu Vhodné k uveřejnění a  
     vyzvat vybraného dodavatele k doložení originálů dokladů prokazujících požadovanou  
     kvalifikaci.                                                                                                          T:  20. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek v souvislosti s přípravou kulturní akce Tivolí hudební léto ve Velkém Březně 
předložil radě návrh na uzavření darovací smlouvy. 
Bez diskuse 
Usnesení 53/2018 
Uzavření darovací smlouvy – Tivolí léto 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o poskytnutí daru obci Velké Březno ve výši 10.000,- Kč na náklady  
      spojené s konání akce Tivolí hudební léto ve Velkém Březně v přeloženém znění 
      Dárce: 
      ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Bezručova 2212/30 Říčany. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     v souvislosti s pořádání akce Tivolí hudební léto ve Velkém Březně, k uzavíráním sponzor- 
     ských nebo darovacích smluv v případě, že obdarovaným nebo sponzorovaným bude obec 
     Velké Březno.                                                                               T: do 31. 8. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci obsahující porovnání všech položek výpočtu ceny 
vodného a stočného za rok 2017, tak jak to ukládají obecně závazné právní předpisy. 
Bez diskuse. 
Usnesení 54/2018 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.  Bere na vědomí 
II. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     informaci o porovnání cen vodného a stočného oproti kalkulaci k projednání 
III.Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením informace o ceně vodného a stočného zastupitelstvu obce k projednání.    
                                                                                                              T: 28. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost o výjimku ze Směrnice č.1/2017 pro výběr dodavatele na 
zpracování projektu“ Obec Velké Březno – Systém odděleného sběru materiálově využitelných 
odpadů“.  Tento projekt je potřebný k získání dotace na pořízení nádob na separaci odpadu 
(plasty a papír), které obdrží vlastník rodinného domu. Současný zájem se pohybuje kolem 95 
vlastníků, ale ze zkušenosti firma doporučuje více, neboť jak ostatní uvidí, že to soused má, 
budou mít také zájem. Proto budeme žádat dotaci na 300 nádob. Současně bychom požádali i na 
dotaci na domácí kompostéry, o které je v obci také zájem. Mgr. Kulhánek v souvislostí se 
separací odpadu připomněl, že jsme neuspěli s žádostí o dotaci za účelem pořízení svozového 
vozidla a buňky na úschovu již nepotřebný, ale ještě použitelných věcí, a proto bude nutné pořídit 
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si svozové vozidlo, neboť multikára, kterou v současnosti používáme, již dosluhuje. Konstatoval. 
Že uvažoval o tom, zakoupit tzv. komunální vozidlo, ke kterému lze ještě připojit nástroje (pluh, 
zametač, apod.). Pořizovací cena vozidla tohoto typu však sahá ke 2 milionům korun. 
Usnesení 55/2018 
„Obec Velké Březno - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 
17.2. Směrnice č. 1/2017 
I.   Povoluje 
      za účelem výběru dodavatele pro zpracování projektu „Obec Velké Březno - Systém  
      odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“,, výjimku z postupu uvedeném   
      v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Projektu „Obec Velké Březno – Systém   
      odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“, za cenu 97.000,- Kč bez DPH  
      se společností ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3,  
      602 00 Brno. 
III. Ukládá 
       Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucímu ÚSČ OÚ, 
       zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                 T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o poskytnutí dotace na VPP s úřadem 
práce. 
Bez diskuse. 
Usnesení 56/2018 
„Dohoda s Úřadem práce - VPP“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     1.  Uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  
          poskytnutí příspěvku č. ULA-V-10/2018, s Úřadem práce České republiky,                          
          IČ: 72496991, se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem  
          Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem. 
      2. Uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  
          poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního  
          fondu č. ULA-V-9/2018, s Úřadem práce České republiky,  IČ: 72496991, se sídlem:  
          Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR  
          v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem. 
   II.   Ukládá  
          p. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
          zabezpečit uzavření dohod dle schvalovací části tohoto usnesení.               T:  31. 3. 2018 
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v roce 2017 a o způsobu jejich zadání. 
Bez diskuse 
Usnesení 57/2018 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2017 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké 
Březno v roce roku 2017 a způsobu jejich zadání a tuto 
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I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      informaci o zadávání veřejných zakázek v roce 2017 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením informace o zadávání VZ zastupitelstvu k projednání.                  T:  28. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na doplnění Komise majetkové a bytové. Konstatoval, že 
komise navrhuje doplnit za odvolaného člena pan Jana Mlejnka. Současně doporučil radě, aby 
doplnila za odvolaného člena komise, který je současně členem zastupitelstva, opět člena 
zastupitelstva.  
Pan Dvořák navrhl, aby se členem komise stal pan Turek, který je nejen členem zastupitelstva, 
ale současně, stejně jako p. Charvátová, bydlí ve Valtířově.  
pan Turek souhlasil s kandidaturou. 
Usnesení 58/2018 
Návrh na doplnění člena Komise majetkové a bytové Rady obce Velké Březno 
Rada obce velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Odvolává 
     paní Ivanu Charvátovou z funkce člena Komise majetkové a bytové 
II. Jmenuje  
     pana Karla Turka členem Komise majetkové a bytové 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku smlouvy č. 4 s  atelierem AVN, kterým 
se prodlužuje termín pro vydání stavebního povolení na jídelnu. Svoji žádost projektant 
odůvodňuje tím, že DZS a KHS svá vyjádření vydaly v prodloužené lhůtě 60 dnů, a proto byla 
žádost o stavební povolení podána později a smluvní termín 17. 3. 2018 nemůže být dodržen. 
Současně konstatoval, že projektant již předložil prováděcí dokumentaci, kterou obdrží členové 
Komise investiční a stavební k připomínkování. Připomínkové řízení s projektantem proběhne 
ve středu příští týden. 
pan Dvořák poznamenal, že tak zkušený projektant mohl průtahy dotčených úřadů předpokládat. 
Usnesení 59/2018 
Žádost o prodloužení termínu na inženýrskou činnost akci 
 „Školní jídelna a kuchyně Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala žádost společnosti Atelier AVN s.r.o. a  
I.  Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 4 příkazní smlouvy ze dne 21. 7. 2016, kterým se prodlužuje lhůta    
     stanovená v čl. III odst. 1 položka c2  IČ – DSP do 10. 5. 2018.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 4 příkazní smlouvy.                                          T:  30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na doplnění Komise kultury, školství, mládeže a sportu. 
Konstatoval, že dva členové komise požádali o uvolnění z důvodu časového zaneprázdnění. 
Předsedkyně komise navrhla komisi doplnit o členy, kteří se již při této činnosti osvědčili. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že odvolaní členové nejsou členy zastupitelstva, starosta doporučuje 
návrhu předsedkyně komise vyhovět. 
Bez diskuse   
Usnesení 60/2018 
Návrh na doplnění Komise kultury, školství, mládeže a sportu Rady obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.  Odvolává  
     pana Jana Haspru a Mgr. Jindru Šteflovou z funkce členů Komise kultury, školství, mládeže    
     a sportu 
II. Jmenuje   
     paní Marcelu Hovorkovou a pana Jiřího Hovorku, členy Komise kultury, školství, 
     mládeže a sportu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dvou dohod o uznání dluhu a jeho úhradě ve 
splátkách. Jedná se dluh na vodném a stočném. Dluh by měl být uhrazen v zákonné lhůtě do 18 
měsíců. 
Bez diskuse 
Usnesení 61/2018 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 15.594,- Kč  
     (slovy: patnácttisícpětsetdevadesátčtyčikorunčeských) v měsíčních splátkách ve výši  
     uvedené v návrhu dohody. 
     Dlužník: 
     …………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.         T: 6. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 62/2018 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 4.332,- Kč  
      (slovy: čtyřitisícetřisatřicetdvěkorunyčeské) v měsíčních splátkách ve výši uvedené  
      v návrhu dohody. 
      Dlužník: 
      …………………………………………………………. 
II.  Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VAK, 
      zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.                        T: 6. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě žádost ředitele ZŠ Velké Březno o souhlas s převodem 
hospodářského výsledku za rok 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 63/2018 
Žádost o souhlas s převodem hospodářského výsledku – ZŠ Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     převod hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola     
     Velké Březno ve výši 9.336,64 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                     T:  21. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu o skutečnosti, že od ředitele ZŠ obdržel požadovaný dlouhodobý 
záměr rozvoje školy, který předá radním k posouzení. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že součástí dotace na varovný a informační systém, je i 
vypracování digitálního povodňového plánu obce. S ohledem na předpokládanou hodnotu je tato 
veřejná zakázka v jeho gesci. Obdržel celkem tři nabídky, které bude otevírat buď ještě dnes, 
nebo zítra. O výsledku bude radu informovat.  

Mgr. Kulhánek předal k nahlédnutí výsledné zpracování Studie řešení centra obce, kterou obdrží 
v elektronické podobě všichni členové zastupitelstva. 

Pan Dvořák vznesl dotaz, jak je to s polomy v našich lesích. Starosta odpověděl, že v pátek 
provede společně s panem Vargou LČR šetření, na místě s cílem dohodnou další postup. To 
znamená, zda polomy vytěží LČR jako správce nebo je poskytneme občanům na samo těžbu 
anebo objednáme firmu a vytěžíme je my. 

Pan Dvořák se dotázal starosty, zda jsou činěny nějaké přípravy k realizaci oprav v Tivoli. 
Starosta odpověděl, že zatím ne, byly jiné priority, ale projedná to s panem Šestákem. 

pan Dvořák se dotázal tajemníka na případ, který se odehrál na úřadě v souvislosti s projednávání 
porušení pracovních povinností jednoho ze zaměstnanců.  Tajemník odpověděl, že se jednalo o 
porušení plnění pracovních povinností jednoho ze zaměstnanců v dělnických profesí. Toto 
porušení bylo řešeno výtkou a snížením osobního příplatku. V souvislostí s tím však došlo 
k hrubému verbálnímu  napadení jedné ze zaměstnankyň rodinným příslušníkem výtkou 
postiženého zaměstnance, což mělo za následek přivolání PČR.  Domnívám se, že i za přispění 
pana starosty se situace zklidnila a normálně pokračujeme v práci. 

Ing. Mgr. Šidák konstatoval, že v současné době na školské komisi ORP se zabývají otázkou 
výše platů ředitelů základních škol, a že by se rád z tohoto důvodu sešel s tajemníkem, aby se 
obeznámil se situací v obci.  Tajemník odpověděl, že všechny zákonné nároky v této oblasti obec 
plní a samozřejmě předloží potřebné podklady. 

Tajemník informoval radu o návštěvě interiérové architektky, která bude připravovat návrh 
řešení obřadní a zasedací síně v 1. patře. Bylo dohodnuto, že bude snížen strop, ve kterém bude 
zapuštěno promítací plátno, garnyže, vertikální žaluzie a současně ukryty i kabelové rozvody. 
Podlahu ponecháme, stávající parketová podlaha se však bude muset renovovat stejně tak, jako 
vstupní dveře. Pan Dvořák doporučil, aby se z důvodu snížení stropů vybudovala také 
klimatizace. Tajemník slíbil, že se spojí s projektantem, aby zahrnul klimatizaci do projektu. 
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Starosta požádal tajemníka, aby v této souvislosti si na projektantovi vyžádal přibližné náklady 
realizace. 

Tajemník informoval radu o tom, že byla uzavřena smlouva se společností Rentel, která 
provozuje vzdělávací portál, umožňující absolvování akreditovaných školení pro zaměstnance 
obce formou elearningu. Tento způsob šetří čas i náklady zaměstnavatele, neboť umožňuje všem 
zaměstnancům, kteří mají přístup, vstoupit do všech kurzů, provádět si cvičné testy a za poplatek 
40,- Kč pak provést i závěrečný test.  Náklady obce spojené s provozem tohoto portálu činí 29 
tis. za rok. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:05 hod. 

 

 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Ing. Mgr. Michal Šidák          
         starosta obce                                                                                 místostarosta obce   
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Z Á P I S 
z 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 3. 2018 od 16:30 na Obecním 

úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, 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 47/2018 
Program jednání 64. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 64. schůze takto: 

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

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o provedení stavby. Jedna se o stavbu 
vodovodního řadu v souvislosti se stavbou vodojemu 4x6m3.  Záměr práva stavby byl již 
zastupitelstvem schválen a zveřejněn na úřední desce.  Stavebník bude předkládat návrh smlouvy 
budoucí o bezúplatném převedení stavby do majetku obce. 
p. Dvořák doporučil, aby úřad zdokumentoval stav přístupové místní komunikace ještě před 
zahájením stavby, abychom měli, v případě jejího poškození, relevantní důkazy.  Vzhledem 
k tomu, že stavebník má zájem převést po dokončení stavbu obci, doporučuje, abychom obdrželi 
jedno pare dokumentace stavby a současně měli možnost kontrolovat kvalitu prováděných prací. 
Dále doporučil vyžádat si atest materiálu, ze kterého bude zhotoven vodojem, zda se jedná o 
materiál vhodný pro pitnou vodu. 
Usnesení 48/2018 
Smlouva o provedení stavby na pozemku č. 307 a č. 39 v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouva o provedení stavby na pozemku č. 307 a 39 v k. ú. Vítov u   
     Velkého Března ve znění předloženém v důvodové zprávě.     
     Oprávnění:          
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu smlouvy zastupitelstvu obce k projednání.                      T: 28. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy 
k pozemku. Důvodem je, že současná nájemkyně již nemá zájem o tento pozemek, avšak o nájem 
toho pozemku již projevil zájem další zájemce. 
Bez diskuse 
Usnesení 49/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - ……….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemek č. 392/1v k. ú. Valtířov nad  
     Labem o výměře 110 m2 s nájemníkem:  …………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku.                                   T: 31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh ………………… na úplatný převod pozemků. Jedná se o 
komunikaci u řadových domků bývalého Benaru a trávník, na kterém máme umístěno sběrné 
hnízdo. V komunikaci je umístěn výtlačný řad na ČOV a v trávníku jsou sítě. ………………… 
navrhuje cenu 200,- Kč/m2, což je asi 160.000,- Kč. Komise majetková a bytová s návrhem 
nesouhlasí. 
Pan Dvořák připomněl usnesení zastupitelstva týkající se převodu infrastruktury a komunikací 
jiných vlastníků do majetku obce a sdělil, že zásadně nesouhlasí s úplatným převodem 
komunikace. Rovněž mu připadá cena 200,-- Kč/m2 poměrně vysoká. Bylo by vhodné jednat 
s ………………… o bezúplatném převodu komunikace.  Zatravněný trojúhelník bychom mohli 
koupit, ale za cenu nižší.  
Usnesení 50/2018 
Nabídka ………………… na prodej pozemků p. č 63 a p. č. 64/2, oba v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh  ………………… a tento 
I.    Bere na vědomí 
II   Doporučuje  
      a) při převodu komunikace projednat s ………………bezúplatný převod, 
      b) při převodu travnaté ploch projednat ……………… odkoupení za cenu v místě  
          obvyklou, maximálně však za 200,-- Kč/m2, 
      c) nechat zpracovat znalecký posudek na cenu obvyklou. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      vedením jednání s panem Bohuslavem ve smyslu doporučení.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu VO v ulici 
Pod Lesem. 
Bez diskuse 
Usnesení 51/2018 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné osvětlení  
Pod Lesem, Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh smlouvy a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné  
    osvětlení vč. stožárů v ulici Pod Lesem ve Valtířově nad Labem. 

Převodce - manželé 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
a 
Převodce - manželé 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
a 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
a 
Převodce 
…………………………………………………… 
a 
Převodce    
…………………………………………………… 
a 
Převodci – manželé    
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání    T: 28. 3. 2018 
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě doporučení hodnotící komise na výběr nejvýhodnější nabídky 
podlimitní veřejné zakázky nazvané “Protipovodňová opatření obce Velké Březno – varovný 
informační systém“ 
Bez diskuse 
Usnesení 52/2018 
Schválené nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky nazvané „Protipovodňová 
opatření obce Velké Březno – varovný informační systém“ 
Rada obce Velké Březno pojednala zprávu hodnotící komise a 
I.  Schvaluje 
     jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti  Colsys s.r.o.,  IČ: 147 996 34, se  
     sídlem Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203 za cenu 3.369.356 Kč bez DPH. 
II. Ukládá 
     Mgr Michalu Kulhánkovi, starostovi, 
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     zabezpečit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na portálu Vhodné k uveřejnění a  
     vyzvat vybraného dodavatele k doložení originálů dokladů prokazujících požadovanou  
     kvalifikaci.                                                                                                          T:  20. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek v souvislosti s přípravou kulturní akce Tivolí hudební léto ve Velkém Březně 
předložil radě návrh na uzavření darovací smlouvy. 
Bez diskuse 
Usnesení 53/2018 
Uzavření darovací smlouvy – Tivolí léto 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o poskytnutí daru obci Velké Březno ve výši 10.000,- Kč na náklady  
      spojené s konání akce Tivolí hudební léto ve Velkém Březně v přeloženém znění 
      Dárce: 
      ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Bezručova 2212/30 Říčany. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     v souvislosti s pořádání akce Tivolí hudební léto ve Velkém Březně, k uzavíráním sponzor- 
     ských nebo darovacích smluv v případě, že obdarovaným nebo sponzorovaným bude obec 
     Velké Březno.                                                                               T: do 31. 8. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci obsahující porovnání všech položek výpočtu ceny 
vodného a stočného za rok 2017, tak jak to ukládají obecně závazné právní předpisy. 
Bez diskuse. 
Usnesení 54/2018 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.  Bere na vědomí 
II. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     informaci o porovnání cen vodného a stočného oproti kalkulaci k projednání 
III.Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením informace o ceně vodného a stočného zastupitelstvu obce k projednání.    
                                                                                                              T: 28. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost o výjimku ze Směrnice č.1/2017 pro výběr dodavatele na 
zpracování projektu“ Obec Velké Březno – Systém odděleného sběru materiálově využitelných 
odpadů“.  Tento projekt je potřebný k získání dotace na pořízení nádob na separaci odpadu 
(plasty a papír), které obdrží vlastník rodinného domu. Současný zájem se pohybuje kolem 95 
vlastníků, ale ze zkušenosti firma doporučuje více, neboť jak ostatní uvidí, že to soused má, 
budou mít také zájem. Proto budeme žádat dotaci na 300 nádob. Současně bychom požádali i na 
dotaci na domácí kompostéry, o které je v obci také zájem. Mgr. Kulhánek v souvislostí se 
separací odpadu připomněl, že jsme neuspěli s žádostí o dotaci za účelem pořízení svozového 
vozidla a buňky na úschovu již nepotřebný, ale ještě použitelných věcí, a proto bude nutné pořídit 
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si svozové vozidlo, neboť multikára, kterou v současnosti používáme, již dosluhuje. Konstatoval. 
Že uvažoval o tom, zakoupit tzv. komunální vozidlo, ke kterému lze ještě připojit nástroje (pluh, 
zametač, apod.). Pořizovací cena vozidla tohoto typu však sahá ke 2 milionům korun. 
Usnesení 55/2018 
„Obec Velké Březno - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 
17.2. Směrnice č. 1/2017 
I.   Povoluje 
      za účelem výběru dodavatele pro zpracování projektu „Obec Velké Březno - Systém  
      odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“,, výjimku z postupu uvedeném   
      v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Projektu „Obec Velké Březno – Systém   
      odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“, za cenu 97.000,- Kč bez DPH  
      se společností ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3,  
      602 00 Brno. 
III. Ukládá 
       Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucímu ÚSČ OÚ, 
       zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                 T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o poskytnutí dotace na VPP s úřadem 
práce. 
Bez diskuse. 
Usnesení 56/2018 
„Dohoda s Úřadem práce - VPP“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     1.  Uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  
          poskytnutí příspěvku č. ULA-V-10/2018, s Úřadem práce České republiky,                          
          IČ: 72496991, se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem  
          Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem. 
      2. Uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  
          poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního  
          fondu č. ULA-V-9/2018, s Úřadem práce České republiky,  IČ: 72496991, se sídlem:  
          Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR  
          v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem. 
   II.   Ukládá  
          p. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
          zabezpečit uzavření dohod dle schvalovací části tohoto usnesení.               T:  31. 3. 2018 
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v roce 2017 a o způsobu jejich zadání. 
Bez diskuse 
Usnesení 57/2018 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2017 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké 
Březno v roce roku 2017 a způsobu jejich zadání a tuto 
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I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      informaci o zadávání veřejných zakázek v roce 2017 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením informace o zadávání VZ zastupitelstvu k projednání.                  T:  28. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na doplnění Komise majetkové a bytové. Konstatoval, že 
komise navrhuje doplnit za odvolaného člena pan Jana Mlejnka. Současně doporučil radě, aby 
doplnila za odvolaného člena komise, který je současně členem zastupitelstva, opět člena 
zastupitelstva.  
Pan Dvořák navrhl, aby se členem komise stal pan Turek, který je nejen členem zastupitelstva, 
ale současně, stejně jako p. Charvátová, bydlí ve Valtířově.  
pan Turek souhlasil s kandidaturou. 
Usnesení 58/2018 
Návrh na doplnění člena Komise majetkové a bytové Rady obce Velké Březno 
Rada obce velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Odvolává 
     paní Ivanu Charvátovou z funkce člena Komise majetkové a bytové 
II. Jmenuje  
     pana Karla Turka členem Komise majetkové a bytové 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku smlouvy č. 4 s  atelierem AVN, kterým 
se prodlužuje termín pro vydání stavebního povolení na jídelnu. Svoji žádost projektant 
odůvodňuje tím, že DZS a KHS svá vyjádření vydaly v prodloužené lhůtě 60 dnů, a proto byla 
žádost o stavební povolení podána později a smluvní termín 17. 3. 2018 nemůže být dodržen. 
Současně konstatoval, že projektant již předložil prováděcí dokumentaci, kterou obdrží členové 
Komise investiční a stavební k připomínkování. Připomínkové řízení s projektantem proběhne 
ve středu příští týden. 
pan Dvořák poznamenal, že tak zkušený projektant mohl průtahy dotčených úřadů předpokládat. 
Usnesení 59/2018 
Žádost o prodloužení termínu na inženýrskou činnost akci 
 „Školní jídelna a kuchyně Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala žádost společnosti Atelier AVN s.r.o. a  
I.  Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 4 příkazní smlouvy ze dne 21. 7. 2016, kterým se prodlužuje lhůta    
     stanovená v čl. III odst. 1 položka c2  IČ – DSP do 10. 5. 2018.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 4 příkazní smlouvy.                                          T:  30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na doplnění Komise kultury, školství, mládeže a sportu. 
Konstatoval, že dva členové komise požádali o uvolnění z důvodu časového zaneprázdnění. 
Předsedkyně komise navrhla komisi doplnit o členy, kteří se již při této činnosti osvědčili. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že odvolaní členové nejsou členy zastupitelstva, starosta doporučuje 
návrhu předsedkyně komise vyhovět. 
Bez diskuse   
Usnesení 60/2018 
Návrh na doplnění Komise kultury, školství, mládeže a sportu Rady obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.  Odvolává  
     pana Jana Haspru a Mgr. Jindru Šteflovou z funkce členů Komise kultury, školství, mládeže    
     a sportu 
II. Jmenuje   
     paní Marcelu Hovorkovou a pana Jiřího Hovorku, členy Komise kultury, školství, 
     mládeže a sportu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dvou dohod o uznání dluhu a jeho úhradě ve 
splátkách. Jedná se dluh na vodném a stočném. Dluh by měl být uhrazen v zákonné lhůtě do 18 
měsíců. 
Bez diskuse 
Usnesení 61/2018 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 15.594,- Kč  
     (slovy: patnácttisícpětsetdevadesátčtyčikorunčeských) v měsíčních splátkách ve výši  
     uvedené v návrhu dohody. 
     Dlužník: 
     …………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.         T: 6. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 62/2018 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 4.332,- Kč  
      (slovy: čtyřitisícetřisatřicetdvěkorunyčeské) v měsíčních splátkách ve výši uvedené  
      v návrhu dohody. 
      Dlužník: 
      …………………………………………………………. 
II.  Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VAK, 
      zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.                        T: 6. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě žádost ředitele ZŠ Velké Březno o souhlas s převodem 
hospodářského výsledku za rok 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 63/2018 
Žádost o souhlas s převodem hospodářského výsledku – ZŠ Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     převod hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola     
     Velké Březno ve výši 9.336,64 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                     T:  21. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu o skutečnosti, že od ředitele ZŠ obdržel požadovaný dlouhodobý 
záměr rozvoje školy, který předá radním k posouzení. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že součástí dotace na varovný a informační systém, je i 
vypracování digitálního povodňového plánu obce. S ohledem na předpokládanou hodnotu je tato 
veřejná zakázka v jeho gesci. Obdržel celkem tři nabídky, které bude otevírat buď ještě dnes, 
nebo zítra. O výsledku bude radu informovat.  

Mgr. Kulhánek předal k nahlédnutí výsledné zpracování Studie řešení centra obce, kterou obdrží 
v elektronické podobě všichni členové zastupitelstva. 

Pan Dvořák vznesl dotaz, jak je to s polomy v našich lesích. Starosta odpověděl, že v pátek 
provede společně s panem Vargou LČR šetření, na místě s cílem dohodnou další postup. To 
znamená, zda polomy vytěží LČR jako správce nebo je poskytneme občanům na samo těžbu 
anebo objednáme firmu a vytěžíme je my. 

Pan Dvořák se dotázal starosty, zda jsou činěny nějaké přípravy k realizaci oprav v Tivoli. 
Starosta odpověděl, že zatím ne, byly jiné priority, ale projedná to s panem Šestákem. 

pan Dvořák se dotázal tajemníka na případ, který se odehrál na úřadě v souvislosti s projednávání 
porušení pracovních povinností jednoho ze zaměstnanců.  Tajemník odpověděl, že se jednalo o 
porušení plnění pracovních povinností jednoho ze zaměstnanců v dělnických profesí. Toto 
porušení bylo řešeno výtkou a snížením osobního příplatku. V souvislostí s tím však došlo 
k hrubému verbálnímu  napadení jedné ze zaměstnankyň rodinným příslušníkem výtkou 
postiženého zaměstnance, což mělo za následek přivolání PČR.  Domnívám se, že i za přispění 
pana starosty se situace zklidnila a normálně pokračujeme v práci. 

Ing. Mgr. Šidák konstatoval, že v současné době na školské komisi ORP se zabývají otázkou 
výše platů ředitelů základních škol, a že by se rád z tohoto důvodu sešel s tajemníkem, aby se 
obeznámil se situací v obci.  Tajemník odpověděl, že všechny zákonné nároky v této oblasti obec 
plní a samozřejmě předloží potřebné podklady. 

Tajemník informoval radu o návštěvě interiérové architektky, která bude připravovat návrh 
řešení obřadní a zasedací síně v 1. patře. Bylo dohodnuto, že bude snížen strop, ve kterém bude 
zapuštěno promítací plátno, garnyže, vertikální žaluzie a současně ukryty i kabelové rozvody. 
Podlahu ponecháme, stávající parketová podlaha se však bude muset renovovat stejně tak, jako 
vstupní dveře. Pan Dvořák doporučil, aby se z důvodu snížení stropů vybudovala také 
klimatizace. Tajemník slíbil, že se spojí s projektantem, aby zahrnul klimatizaci do projektu. 
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Starosta požádal tajemníka, aby v této souvislosti si na projektantovi vyžádal přibližné náklady 
realizace. 

Tajemník informoval radu o tom, že byla uzavřena smlouva se společností Rentel, která 
provozuje vzdělávací portál, umožňující absolvování akreditovaných školení pro zaměstnance 
obce formou elearningu. Tento způsob šetří čas i náklady zaměstnavatele, neboť umožňuje všem 
zaměstnancům, kteří mají přístup, vstoupit do všech kurzů, provádět si cvičné testy a za poplatek 
40,- Kč pak provést i závěrečný test.  Náklady obce spojené s provozem tohoto portálu činí 29 
tis. za rok. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:05 hod. 

 

 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Ing. Mgr. Michal Šidák          
         starosta obce                                                                                 místostarosta obce   
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Z Á P I S 
z 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 3. 2018 od 16:30 na Obecním 

úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, 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 47/2018 
Program jednání 64. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 64. schůze takto: 

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

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o provedení stavby. Jedna se o stavbu 
vodovodního řadu v souvislosti se stavbou vodojemu 4x6m3.  Záměr práva stavby byl již 
zastupitelstvem schválen a zveřejněn na úřední desce.  Stavebník bude předkládat návrh smlouvy 
budoucí o bezúplatném převedení stavby do majetku obce. 
p. Dvořák doporučil, aby úřad zdokumentoval stav přístupové místní komunikace ještě před 
zahájením stavby, abychom měli, v případě jejího poškození, relevantní důkazy.  Vzhledem 
k tomu, že stavebník má zájem převést po dokončení stavbu obci, doporučuje, abychom obdrželi 
jedno pare dokumentace stavby a současně měli možnost kontrolovat kvalitu prováděných prací. 
Dále doporučil vyžádat si atest materiálu, ze kterého bude zhotoven vodojem, zda se jedná o 
materiál vhodný pro pitnou vodu. 
Usnesení 48/2018 
Smlouva o provedení stavby na pozemku č. 307 a č. 39 v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouva o provedení stavby na pozemku č. 307 a 39 v k. ú. Vítov u   
     Velkého Března ve znění předloženém v důvodové zprávě.     
     Oprávnění:          
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu smlouvy zastupitelstvu obce k projednání.                      T: 28. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy 
k pozemku. Důvodem je, že současná nájemkyně již nemá zájem o tento pozemek, avšak o nájem 
toho pozemku již projevil zájem další zájemce. 
Bez diskuse 
Usnesení 49/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - ……….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemek č. 392/1v k. ú. Valtířov nad  
     Labem o výměře 110 m2 s nájemníkem:  …………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku.                                   T: 31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh ………………… na úplatný převod pozemků. Jedná se o 
komunikaci u řadových domků bývalého Benaru a trávník, na kterém máme umístěno sběrné 
hnízdo. V komunikaci je umístěn výtlačný řad na ČOV a v trávníku jsou sítě. ………………… 
navrhuje cenu 200,- Kč/m2, což je asi 160.000,- Kč. Komise majetková a bytová s návrhem 
nesouhlasí. 
Pan Dvořák připomněl usnesení zastupitelstva týkající se převodu infrastruktury a komunikací 
jiných vlastníků do majetku obce a sdělil, že zásadně nesouhlasí s úplatným převodem 
komunikace. Rovněž mu připadá cena 200,-- Kč/m2 poměrně vysoká. Bylo by vhodné jednat 
s ………………… o bezúplatném převodu komunikace.  Zatravněný trojúhelník bychom mohli 
koupit, ale za cenu nižší.  
Usnesení 50/2018 
Nabídka ………………… na prodej pozemků p. č 63 a p. č. 64/2, oba v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh  ………………… a tento 
I.    Bere na vědomí 
II   Doporučuje  
      a) při převodu komunikace projednat s ………………bezúplatný převod, 
      b) při převodu travnaté ploch projednat ……………… odkoupení za cenu v místě  
          obvyklou, maximálně však za 200,-- Kč/m2, 
      c) nechat zpracovat znalecký posudek na cenu obvyklou. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      vedením jednání s panem Bohuslavem ve smyslu doporučení.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu VO v ulici 
Pod Lesem. 
Bez diskuse 
Usnesení 51/2018 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné osvětlení  
Pod Lesem, Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh smlouvy a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné  
    osvětlení vč. stožárů v ulici Pod Lesem ve Valtířově nad Labem. 

Převodce - manželé 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
a 
Převodce - manželé 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
a 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
a 
Převodce 
…………………………………………………… 
a 
Převodce    
…………………………………………………… 
a 
Převodci – manželé    
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání    T: 28. 3. 2018 
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě doporučení hodnotící komise na výběr nejvýhodnější nabídky 
podlimitní veřejné zakázky nazvané “Protipovodňová opatření obce Velké Březno – varovný 
informační systém“ 
Bez diskuse 
Usnesení 52/2018 
Schválené nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky nazvané „Protipovodňová 
opatření obce Velké Březno – varovný informační systém“ 
Rada obce Velké Březno pojednala zprávu hodnotící komise a 
I.  Schvaluje 
     jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti  Colsys s.r.o.,  IČ: 147 996 34, se  
     sídlem Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203 za cenu 3.369.356 Kč bez DPH. 
II. Ukládá 
     Mgr Michalu Kulhánkovi, starostovi, 
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     zabezpečit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na portálu Vhodné k uveřejnění a  
     vyzvat vybraného dodavatele k doložení originálů dokladů prokazujících požadovanou  
     kvalifikaci.                                                                                                          T:  20. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek v souvislosti s přípravou kulturní akce Tivolí hudební léto ve Velkém Březně 
předložil radě návrh na uzavření darovací smlouvy. 
Bez diskuse 
Usnesení 53/2018 
Uzavření darovací smlouvy – Tivolí léto 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o poskytnutí daru obci Velké Březno ve výši 10.000,- Kč na náklady  
      spojené s konání akce Tivolí hudební léto ve Velkém Březně v přeloženém znění 
      Dárce: 
      ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Bezručova 2212/30 Říčany. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     v souvislosti s pořádání akce Tivolí hudební léto ve Velkém Březně, k uzavíráním sponzor- 
     ských nebo darovacích smluv v případě, že obdarovaným nebo sponzorovaným bude obec 
     Velké Březno.                                                                               T: do 31. 8. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci obsahující porovnání všech položek výpočtu ceny 
vodného a stočného za rok 2017, tak jak to ukládají obecně závazné právní předpisy. 
Bez diskuse. 
Usnesení 54/2018 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.  Bere na vědomí 
II. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     informaci o porovnání cen vodného a stočného oproti kalkulaci k projednání 
III.Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením informace o ceně vodného a stočného zastupitelstvu obce k projednání.    
                                                                                                              T: 28. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost o výjimku ze Směrnice č.1/2017 pro výběr dodavatele na 
zpracování projektu“ Obec Velké Březno – Systém odděleného sběru materiálově využitelných 
odpadů“.  Tento projekt je potřebný k získání dotace na pořízení nádob na separaci odpadu 
(plasty a papír), které obdrží vlastník rodinného domu. Současný zájem se pohybuje kolem 95 
vlastníků, ale ze zkušenosti firma doporučuje více, neboť jak ostatní uvidí, že to soused má, 
budou mít také zájem. Proto budeme žádat dotaci na 300 nádob. Současně bychom požádali i na 
dotaci na domácí kompostéry, o které je v obci také zájem. Mgr. Kulhánek v souvislostí se 
separací odpadu připomněl, že jsme neuspěli s žádostí o dotaci za účelem pořízení svozového 
vozidla a buňky na úschovu již nepotřebný, ale ještě použitelných věcí, a proto bude nutné pořídit 
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si svozové vozidlo, neboť multikára, kterou v současnosti používáme, již dosluhuje. Konstatoval. 
Že uvažoval o tom, zakoupit tzv. komunální vozidlo, ke kterému lze ještě připojit nástroje (pluh, 
zametač, apod.). Pořizovací cena vozidla tohoto typu však sahá ke 2 milionům korun. 
Usnesení 55/2018 
„Obec Velké Březno - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 
17.2. Směrnice č. 1/2017 
I.   Povoluje 
      za účelem výběru dodavatele pro zpracování projektu „Obec Velké Březno - Systém  
      odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“,, výjimku z postupu uvedeném   
      v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Projektu „Obec Velké Březno – Systém   
      odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“, za cenu 97.000,- Kč bez DPH  
      se společností ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3,  
      602 00 Brno. 
III. Ukládá 
       Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucímu ÚSČ OÚ, 
       zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                 T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o poskytnutí dotace na VPP s úřadem 
práce. 
Bez diskuse. 
Usnesení 56/2018 
„Dohoda s Úřadem práce - VPP“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     1.  Uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  
          poskytnutí příspěvku č. ULA-V-10/2018, s Úřadem práce České republiky,                          
          IČ: 72496991, se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem  
          Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem. 
      2. Uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  
          poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního  
          fondu č. ULA-V-9/2018, s Úřadem práce České republiky,  IČ: 72496991, se sídlem:  
          Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR  
          v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem. 
   II.   Ukládá  
          p. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
          zabezpečit uzavření dohod dle schvalovací části tohoto usnesení.               T:  31. 3. 2018 
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v roce 2017 a o způsobu jejich zadání. 
Bez diskuse 
Usnesení 57/2018 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2017 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké 
Březno v roce roku 2017 a způsobu jejich zadání a tuto 
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I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      informaci o zadávání veřejných zakázek v roce 2017 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením informace o zadávání VZ zastupitelstvu k projednání.                  T:  28. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na doplnění Komise majetkové a bytové. Konstatoval, že 
komise navrhuje doplnit za odvolaného člena pan Jana Mlejnka. Současně doporučil radě, aby 
doplnila za odvolaného člena komise, který je současně členem zastupitelstva, opět člena 
zastupitelstva.  
Pan Dvořák navrhl, aby se členem komise stal pan Turek, který je nejen členem zastupitelstva, 
ale současně, stejně jako p. Charvátová, bydlí ve Valtířově.  
pan Turek souhlasil s kandidaturou. 
Usnesení 58/2018 
Návrh na doplnění člena Komise majetkové a bytové Rady obce Velké Březno 
Rada obce velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Odvolává 
     paní Ivanu Charvátovou z funkce člena Komise majetkové a bytové 
II. Jmenuje  
     pana Karla Turka členem Komise majetkové a bytové 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku smlouvy č. 4 s  atelierem AVN, kterým 
se prodlužuje termín pro vydání stavebního povolení na jídelnu. Svoji žádost projektant 
odůvodňuje tím, že DZS a KHS svá vyjádření vydaly v prodloužené lhůtě 60 dnů, a proto byla 
žádost o stavební povolení podána později a smluvní termín 17. 3. 2018 nemůže být dodržen. 
Současně konstatoval, že projektant již předložil prováděcí dokumentaci, kterou obdrží členové 
Komise investiční a stavební k připomínkování. Připomínkové řízení s projektantem proběhne 
ve středu příští týden. 
pan Dvořák poznamenal, že tak zkušený projektant mohl průtahy dotčených úřadů předpokládat. 
Usnesení 59/2018 
Žádost o prodloužení termínu na inženýrskou činnost akci 
 „Školní jídelna a kuchyně Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala žádost společnosti Atelier AVN s.r.o. a  
I.  Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 4 příkazní smlouvy ze dne 21. 7. 2016, kterým se prodlužuje lhůta    
     stanovená v čl. III odst. 1 položka c2  IČ – DSP do 10. 5. 2018.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 4 příkazní smlouvy.                                          T:  30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na doplnění Komise kultury, školství, mládeže a sportu. 
Konstatoval, že dva členové komise požádali o uvolnění z důvodu časového zaneprázdnění. 
Předsedkyně komise navrhla komisi doplnit o členy, kteří se již při této činnosti osvědčili. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že odvolaní členové nejsou členy zastupitelstva, starosta doporučuje 
návrhu předsedkyně komise vyhovět. 
Bez diskuse   
Usnesení 60/2018 
Návrh na doplnění Komise kultury, školství, mládeže a sportu Rady obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.  Odvolává  
     pana Jana Haspru a Mgr. Jindru Šteflovou z funkce členů Komise kultury, školství, mládeže    
     a sportu 
II. Jmenuje   
     paní Marcelu Hovorkovou a pana Jiřího Hovorku, členy Komise kultury, školství, 
     mládeže a sportu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dvou dohod o uznání dluhu a jeho úhradě ve 
splátkách. Jedná se dluh na vodném a stočném. Dluh by měl být uhrazen v zákonné lhůtě do 18 
měsíců. 
Bez diskuse 
Usnesení 61/2018 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 15.594,- Kč  
     (slovy: patnácttisícpětsetdevadesátčtyčikorunčeských) v měsíčních splátkách ve výši  
     uvedené v návrhu dohody. 
     Dlužník: 
     …………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.         T: 6. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 62/2018 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 4.332,- Kč  
      (slovy: čtyřitisícetřisatřicetdvěkorunyčeské) v měsíčních splátkách ve výši uvedené  
      v návrhu dohody. 
      Dlužník: 
      …………………………………………………………. 
II.  Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VAK, 
      zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.                        T: 6. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě žádost ředitele ZŠ Velké Březno o souhlas s převodem 
hospodářského výsledku za rok 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 63/2018 
Žádost o souhlas s převodem hospodářského výsledku – ZŠ Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     převod hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola     
     Velké Březno ve výši 9.336,64 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                     T:  21. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu o skutečnosti, že od ředitele ZŠ obdržel požadovaný dlouhodobý 
záměr rozvoje školy, který předá radním k posouzení. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že součástí dotace na varovný a informační systém, je i 
vypracování digitálního povodňového plánu obce. S ohledem na předpokládanou hodnotu je tato 
veřejná zakázka v jeho gesci. Obdržel celkem tři nabídky, které bude otevírat buď ještě dnes, 
nebo zítra. O výsledku bude radu informovat.  

Mgr. Kulhánek předal k nahlédnutí výsledné zpracování Studie řešení centra obce, kterou obdrží 
v elektronické podobě všichni členové zastupitelstva. 

Pan Dvořák vznesl dotaz, jak je to s polomy v našich lesích. Starosta odpověděl, že v pátek 
provede společně s panem Vargou LČR šetření, na místě s cílem dohodnou další postup. To 
znamená, zda polomy vytěží LČR jako správce nebo je poskytneme občanům na samo těžbu 
anebo objednáme firmu a vytěžíme je my. 

Pan Dvořák se dotázal starosty, zda jsou činěny nějaké přípravy k realizaci oprav v Tivoli. 
Starosta odpověděl, že zatím ne, byly jiné priority, ale projedná to s panem Šestákem. 

pan Dvořák se dotázal tajemníka na případ, který se odehrál na úřadě v souvislosti s projednávání 
porušení pracovních povinností jednoho ze zaměstnanců.  Tajemník odpověděl, že se jednalo o 
porušení plnění pracovních povinností jednoho ze zaměstnanců v dělnických profesí. Toto 
porušení bylo řešeno výtkou a snížením osobního příplatku. V souvislostí s tím však došlo 
k hrubému verbálnímu  napadení jedné ze zaměstnankyň rodinným příslušníkem výtkou 
postiženého zaměstnance, což mělo za následek přivolání PČR.  Domnívám se, že i za přispění 
pana starosty se situace zklidnila a normálně pokračujeme v práci. 

Ing. Mgr. Šidák konstatoval, že v současné době na školské komisi ORP se zabývají otázkou 
výše platů ředitelů základních škol, a že by se rád z tohoto důvodu sešel s tajemníkem, aby se 
obeznámil se situací v obci.  Tajemník odpověděl, že všechny zákonné nároky v této oblasti obec 
plní a samozřejmě předloží potřebné podklady. 

Tajemník informoval radu o návštěvě interiérové architektky, která bude připravovat návrh 
řešení obřadní a zasedací síně v 1. patře. Bylo dohodnuto, že bude snížen strop, ve kterém bude 
zapuštěno promítací plátno, garnyže, vertikální žaluzie a současně ukryty i kabelové rozvody. 
Podlahu ponecháme, stávající parketová podlaha se však bude muset renovovat stejně tak, jako 
vstupní dveře. Pan Dvořák doporučil, aby se z důvodu snížení stropů vybudovala také 
klimatizace. Tajemník slíbil, že se spojí s projektantem, aby zahrnul klimatizaci do projektu. 
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Starosta požádal tajemníka, aby v této souvislosti si na projektantovi vyžádal přibližné náklady 
realizace. 

Tajemník informoval radu o tom, že byla uzavřena smlouva se společností Rentel, která 
provozuje vzdělávací portál, umožňující absolvování akreditovaných školení pro zaměstnance 
obce formou elearningu. Tento způsob šetří čas i náklady zaměstnavatele, neboť umožňuje všem 
zaměstnancům, kteří mají přístup, vstoupit do všech kurzů, provádět si cvičné testy a za poplatek 
40,- Kč pak provést i závěrečný test.  Náklady obce spojené s provozem tohoto portálu činí 29 
tis. za rok. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:05 hod. 

 

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


