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Z Á P I S  
z 69. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 30. 5. 2018 od 16:30 na Obecním 

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

Omluveni: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., 
 
Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná, a že proti zápisu z 68. rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 107/2018 
Program jednání 69. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 69. schůze takto: 

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

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na úpravu výše základního nájemného z nájmu pozemků ve 
vlastnictví obce. Konstatoval, že dříve existovali pouze dva typy nájemného – na sekání za 0,20 
Kč/m2/rok a na zahrádku za 1,-- Kč/m2/rok. Nyní navrhujeme více variant nájemného dle 
skutečného využití. Současně upozornil na skutečnost, že pozemek pronajatý za účelem kosení 
trávy nesmí být oplocen, v opačném případě bude tento pozemek posuzován jako okrasná 
zahrada nebo zahrada k rekreaci. Současně doplnil, že předkladatel navrhuje stanovit toto 
nájemné u nových smluv, stávající nájemné ponechat v platnosti do doby než bude takováto 
nájemní smlouva ukončena. 
Tajemník doporučuje vypustit cenu za pronájem pozemku k parkování, neboť pronajímatel je 
odpovědný za to, za jakým účelem věc pronajímá, a zda tato věc splňuje zákonné předpoklady 
účelu nájmu (parkování mimo komunikace a k tomu určené parkovací či odstavné plochy 
v CHKO vyžaduje nepropustné vrstvy, lapoly atd.) 
Usnesení 108/2018 
Návrh na úpravy základního nájemného z obecních pozemků 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     výši základního nájemného pozemků ve vlastnictví obce pro fyzické osoby, dle účelu   
     nájmu takto: 
     účel nájmu: 
     louka, kosení trávy (pozemek nesmí být oplocen) 0,50 Kč /m2/rok 
     zahrada (ovocná, okrasná, k rekreaci)   4,-- Kč/m2/rok 
     manipulační plocha, přístupová cesta   10,-- Kč /m2/rok 
     umístění přístřešku, pergoly apod.   20,-- Kč/m2/rok 
     s tím, že nájemné ze smluv o nájmu pozemku platných ke dni schválení tohoto usnesení,   
     se nemění. V případě, že nájemce požádá o změnu smlouvy, bude nájemné vypočteno  
     nově, dle aktuálních cen stanovených radou obce. 
     Nájemné z nájemní smlouvy uzavřené s právnickými osobami, zapsanými spolky a      
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     podnikateli, bude stanoveno „ad hoc“ radou obce. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                         T: ihned 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném 
břemeni a právu provést stavbu. Bude se jednat se o stavbu přípojky NN k stavbám v bývalé 
Loděnici ve Valtířově. 
Bez diskuse 
Usnesení 109/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 13, 113/2 a 112, vše v k. ú. 
Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene   
     – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 13, p. č. 113/2 a p. č. 112,  
     všechny v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením žádosti za ZO k projednání.                                                            T: 25. 6. 2018  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – zřízení věcného 
břemene – služebnosti spočívající ve výstavbě inženýrských sítí k novostavbě rodinnému domu 
přes pozemek 156 ve Valtířově. Záměr byl zveřejněn na úřední desce.  
Bez diskuse 
Usnesení 110/2018 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – inženýrské sítě na 
p.p.č 156 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – inženýrské sítě na pozemku  
     číslo 156 v k. ú. Valtířov nad Labem ve znění předloženého návrhu 
     Budoucí oprávněný:  
     ……………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření budoucí smlouvy.                                                               T:  30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost budoucích kupujících na snížení prodejní ceny pozemků 
číslo 357 a 392/1 ve Valtířově a pozemku 727 ve Velkém Březně. Komise majetková a bytová 
snížení prodejní ceny nedoporučuje, doporučuje však, aby obec nesla náklady na zpracování 
znaleckého posudku. Současně upozornil na skutečnost, že odchylka od ceny obvyklé musí být 
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dle zákona o obcích zastupitelstvem zdůvodněna, a že skutečně nelze nalézt objektivní důvod 
k poskytnutí slevy. 
Pan Dvořák prohlásil, že se v této věci cítí podjatý, a proto se zdrží hlasování, současně navrhl, 
znovu zveřejnit záměr z cenou, zda se nájemníci nepřihlásí.  Mgr. Kulhánek odpověděl, že 
někteří z nájemců o koupi části pozemku projevili zájem a bude s nimi dále jednáno.   
Usnesení 111/2018 
Snížení prodejní ceny za pozemek č. 357 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      schválit snížení prodejní ceny pozemku č. 357, v k. ú. Valtířov nad Labem  
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      schválit, že náklady na zpracování znaleckého posudku ponese prodávající. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 112/2018 
Snížení prodejní ceny za pozemek č. 727 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit snížení prodejní ceny pozemku č. 727, v k. ú. Velké Březno.   
 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      schválit, že náklady na zpracování znaleckého posudku ponese prodávající. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 113/2018  
Snížení prodejní ceny za pozemek č. 392/1 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit snížení prodejní ceny pozemku č. 392/1, v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      schválit, že náklady na zpracování znaleckého posudku ponese prodávající. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na zadání VZMR nazvané „Oprava místní komunikace 
Zadní 49c a Nová 56c“ 
Bez diskuse 
Usnesení 114/2018 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Oprava místní komunikace Zadní 49c a Nová 56c“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava místní komunikace Zadní 49c  
      a Nová 56c“, ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz. T: 31. 5. 2018 
III. Ustavuje 
      Komisi pro otevírání nabídek a Hodnotící komisi ve složení:  
      Ing. Jiří Pavliš, Mgr. Ing. Michal Šidák, Bc. Tomáš Pýcha, Ing. Jan Fiala, 
      pan Miroslav Šesták. 
IV. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na zadání VZMR nazvané „Obnova vodovodu Pod Strání“ 
Bez diskuse 
Usnesení 115/2018 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova vodovodu Pod Strání“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova vodovodu Pod Strání“, ve  
      znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz. T: 31. 5. 2018 
III. Ustavuje 
      Komisi pro otevírání nabídek a Hodnotící komisi ve složení:  
      Ing. Jiří Pavliš, Mgr. Ing. Michal Šidák, Bc. Tomáš Pýcha, Ing. Jan Fiala, 
      pan Miroslav Šesták. 
IV. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě protokol o kontrole hospodaření MŠ v roce 2017, který obsahuje 
několik doporučení. 
Bez diskuse 
Usnesení 116/2018 
Výsledky kontroly hospodaření MŠ za rok 2017 
Rada obce Velké Březno se seznámila s obsahem Protokolu o kontrole hospodaření 
příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Březno v roce 2017 a tento 
I.   Bere na vědomí  
II.  Žádá 
      p. Pavlu Hasprovou, ředitelku MŠ, 
      aby informovala zřizovatele o přijatých opatřeních k doporučením navržených kontrolní  
      skupinou.                       T:  30. 6. 2018 
III. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
      o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                    T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě protokol o kontrole hospodaření ZŠ v roce 2018. Bez diskuse 
Usnesení 117/2018 
Výsledky kontroly hospodaření ZŠ za rok 2017 
Rada obce Velké Březno se seznámila s obsahem Protokolu o kontrole hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno v roce 2017 a tento 
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě výsledky zadávacího řízení na dodavatele VZMR  nazvané 
„Projektové a inženýrské služby na akci „Celková obnova veřejného osvětlení Velké Březno“. 
Konstatoval, že byly podány dvě nabídky s velmi rozdílnou cenou, a to 389 tis. a 1.445tis. 
Vzhledem ke skutečnosti, že odhad správce VO činil cca 500 tis. Kč, nelze považovat částku 389 
tis. za nepřiměřeně nízkou cenu, ale 1.445 tis. za cenu skutečně přemrštěnou.  
Bez diskuse 
Usnesení 118/2018 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky  
„Projektové a inženýrské služby na akci „Celková obnova veřejného osvětlení Velké 
Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I. Schvaluje 
   1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Osvětlení a energetické systémy  
       a.s., IČ: 25088092    
   2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky Projektové a inženýrské služby   
       na akci „Celková obnova veřejného osvětlení Velké Březno za cenu 389 000,- Kč  
       bez DPH, se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. se sídlem: Novodvorská  
       1010/14, 142 00 Praha 4 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. 
                                 T:  30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě žádost o schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2018. Konkrétně se 
jedná o postup při výběru dodavatele opravy podlahy v sále KD Tivoli.  Byly zpracovány dva 
rozpočty na suchou a mokrou variantu. Doporučujeme provést opravu suchou cestou. Obdrželi 
jsme však pouze jednu nabídku. Dále konstatoval, že v rozpočtu je na opravu vyčleněno 600 tis. 
Kč, a proto pan Šesták oslovuje firmy dodávající okna, že bychom část oken vyměnili. Tvrdím 
však, že je třeba provést rekonstrukci WC pro návštěvníky, občané na ně upozorňují již několik 
let. 
p. Dvořák podpořil suchou variantu opravy parketu. Současně upozornil na nutnost opravit 
prostory pro účinkující, včetně kuchyňky a výčep s tím, že WC nejsou zas až tak ve špatném 
stavu. 
Ing. Mgr. Šidák upozornil na potřebu rekonstrukce elektrických rozvodů. Shoduje se s Mgr. 
Kulhánkem na rekonstrukci WC pro návštěvníky. 
Usnesení 119/2018 
Schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2017 – oprava podlahy sálu KD Tivoli 
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 Opravy podlahy sálu KD Tivoli, výjimku z postupu   
     uvedeném v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      uzavřením smlouvy na opravu podlahy sálu KD Tivoli za cenu 328.241,32,- Kč bez DPH 
      s panem Stanislavem Smejkalem, sídlem Masarykova 1466/80, 400 01, Ústí nad Labem, 
      IČ: 694 27 208. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                  T:  15. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody se společností, jejíž prostřednictvím 
probíhá nákup elektrické energie na burze. Obsahem dohody je zpracování údajů v souladu 
s GDPR. Uzavření takovéto dohody podmiňuje další činnost zpracovatele na základě již 
uzavřené smlouvy. Pokud by dohoda nebyla uzavřena, musela by obec smlouvu ukončit. 
Bez diskuse 
Usnesení 120/2018 
Dohoda o zpracování údajů v souladu GDPR 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o zpracování údajů v souladu s ustanoveními článku 28 obecního nařízení   
     o ochraně osobních údajů se spol.: POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,  
     Rybná 14/682, 110 05 Praha 1, 
II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    zabezpečit uzavření dohody.                                                                                T:  15. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě zprávu o vyúčtování vodného a stočného v domě Valtířov 77 návrh 
na řešení vzniklé situace.  Konstatoval, že při osazení nových vodoměrů bylo zjištěno, že pouze 
ve dvou z 10 bytů umístěných v tomto domě byly osazeny vodoměry na studenou vodu. 
Současně bylo zjištěn nekontrolovatelný (neměřený) výtok vody v prádelně. Nájemníci v domě 
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jej zřejmě používali jako zdroj vody na mytí osobních automobilů a k napouštění bazénů.  ÚSOM 
není schopen prokázat zvýšenou spotřebu konkrétním osobám a obává se, že v případných 
soudních sporech s nájemníky z těchto důvodů neuspěje.  V současné době jsou všechny výtoky 
měřeny, ty které nemají osazeny vodoměr, byly zaslepeny.  Z výše uvedených důvodů 
navrhujeme, aby obec ze svého rozpočtu uhradila vodné a stočné vypočtené dle spotřeby vody 
naměřené na patním vodoměru objektu Valtířov 77 v objemu 300 m3 s tím, že zbylá část bude 
rozpočítána mezi nájemníky. 
Současně informoval radu o tom, že společnost ISTA musela provést nové vyúčtování, neboť 
vzhledem ke zvolené metodice nájemníci vyúčtování nepochopili a namítali výši takto 
vypočtených částek a tohle je jediný dům s takovýmto nevysvětlitelným rozdílem. 
P. Dvořák má pochybnosti o navrženém postupu a ptá se, jak mohla tato situace nastat a kdo za 
ni nese vinu. 
Tajemník odpověděl, že se jedná zřejmě o pochybení při zjišťování výše spotřeby v bytech 
v uplynulých letech, neboť je přesvědčen, s ohledem na objem vody naměřený na patním 
vodoměru tohoto domu, že tolik vody nemohlo být v loňském roce v tomto domě spotřebováno. 
I kdyby volně vytékala, musela by vytvořit jezero.  Bazén této velikosti si nedovede představit a 
takovouto spotřebu nemá ani auto myčka.  Konstatoval, že vzhledem k úrovni (obsah a 
vypovídací schopnost) nelze příčinu dovodit ani na základě podkladů převzatých po paní 
Tomanové.  Tím se úřad dostává do důkazní nouze, a proto nelze určit konkrétního viníka a 
požadovat na něm úhradu škody. Současně se také obec dostává do důkazní nouze, protože 
nemůže prokázat, kterým z konkrétních nájemníků a kdy byla tato zvýšená spotřeba způsobena 
a požadovat na něm úhradu vodného a stočného.  Proto navrhujeme tento kompromis. 
Usnesení 121/2018 
Vyúčtování vodného a stočného v domě Valtířov 77 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Souhlasí  
     s tím, že obec ponese náklady na vodné a stočné vypočtené za spotřebovanou pitnou vodu  
     v bytovém domě Valtířov 77 v objemu 300 m3. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit provedení úpravy vyúčtování vodného a stočného v domě Valtířov 77  
     v souladu s přijatým usnesením.                                                                    T:  15. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření kupní smlouvy s manželi Peškovými. Záměr byl 
zveřejněn na úřední desce. Radní se shodli na tom, aby návrh nejprve projednala Komise 
majetková a bytová. Návrh byl stažen z jednání. 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 543 ve Velkém 
Březně. Záměr byl řádně zveřejněn, o koupi projevil zájem pouze jediný uchazeč. Také zde se 
radní se shodli na tom, aby návrh nejprve projednala Komise majetková a bytová. Návrh byl 
stažen z jednání. 
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Mgr. Kulhánek předložil radě výsledky zadávacího řízení na dodavatele VZMR nazvané 
„Připojení plynových kotlů v domě Litoměřická 248, Velké Březno“. Konstatoval, že byly 
osloveny 3 firmy, přihlásil se pouze jediný uchazeč. 
Bez diskuse 
Usnesení 122/2018 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele VZMR:  „Připojení plynových kotlů v domě 
Litoměřická 248, Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
    1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku uchazeče František Kořan, IČ: 627 52 85   
    2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky Připojení plynových kotlů v  
        domě Litoměřická 248, Velké Březno za cenu 363 231,86,- Kč bez DPH,  
        s František Kořan, se sídlem: Těchlovice 144, 405 02 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                  T: 30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy se správcem IT sítě pro obec, jejímž 
obsahem je zpracování údajů v souladu s GDPR. Uzavření této dohody podmiňuje další činnost 
správce sítě jako zpracovatele osobních údajů na základě již uzavřené smlouvy. Pokud by 
smlouva nebyla uzavřena, musela by obec smlouvu o správě IT a cloudu datových souborů 
ukončit. 
Bez diskuse 
Usnesení 125/2018 
Smlouva o zpracování údajů v souladu GDPR 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouva o zpracování osobních údajů v předloženém znění. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                             T:  15. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty: 

Mgr. Kulhánek informoval radní, o zahájení provozu aplikace Mobilní rozhlas, do které se do 
dnešního dne přihlásilo již 110 zájemců. Tato aplikace neslouží jen uživatelům chytrých telefonů, 
je určena i seniorům, kteří vlastí tlačítkový telefon. Ti mohou být informování prostřednictvím 
SMS. Současně informoval, že na webu a facebooku obce je umístěna anketa k budoucímu 
vzhledu Aleje sportovců, při níž lze také využít aplikace Mobilní rozhlas. Konstatoval, že více 
respondentů se přiklání k variantě zachovat chodník a obnova aleje.  

Mgr. Kulhánek informoval radní o tom, že Mudr. Vondráková údajně přemlouvá maminky, aby 
se svými dětmi přešly na Střekov. Z toho usuzuje, že zřejmě bude chtít pediatrickou ordinaci na 
našem středisku uzavřít. Proto se d ní hodlá sejít a o této skutečnosti jednat. 
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Diskuse: 

p. Dvořák se dotázal, jak to vypadá se stavbou chodníku pod zámkem. Starosta odpověděl, že 
jednal se zástupci dodavatele, dohodli jsme se na předání staveniště. Dále jsme se dohodli, že část 
ornice ze stavby rozvezou na hřiště v Pískovně a část na škvárové hřiště FK Velké Březno. 
Současně informoval radu, že dozor investora na stavbě bude vykonávat Ing. Fiala. Informaci 
doplnil o sdělení dodavatele, že počítají s tím, že lhůtu realizace výrazně zkrátí.  

p. Dvořák informoval radní o jednání s Ing. Arch. Novákem o rozpočtech v prováděcí 
dokumentaci připravované stavby školní jídelny. Starosta k tomu sdělil, že od 9. 7. 2018 proběhne 
demolice domečku a trafostanice. 

p. Dvořák se dotázal, jak pokračuje příprava stavby – obnova oplocení v ulici Zadní. Starosta 
odpověděl, že jednal s náměstkem SŽDC, který mu přislíbil, že se budou snažit nedělat zbytečné 
obstrukce a že nám pokud to bude možné, vyjdou vstříc. Zatím pracujeme s předpokládanou cenou 
1.000,- Kč za běžný metr plotu. Předpokládáme, že bychom jej realizovali během prázdnin. 
Náměstek SŽDC přislíbil bližší informace do jednání ZO 25. 6. 2018. 

Ing. Mgr. Šidák přednesl opakující se stížnost občanů zejména DPS na špatný stav autobusových 
zastávek v obci a rozpadlý plot u zastávky v ul. Ústecká.  Starosta odpověděl, že doposud obdržené 
nabídky jsou cenově velmi vysoké cca 160 tis. za jednu zastávku bez DPH a že se pokusíme sehnat 
levnější modulové systémy.  Při instalaci nové zastávky budeme řešit i polorozpadlý plot u DPS. 

p. Turek informoval radní, že pan Vőhnl si v minulosti opakovaně stěžoval na vadný vodoměr 
v bytě, který měřil vyšší spotřebu, než byla ve skutečnosti, což se potvrdilo nyní, při osazení 
nového vodoměru, který naměřil spotřebu cca o třetinu menší než ten starý. Starosta odpověděl, 
že toto prověříme.    

Jednání rady bylo ukončeno v 18: 20 hod.  

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


