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Z Á P I S  
z 75. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 8. 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 usnášení 
schopná, a že proti zápisu ze 74. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
 
Usnesení 169/2018 
Program jednání 75. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 75. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
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 k projednání návrh na uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 
318/2 zahrada v k. ú. Valtířov nad Labem za tržní cenu 29.000,-- Kč. Komise souhlasí bez 
výhrad. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 346/2018 a zveřejněn od 28.6.-16. 7. 2018.  
Bez diskuse 
Usnesení 170/2018 
Prodej p. p. č. 318/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit prodej pozemku č. 318/2 , zahrada, v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 120 m2 
     za 29.000,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené, 
     Kupující: 
     ……………………………………………………………. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                         T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 
727, zahrada o výměře 1715 m2 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že pozemek byl nejprve 
nabídnut SVJ Děčínská 140a141, které písemně potvrdilo, že za nabízenou cenu 103,- Kč/m2 
nemá o koupi zájem. Zastupitelstvo obce opakovaně potvrdilo, že trvá na ceně 103,-- Kč/m2. 
Na tento záměr byla podána žádost p. …………………, bytem …………….. za 103,-- Kč/m2 a 
druhá žádost p. ……………………, bytem …………….., který vlastní jeden byt v domě čp. 
140/141 v ulici Děčínská, za cenu. 105,-- Kč/m2.  Dne 20. 8. 2018 se dostavila na úřad 
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předsedkyně SVJ Děčínská 140 a 141, která jménem SVJ také požádala o koupi předmětného 
pozemku, a to za cenu 103,-- Kč/m2. S vědomím, že p. ………… navrhuje cenu o 2 Kč vyšší, 
navrhl radním, aby doporučili zastupitelstvu prodej tohoto pozemku SVJ. 
Bez diskuse    
Usnesení 171/2018  
Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit prodej pozemku č. 727, zahrada o výměře 1715 m2, v k. ú. Velké Březno 
     za cenu 176.645,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené, 
     Kupující: 
     Společenství vlastníků jednotek Děčínská 140 a 141, Velké Březno. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                         T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh ………………. o koupi pozemku 291/107. 
…………….. navrhují dvě varianty:  
Varianta 1) částečnou koupi o výměře cca 250 m2 a částečný pronájem o výměře cca 100 m2. 
Pozemek by musel být dělen GP.  
Varianta 2) částečná koupě pozemku o výměře cca 250 m2. Pozemek by musel být dělen GP. 
S ohledem na výše uvedené varianty, doporučila Komise tento pozemek pouze pronajmout. Mgr. 
Kulhánek upozornil, že nelze přistoupit na pronájem ani žádnou z navrhovaných variant, neboť 
byl uzavřen Dodatek č. 2, který umožňuje pouze prodej celých pozemků. Smluvní partneři budou 
po obci žádat smlouvou garantovaný výnos, který v případě pronájmu nebo prodeje na části by 
nebylo možné realizovat. 
Bez diskuse 
Usnesení 172/2018 
Prodej části pozemku p. č. 291/107 a pronájem v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a s ohledem na uzavřený Dodatek č. 2 
Dohody pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných domů Velké Březno -  Vítov II. 
etapa“  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     neschválit prodej pozemku č. 291/107 o výměře 570 m2 v k. ú. Velké Březno po částech. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                            T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr prodeje pozemku p. č. 159/1 v k. ú. Velké 
Březno. Vlastníci pozemku č. 159/3 v k. ú. Velké Březno navštívili obecní úřad s tím, že mají 
zřejmě posunuty ploty a zabírají část obecního pozemku č.159/1. Proto obec objednala 
geodetické zaměření plotů. Dle zaměření ploty opravdu zasahují do obecního pozemku.  
Následně byl radou obce schválen záměr pronájmu tohoto pozemku. Všichni sousední majitelé 
plotu byli o situaci informováni. Majitelé plotů nemají zájem o pronájem a všichni požádali o 
koupi té části pozemku, do které zasahuje jejich plot.  
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Bez diskuse 
Usnesení 173/2018 
Záměr prodeje p. p. č. 159/1v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 159/1, zahrada o výměře 166 m2, v k. ú. Velké Březno.  
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                            T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o služebnosti a 
smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se o zřízení elektro přípojky kabelu NN ve Valtířově 
k budoucímu RD na pozemku č. 152/3 v k. ú. Valtířov nad Labem.  
Bez diskuse 
Usnesení 174/2018 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene – služebnosti a  
      smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN na  
      pozemku č. 156 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
      Oprávněný:  
      ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
      IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností Husák Ladislav, IČO: 13471724,  
      se sídlem Anežky České 628/1, 400 07 Ústí nad Labem 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením uzavření smlouvy budoucí zastupitelstvu obce k projednání.    T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o služebnosti a 
smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se o zřízení elektro přípojky kabelu NN ve Valtířově 
k objektu, který je v areálu bývalé loděnice. 
Bez diskuse 
Usnesení 175/2018 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IV-12-4016390/SOBS01 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene – služebnosti a  
      smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016390/SOBS01 na pozemku č. 13, 113/2, 112,  
      vše v k. ú. Valtířov nad Labem. 
      Oprávněný:  
      ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
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      IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností VLACH elektroinstalace s.r.o. se  
      sídlem Krupka, Husitská 1/25, 417 41 Krupka, IČ: 25490974. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením uzavření smlouvy budoucí zastupitelstvu obce k projednání.    T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemcích obce v k. ú. Velké Březno. Jedná se o pozemky p. č 656/2, 622, 657, 658, 659, 
všechny v k. ú. Velké Březno, ve kterých bude umístěno plynárenské zařízení (středotlak). 
Bez diskuse 
Usnesení 176/2018 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. – plynárenské 
zařízení 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
      uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích 656/2, 622,  
      657, 658, 659, všechny v k. ú. Velké Březno  
      Budoucí oprávněný:  
      GasNet, s.r.o. 
      Sídlo:  Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 
      Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
      IČO:  27295567 
      DIČ:  CZ27295567 
      zastoupena na základě plné moci společností  
      GridServices, s.r.o. 
      Sídlo:  Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
      Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 
      IČO:  27935311 
      DIČ:  CZ27935311 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
    zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                          T:  31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou k 31. 12. 
2018. Konstatoval, že o pronájem předmětného pozemku už byl projeven zájem, a proto navrhuje 
schválit i záměr pronájmu. 
Bez diskuse 
Usnesení 177/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 204/2001  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     1. Uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku č. 719/1, zahrada, o výměře          
         200 m2 v k. ú. Velké Březno, ke dni 31. 12. 2018. 
         Nájemce: 
         …………………………………………………………. 

     2. Záměr pronájmu části pozemku č. 719/1, zahrada, o výměře 200 m2 v k. ú. Velké Březno 
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II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
    1.  Zabezpečit uzavření dohody o ukončení NS.                                                  T:  31. 12. 2018 
    2.  Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu.                   T:  31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost Státního památkového ústavu o zrušení usnesení, kterým 
jim byl schválen pronájem části pozemku za účelem umístění informační tabule. Důvodem je, že 
SPÚ neobdržel dotaci. 
Bez diskuse 
Usnesení 178/2018 
Revokace usnesení č.  131/2018 - pronájem části p. p. č. 602 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Ruší 
     usnesení rady obce č. 131/2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že nájemce bytu č. v domě ………zemřel. Byt byl 
pozůstalými uvolněn 31. 7. 2018, a proto je možný k nastěhování. Komise doporučila uzavřít 
smlouvu s novým nájemcem. 
Bez diskuse 
Usnesení 179/2018 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č.   v domě …………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
     ukončení smlouvy o nájmu bytu č. , v domě ………………. z důvodu úmrtí nájemce a jeho 

převzetí ke dni 31. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
Usnesení 180/2018 
Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě Ústecká 320 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. , v domě ……………………………….., na          
     dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti                    
     nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí          
     nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                         T:  31. 08. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh úseku SOM na schválení výpovědi smlouvy o nájmu bytu 
č.  v domě …………….., z důvodu existence dluhu. Konstatoval, že situace se neustále opakuje, 
nájemce nespolupracuje. 
Bez diskuse 
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Usnesení 181/2018 
Výpověď smlouvy o nájmu bytu č.   v domě …………… 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     výpověď smlouvy o pronájmu bytu č. , v domě ………………………….., z důvodu    
     neplacení nájemného a poplatku za služby. 
     Nájemce: 
     …………………………………………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit doručení výpovědi nájemci.                                                         T:  31. 08. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě 
Zahradní 182.  Prostory budou využity k realizaci projektu na podporu lokální zaměstnanosti. 
Bez diskuse 
Usnesení 182/2018 
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – Zahradní 182 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1.NP o výměře 13,8 m2 na adrese Zahradní   
     182, Velké Březno, na dobu určitou, do 28. 2. 2020;  
     Účel nájmu: provoz kanceláře společnosti. 
     Nájemné včetně služeb činí 4 000,- Kč/měsíc s tím, že je v něm zahrnuta paušálně veškerá  
     spotřeba energií, náklady na vytápění, náklady na ukládání a likvidaci odpadu, užívání  
     společného WC, úklid společných prostor a WC a využití internetového připojení. 
     Nájemce: Společnost bfz o.p.s., Provaznická 16, 350 02 – Cheb, IČ: 27966119 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu.                                                         T:  31. 08. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání zadání VZMR na projekční a inženýrskou činnost 
k získání stavebního povolení stavby „ Velké Březno – revitalizace náměstí“.  Doplnil, že 
architektonický návrh není dogma, a že s vítězným dodavatelem teprve budeme řešit, který 
z prvků navržených architektem do projektu zahrneme, a který případně vypustíme. Současně 
požádal radní o názor, jaký typ odbornosti ( autorizace) bychom měli od dodavatele požadovat. 
Radní se shodli na názoru, že by to měl být odborník na dopravní stavby nebo městské 
inženýrství. 
Usnesení 183/2018 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PS a IS na akci „Velké Březno – 
revitalizace náměstí“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PS a IS na akci „Velké Březno –  
      revitalizace náměstí“, ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz. T: 21. 8. 2018 



 

 

7 
 

III. Ustavuje 
      Komisi pro otevírání nabídek a Hodnotící komisi ve složení:  
      Mgr. Michal Kulhánek, pan Jaromír Dvořák, 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 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na výběr nejvýhodnější nabídky VZMR na výkon TDI a 
koordinátora BOZP stavby školní jídelny. Konstatoval, že by o této VZMR mohl, v souladu se 
Směrnicí č.1/2017, rozhodnou sám, ale vzhledem k významu stavy školní jídelny pro obec i 
výběr TDI a koordinátora ponechá rozhodnutí na radě obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 184/2018 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP stavby školní jídelny“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    1.  Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Investservis spol. s r.o.,  
         IČ: 46710001 
    2.  Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Výkon TDI a koordinátora  
         BOZP stavby školní jídelny“ za cenu 159 900,- Kč bez DPH, se společností    
         Investservis spol. s r.o., se sídlem Tolstého 451, 415 03 Teplic, IČ 467 10 001. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.               T: 19. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 k SOD uzavřené za 
účelem provedení opravy MK Zadní – Nová. Dodatek reaguje na potřebu navýšit náklady stavby 
o 328 562,06 Kč bez DPH. V průběhu realizace došlo k doplnění o práce, s kterými kontrolní 
rozpočet nepočítal. Jednalo se o osazení nových obrubníků, výškové úpravy uličních vpustí, 
šoupat, či hydrantů, vícepráce při odfrézování původního asfaltového povrchu, osazení více 
žlabů u školního hřiště a doplnění podkladových vrstev ve všech třech úsecích stavby, doplnění 
konstrukčních vrstev v místě nově budované opěrné zdi. Současně, vzhledem k navýšení objemu 
prací, prodlužuje termín předání o14 dní (14. 9. 2018)  
Pan Dvořák se dotázal, zda dodavatel navržené práce odpovídají svou výší rozpočtu. Starosta 
odpověděl, že ty, které jsou rozpočtovány, jsou naceněny dle rozpočtu a ty, které obsaženy 
v rozpočtu nejsou, jsou oceněny dle URS a dle sdělení p. Šestáka, který návrh přepočítával, jsou 
správně. Pan Dvořák namítl, že by ceny měly být stanoveny ve stejném duchů jako nabídka, tedy 
pokud původní byly např. 0,9 URS měly by i ty nové být 0,9 URS. Dále konstatoval, že se mu 
osobně nelíbí rozsah víceprací, že to ukazuje na špatný projekt. Starosta konstatoval, že projekt 
byl zpracován v souladu s vypsaným dotačním titulem, a proto do něj nebylo možné zahrnout 
nové věci, které jsou však potřeba udělat (opěrná zídka) a při stavbě se objevily skutečnosti, o 
kterých projektant nemohl vědět. Současně sdělil radě, že konzultoval dodatek se smlouvou a že 
tento je vypracován v souladu se smluvními podmínkami – konkrétně s ustanovením o 
vícepracích.  Pan Dvořák sdělil, že i přesto se mu to nelíbí a zdrží se hlasování. 
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Usnesení 185/2018 
Dodatek č. 1 SOD VZMR - Oprava části místní komunikace Zadní 49c a Nová 56c 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření dodatku č. 1 SOD/19/2018 ze dne 18. 7. 2018 ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením dodatku č. 1 zastupitelstvu k projednání.                        T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci o tom, že obec obdržela dotaci na výkon sociální práce. 
Bez diskuse 
Usnesení186/2018 
Dotace na výkon sociální práce na Obci Velké Březno na rok 2018 – informace 
Rada obce Velké Březno vyslechla informaci o tom, že v souladu s žádostí o dotaci na výkon 
sociální práce, která byla podána dne 31. 5. 2018 obdržela obec Velké Březno rozhodnutí o 
přiznání dotace na sociální práci ve výši 180 000,-- Kč a tuto 
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předal slovo tajemníkovi, který předložil radě návrh na zřízení účtu pro správu 
cizích prostředků. S ohledem na agendu veřejného opatrovnictví, kterou obec Velké Březno 
vykonává v přenesené působnosti dle ustanovení § 149 b, odst. 3, zákona o obcích, v platném 
znění, navrhuji zřízení pod účtu k bankovnímu účtu obce Velké Březno, a to pro opatrovance, 
kterému veřejný opatrovník disponuje s financemi.  Dávku – příspěvek na živobytí vyplácí Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem. Opatrovník založil opatrovanci bankovní účet u 
Poštovní spořitelny tak, jak je uvedeno v metodickém pokynu MV ČR ze dne 1. 8. 2016. Poté 
však bylo zjištěno, že opatrovanec je zatížen cca třiceti exekucemi. Došlo k situaci, kdy bankovní 
účet opatrovance byl zablokován z důvodu exekuce - uspokojení věřitele. Opatrovník vstoupil 
do jednání se všemi věřiteli a aktuálně jedná ohledně možnosti řešení této situace.  Na základě 
jednání na ÚP ČR bylo mimořádně vyjednáno, že finanční prostředky (příspěvek na živobytí) 
bude vyplacen v hotovosti, nicméně jelikož tento způsob není standardní a běžným způsobem 
výplaty, jedná se skutečně o mimořádný způsob výplaty, který do budoucna nelze realizovat.  
Poštovní poukázkou taktéž není možné výplatu příspěvku realizovat, neboť poukázka by byla 
zaslána do Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, kde by byla vyplacena k rukám 
opatrovance celá částka, přičemž tato skutečnost podléhá rozsudku Okresního soudu v Ústí nad 
Labem, kterým byl opatrovanec omezen ve svéprávnosti a dle závěru soudu může disponovat 
částkou do výše 500,-Kč/týdně. Řešením je tedy zřízení zvláštního účtu.  Dávám tímto na zvážení 
realizovat tuto možnost.  Na základě zjištění praxe jiných veřejných opatrovníků (ÚMO 
Neštěmice, ÚMO Severní Terasa) je tento způsob běžný. Účet není veden na opatrovance, ale na 
obec. I z výše zmíněného metodického pokynu lze vyrozumět, že tento způsob je variantou 
v situaci, kdy opatrovanec nemůže mít účet vlastní. S ohledem na povinnost veřejného 
opatrovníka hájit zájmy a práva opatrovance a jednat v souladu s nimi a konat tak, aby 
opatrovanec měl možnost vést takový způsob života, který odpovídá jeho zvyklostem, není 
možné připustit, aby se opatrovanec ocitl v situace bez jakýchkoliv finančních prostředků.  
Bez diskuse 
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Usnesení 187/2018 
Návrh na zřízení účtu obce Velké Březno pro správu cizích prostředků 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    zřízení bankovního účtu obce Velké Březno pro správu cizích prostředků - dávek hmotné  
    nouze (příspěvku na živobytí) opatrovance, pana Michala Novotného, nar. 5. 3.1980, trvale  
    bytem Zahradní 62, 403 23 Velké Březno s tím, že:  

1. Peněžní prostředky deponované na tomto účtu nejsou součástí rozpočtu obce Velké 
Březno, a proto nepodléhají její kontrolní a schvalovací pravomoci. 

2. Nevyčerpané peněžní prostředky tohoto účtu se koncem rozpočtového období nezahrnují 
do závěrečného účtu a nepřevádějí se do příjmů obce Velké Březno. 

3. Právo nakládat s peněžními prostředky deponovanými na tomto podúčtu má výhradně 
Mgr. Pavlína Linková a starosta obce. 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zřízení podúčtu opatrovance.                                                             T: 31. 8. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 1. 1. 
2018 do 30. 6. 2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 188/2018 
Kontrola plnění usnesení rady obce za 1 – 6/2018 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 
ledna do června 2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce externího 
defibrilátoru. Jednotka SDHO Velké Březno se zapojila do Projektu časné defibrilace 
v Ústeckém kraji.  V rámci tohoto projektu schválila 54. RO, v září roku 2017, uzavření smlouvy 
o zápůjčce se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, která poskytla naší obci 
externí defibrilátor Lifepak 1000 s příslušenstvím, jenž byl následně předán SDHO do užívání. 
Smlouva byla uzavřena na 1 rok, tedy do 6. 10. 2018.  ZZS ÚK dne 20. 8. 2018 doručila obci 
návrh na uzavření dodatku č. 1, kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 6. 10. 2019. Bez diskuse.  
Usnesení 189/2018 
Uzavření dodatku č. 1 - Projekt časné defibrilace v Ústeckém kraji  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce externího defibrilátoru Lifepak 1000 s 
příslušenstvím, ve znění předloženém v důvodové zprávě.  
Půjčitel: 

     Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sídlem: Sociální  
     péče 799/7A, 400 11, Ústí nad Labem, IČ: 00829013, Zastoupená: MUDr. Iljou Deylem. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č.1  smlouvy o výpůjčce.                                    T: 31. 8. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato. 
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Mgr. Kulhánek předložil radě námitku …………. proti výši kupní ceny pozemků. Jedná se o 
pozemky p. č 70/29, 74/1 a 74/2, všechny v k. ú. Velké Březno. ………… namítají, že rada obce 
doporučuje zastupitelstvu prodej předmětných pozemku nikoli za cenu tržní, ale za cenu 
administrativní (vyhláškovou), která neodpovídá aktuální tržní hodnotě. Pan Dvořák namítá, že 
obec by měla prodávat z cenu nejvyšší, a že nesouhlasí s tím, aby byly pozemky prodány o cca 
300.000,- Kč méně. Pan Turek se přiklonil k názoru pana Dvořáka. Ing. Mgr. Šidák namítá, že 
pokud zastupitelstvo přijalo usnesení, že bude prodávat za cenu v místě obvyklou (tedy tržní), 
mělo by jej ctít. Úvaha, že ……. obratem nepotřebné pozemky prodají za cenu 600,- Kč/m2 je 
scestná, neboť cena tržní je poloviční. Těžko jim pak někdo dá více. Pan Dvořák navrhuje, aby 
se zájemci prodala pouze část p.p.č. 70/2, která se rozdělí tak, aby byl zajištěn přístup na pozemek 
74/2. Nájemce pozemku 74/1 se následně bude muset dohodnout s  nájemcem pozemku 74/2, že 
přes něj bude mít přístup na pronajatý pozemek. Tajemník namítl, že obdobná alternativa byla 
připravena do jednání zastupitelstva, a to rozhodlo o tom, že prodá vše. Budeme v očích zájemců 
vypadat, že nevíme, co chceme. Mgr. Kulhánek konstatoval, že ……. o zadní pozemky od 
počátku zájem neměli a nemají, a proto se domnívá, že pro ně bude alternativa bez nutnosti 
odkupu p. p. č. 74/2 a 74/1 jistě přijatelná. 
Usnesení 190/2018 
Námitka manželů…………. proti výši prodejní ceny pozemků 
Rada obce Velké Březno projednala námitku manželů ……………. a  
I.   Ruší 
     usnesení rady obce č. 147/218 ze dne 16. 7. 2018 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
    1.   Zabezpečit rozdělení pozemku p. č. 70/2 v k.ú.Velké Březno tak, aby byl zabezpečen    
          přístup na  p.p.č. 74/1  v k. u. Velké Březno.                                                T:  30. 9. 2018 
    2.   Sjednat s nájemci p.p.č. 74/2 a p.p.č.74/1, oba v k. ú. Velké Březno dohodu, která   
          zabezpečí přístup na p.p.č. 74/2 přes p.p.č. 74/1, oba v k. ú. Velké Březno. T: 30. 9. 2018   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty 

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že k vybudování oplocení kolem trati je potřeba souhlas 
SÚ, který k jeho vydání potřebuje vyjádření drážního úřadu. Žádost o stanovisko drážního úřadu 
byla již ve spolupráci s SŽDC odeslána. Realizace stavby se tím zřejmě oddálí. Bude proto nutné 
změnit i ustanovení SOD o termínu započetí prací. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o postupu na stavbách, které v se v současnosti realizují. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o jednání s MUDr. Vondrákovou a MUDr. Vondrákem k jejich 
výpovědi z nájmu „zdravotního střediska“ k 31. 12. 2018. Lékaři deklarovali, že ve Velkém 
Březně k datu výpovědi ukončí činnost dětského lékaře a možná i lékaře pro dospělé, neboť neví, 
zda MUDr. Rabiňák bude schopen nadále tuto činnost vykonávat. Mgr. Kulhánek proto bude 
jednat se zájemci o provozování lékařských služeb v obci, kteří svou činnost prezentovali 
zastupitelstvu obce o možnosti provozovat dospělého lékaře ve stávajícím objektu zdravotního 
střediska.  

Mgr. Kulhánek informoval radu, že 28. 9. 2018 se uskuteční v Pískovně druhý ročník 
sportovního klání o putovní pohár obce Velké Březno. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o návrhu skupiny ČEZ, která bude budovat přípojku 
k autoservisu Šrámek. ČEZ navrhuje, využít současné opravy komunikace Nová – Zadní a 
v tělese MK Nová vybudovat chráničku pro budoucí kabel, který bude veden z rozvaděče 
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umístěném na ZŠ. Při stavbě přípojky pak nebude nutné rozkopat nové povrchy. Cenu za tyto 
vícepráce vyúčtujeme Skupině ČEZ ve formě náhrady za věcné břemeno. Vyžádal jsem si od 
dodavatele opravy MK cenovou nabídku. 

Tajemník informoval radu o personální situaci v OÚ. Na stavební úřad přes opakované výzvy se 
nepřihlásil žádný uchazeč s odbornou způsobilosti. Od 3. 9. nastoupí stavařka, která si 
předepsanou ZOZ bude muset udělat. Předpoklad je, že by zkoušku mohla absolvovat do 
poloviny příštího roku. Do té doby bude na rozhodování pouze jedna pracovnice.  Uvolnilo se 
místo uklízečky, neboť současná uklízečka odchází do důchodu. Jednáme s potenciálními 
zájemci, ale pokud odmítnou, zveřejníme inzerát na webu obce.  Hledáme kvalitního pracovníka, 
bezúhonného, neboť bude mít přístup do všech kanceláří. Jeden zaměstnanec – dělník čištění 
obce, ukončil pracovní poměr dohodou. Chceme vybrat buď někoho z nynějších VPP (dva VPP 
přicházejí v úvahu) anebo zveřejníme inzerát na webu.  Dále bude nutné se zabývat i přetížeností 
vedoucí ÚSČ, která vykonává sociální práci, opatrovnictví, volby a řízení o přestupcích.  Nový 
zákon o  přestupcích  ukládá správním orgánům mnoho nových povinností a neúměrně tak 
zvyšuje administrativní zátěž. Zatím KPP jedná, ale slíbil jsem, že koncem roku činnost 
vyhodnotíme a budeme řešit. Řešení jsou dvě. Buď přijmeme dalšího pracovníka anebo se 
pokusíme uzavřít veřejnoprávní smlouvu s některou ORP na výkon přestupkové agendy. 
Problém je však v tom, že bychom museli vypovědět smlouvu Malému Březnu. Sám se přikláním 
k variantě 2. Pokud bychom uzavřeli VPS mohli bychom snížit i úvazek právníka obce. Dalším 
problém, který bude třeba řešit je možné vítězství Ing. Lípové v komunálních volbách v Malém 
Březně, kde kandiduje na starostku. Hovořil jsem s ní o její činnosti jako vodohospodáře 
v případě, že bude zvolena starostkou. Odpověděla mi, že v tom případě nebude vykonávat 
činnost vodohospodáře pro velké Březno a to ani na část úvazku, ale je ochotna pomoci radou. 
Tím pádem budeme stát před problémem jak dál, protože budeme nuceni sehnat osobu 
s autorizaci, jinak nám krajský úřad odejme povolení k provozování VaK.  V neposlední řadě je 
třeba zabývat se otázkou budoucnosti. Obec má schválený rozvojový dokument, připraveny 
peníze a chystá se investovat. Připravujeme nebo měli bychom připravovat stavby nejen ve 
vodním hospodářství (intenzifikace ČOV, posílení vodních zdrojů, rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace), ale také ostatní stavby ( VO, komunikace, rekonstrukce domů, ubytovna, tělocvična 
apod.). Na tuto činnost není úřad odborně ani personálně vybaven. Vzhledem ke specifice 
jednotlivých druhů majetku je zapotřebí posílit úsek VaK o technika a úsek SOM o investičáka. 
Současně by bylo možné běžnou správu a údržbu domovního a bytového fondu  outsorcovat.  
Obdržel jsem poměrně zajímavé nabídky na správu a údržbu DBF od firem STAVBUD spol. 
s.r.o. a TOMMI-SEVER cz. Tím bychom „ ušetřili“ dvě pracovní pozice. Současně bychom 
mohli snížit pracovní úvazek vodohospodáře. 

Diskuse: 

p. Dvořák se dotázal, že slyšel, že v tělese budoucího chodníku pod zámkem se „objevila“ voda. 
Starosta opověděl, že se jedná o vodovodní potrubí v litině, které je v původní cestě v délce cca 
150 m, které je vhodné vyměnit za PE. Již jsme poslali objednávku na výměnu podvrtem. 
Tajemník poznamenal, že až bude chodník zkolaudován, hrozí nebezpečí, že si někteří řidiči tudy 
budou zkracovat cestu, aby se vyhnuli závorám. Starosta odvětil, že vyčkáme a pak to budeme 
řešit. 
p. Dvořák se dotázal na měřiče rychlosti Vítov a Valtířov. Starosta odpověděl, že máme již 
stanovení Místní úpravy provozu na pozemních komunikacích od odboru dopravy a majetku 
Mag. mě. Ústí nad Labem a čekáme již jen na předání rozpočtu a finální PD. Předpoklad je, že 
ještě v tomto roce by měly být měřiče nainstalovány. 
p. Dvořák upozornil na nutnost opravy oplocení za parkovištěm proti večerce u Adonisu. 
Starosta odpověděl, že to zahrneme do rozpočtu 2019. 
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p. Dvořák upozornil na to, že po opravě oplocení u domu Zahradní 142 zůstalo staré na zahradě 
a je třeba ho odklidit. 
p. Dvořák navrhl opravit rozpadávající se opěrnou zeď v ulici Litoměřická směrem na Vítov. 
Starosta odpověděl, prověříme a zahrneme do rozpočtu 2019. 
p. Dvořák informoval radu o tvrzení člena stavební komise, že stavba vodojemu, kterou realizuje 
p. ……. je zřejmě umístěna jinde, než byl projekt, že kvalita prací a svarů na nádržích se mu zdá 
nedostatečná a že by obec, pokud to v budoucnu bude přejímat, měla provádět kontrolu kvality 
prací již nyní.  Starosta upozornil na skutečnost, že p. …… staví, za své na svém a obec nemá 
žádnou možnost provádět kontrolu v rozsahu, o kterém p. Dvořák mluví. Je možné se domluvit 
s p. ……. na tom, že za účelem předpokládaného budoucího převodu obci, bude moci obec 
provádět kontrolu prací, ale nemáme odborníka, který to posoudí. Pokud bude pan ……… 
svolný, mohli bychom využít jako kontrolora člena stavební komise, který má i potřebnou 
kvalifikaci. 
p. Dvořák informoval o tom, že si mu postěžovala p. …….. na stav lavičky před kadeřnictvím. 
Bylo by vhodné ji opravit.  
Starosta odpověděl, že to projedná s paní Krškovou, která má na starosti VPP. 
PhDr. Mgr. Štefl informoval radu o dohodě, kterou uzavřela jeho škola s obcí na opravu 
autobusových zastávek.  
Starosta jej doplnil o informaci, že budeme při opravě spolupracovat formou některých dílčích 
činnosti prostřednictvím VPP a že stále čekáme na stanovisko pojišťovny k rozpočtu nové 
zastávky proti nádraží. 
PhDr. Mgr. Štefl informoval radu o průběhu kulturní akce Tivolí léto. 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:35 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Ing. Mgr. Michal Šidák          
            starosta                                                                                       místostarosta    
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