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Zápis 
Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním 

úřadě Velké Březno 
 
Přítomni:  
Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav 
Boháč 
 
Zahájení  
Schůzi Rady předsedal starosta Mgr. Michal Kulhánek, konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. Radní schválili navržený program schůze: 
 

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

 
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

 
Hospodaření s majetkem obce 

 
Záměr prodeje části p. p. č. 70/2 v k. ú. Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala doplnění žádosti o koupi části předmětného pozemku, ve 
kterém žadatel uvedl toto plánované využití: zbudování zpevněné plochy vč. oplocení pro 
parkování OA a vozíku, provozování živnosti – svařování plastů a výroba plastových nádrží, 
v budoucnu zbudování dvojgaráže (dílny). Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit 
záměr prodeje části p. p. č 70/2 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 190 m2. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

Různé 

 
Zrušení usnesení č. 219/2015 a usnesení 220/2015 

Pro přijetí příspěvku na činnost naší jednotky SDH II od Zubrnic a Lhoty pod Pannou je třeba 
nejprve za tímto účelem vytvořit sdružení obcí. V takovém to případě by veškerou odpovědnost 
za požární ochranu v Zubrnicích a ve Lhotě pod Pannou převzal starosta obce Velké Březno. 
Výjezdy naší požární jednotky do těchto obcí by nebylo možné hradit z rozpočtu HZS ÚK. 
Vybavení naší jednotky SDH II by muselo být doplněno minimálně o ještě jednu cisternu. 
Obce sdružení by naopak byly nuceny přispívat na naší JPO II každá cca 240.000,- Kč ročně, a 
na to starostové dotyčných obcí nepřistoupí. 

Rada obce Velké Březno ruší usnesení č. 219/2015 a usnesení č. 220/2015. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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SOD PD Valtířov - Kolonka, rozšíření ulice Pod Lesem  
I. Rada obce Velké Březno schvaluje uzavření smlouvy s PETR URBAN - projektová 

kancelář, Jana Zajíce 2772/1, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 156 953 95, předmětem 
smlouvy je zpracování dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení a 
zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Valtířov - 
Kolonka, rozšíření ulice Pod Lesem. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování právních služeb 
I. Rada obce Velké Březno schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o 

poskytování právních služeb ze dne 
17. 5. 2013 s Mgr. Petra Beaver, advokát, Advokátní kancelář BEAVER & KUPSKÝ,     
IČ: 71469583, se sídlem Praha 4, Nusle, Pod vilami 747/10 předmětem dohody je 
ukončení poskytování právních služeb právnímu nástupci za zaniklé Sdružení 
provozovatelů ČOV Velké Březno k 1. 6. 2015.  

II. pověřuje starostu obce podpisem dohody. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

Smlouva o poskytování právních služeb 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Petr Kupský, 
advokát, Advokátní kancelář BEAVER & KUPSKÝ, IČ: 71469583, se sídlem Praha 4, 
Nusle, Pod vilami 747/10 předmětem smlouvy je právní konzultace a příprava 
dokumentů souvisejících zejména s: zánikem Sdružení provozovatelů ČOV Velké 
Březno, IČ 445 55 784, výmazem sdružení z veřejného rejstříku, přechodem práv a 
povinností sdružení na klienta jako právního nástupce, ukončením soudních sporů 
vedených mezi sdružením provozovatelů ČOV Velké Březno a klientem.  

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

Darovací smlouva HZS  
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření darovací smlouvy s Česká republika – Hasičský záchranný sbor 
Ústeckého kraje, IČ 70 88 63 00, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem o 
bezplatném převodu vlastnického práva k věcným prostředkům požární ochrany – 
kontejner technický PKT 2. 

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

Úhrada obědu dětí ze sociálně slabých rodin 
Rada obce Velké Březno schvaluje úhradu obědů ve školní jídelně ZŠ Velké Březno na 
období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 …………………………………………………bytem 
…………………….. Velké Březno. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

Rozpočtový výhled obce pro období 2016 - 2018 
Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtový výhled obce pro 
roky 2016 – 2018 dle přílohy. 
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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Cena vodného a stočného pro rok 2016. 
Dle zákona podle schváleného plánu obnovy vodárenského a kanalizačního majetku máme 
jako vlastníci ročně vyčlenit na jeho obnovu 4,53 mil. Kč. Jelikož nelze takto vysokou 
částkou každoročně zatěžovat obecní rozpočet, nezbývá, než přistoupit po delší době k 
navýšení ceny vodného a stočného a tu postupně upravovat každý rok. Naposledy se více 
zdražovalo v roce 2009, od té doby se navýšilo vodné o 2 Kč a stočné o 1,4 Kč. Pokud se cena 
zvýší o navržených 10 %, získáme ročně navíc na výměnu nejstaršího a poruchového majetku 
cca 480 tis. Kč. 
Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit cenu vodného a stočného 
pro rok 2016 takto: 
    vodné   stočné   celkem 
Cena bez DPH:  37,25 Kč  22,87 Kč  57,12 Kč 
Cena vč. 15% DPH:  39,39 Kč  26,30 Kč  65,69 Kč 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Organizace 10. jednání ZO. 
Rada obce Velké Březno doporučuje ZO schválit program 10. jednání zastupitelstva obce, 
které se uskuteční dne 21.12.2015 od 17:00 hod ve znění: 

1. zahájení 
2. hospodaření s majetkem obce 
3. rozpočet obce pro rok 2016 
4. rozpočtový výhled obce pro roky 2016 - 2018 
5. různé 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Nabídka tvorby ikony obec Velké Březno v mapové aplikaci Labské stezky 
Rada obce Velké Březno neschvaluje zadání tvorby ikony obec Velké Březno v mapové 
aplikaci Labské stezky za orientační cenu 50 000 Kč. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Ukončení smlouvy o dílo s firmou Horčík 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o zimním a jarním úklidu 
komunikací, včetně veřejných prostranství a údržbě zeleně v obci Velké Březno a 
Valtířov se společností HORČÍK s.r.o. dílo ke dni 31.10.2015. 

II. bere na vědomí, že do doby uzavření smlouvy o zajištění zimní údržby komunikací 
v obci Velké Březno se subjektem vzešlým z výběrového řízení, bude zimní údržba 
v obci zajišťována společností HORČÍK s.r.o. formou objednávky, a to dle skutečně 
provedených prací. 

III. ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi ÓU, zabezpečit vyhlášení výběrového řízení 
na zajištění zimní údržby komunikací v obci Velké Březno. T:  30.6.2016. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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Provoz OU o vánočních svátcích 
Rada obce Velké Březno schvaluje úřední hodiny pro veřejnost Obecního úřadu Velké 
Březno o vánočních svátcích 2016 takto: 
21. 12.      8:00 - 12:00 13:00 - 17:30 
22. 12. Po dohodě se zaměstnancem OÚ:  8:00 - 11:30 12:30 - 14:30 
23. 12.      8:00 – 12:00 zavřeno 
28. 12.      zavřeno 
29. 12.      zavřeno 
30. 12.      zavřeno 
31. 12.      zavřeno 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 

Zprávy starosty, tajemníka 
 
Tajemník OU informoval o: 
Vytvoření interní směrnice pro přípravu písemných podkladů pro jednání Rady a 
Zastupitelstva obce Velké Březno, která bude účinná od 1. 1. 2016. 
Dále informoval radu o tom, že uložil vedoucímu úseku SOM, aby radě předložil ke schválení 
standardy zařizovacích předmětů, které budou zabudovávány do obecních bytů. Tyto 
standardy bude nutné, s ohledem na ceny na trhu, každoročně aktualizovat. Jedná se o 
stanovení maximální pořizovací ceny movitých věcí, které jsou součástí pronajímaného bytu a 
zahrnují se do výše nájemného (kuchyňská linka, sporák apod.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce             místostarosta obce 
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