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Zápis 
Z 18. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 23. 11. 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 
5) Diskuze  

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

 
Hospodaření s majetkem obce 

 
Pronájem …………….. v k.ú. Valtířov nad Labem. 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje pronájem …………….. v k.ú. Valtířov nad Labem o rozloze 360 m2, na dobu 
neurčitou, za 1 Kč/m2/rok. 
Nájemce: ………………………………………………………………. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
Záměr prodeje části p. p. č. 3/1 v k. ú. Vítov. 
Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje části p. p. č 3/1 v k. 
ú. Vítov o výměře cca 130m2. Komise majetková sice prodej nedoporučuje, rada ale zvážila žádost a 
doporučuje prodej realizovat s tím, že si obec zachová „manipulační“ plochu 4 m od přilehlého 
obecního objektu č.p. 258 (vítovská hospoda) pro případné opravy. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Záměr prodeje p. p. č. 279/1, p.p.č. 278, p.p.č. 277 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje p. p. č 279/1 o 
výměře 358 m2, p. p. č. 278 o výměře 2906 m2, p. p. č 277 o výměře 428 m2, vše v k. ú. Velké 
Březno. Doporučení neschválit záměr prodeje vzešlo z jednání komise majetkové. Pozemky jsou 
rozvojovým územím obce, na kterém lze budovat RD. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Záměr prodeje p. p. č. 127/1, p. p. č. 130/2v k. ú. Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje p. p. č. 127/1 v k. ú. 
Velké Březno o výměře 451 m2 a p. p. č. 130/2 v k. ú. Velké Březno o výměře 409 m2. Komise 
doporučila prodej schválit, rada ovšem navrhuje v areálu bývalé sběrny (končí v únoru 2016) zprovoznit 
sběrné místo pro odkládání odpadů občanů. Pro tyto účely připravuje OZV a finanční prostředky do 
rozpočtu obce roku 2016. Počítá se také s tím, že by se do spodní části těchto prostor (v minulosti se zde 
odkládal papír) přemístily kontejnery na separovaný odpad z prostor dolního náměstí. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Rada dále projednávala žádost o odkup části p.p.č 70/2 k.ú. Velké Březno. Komise pro hospodaření 
s majetkem prodej nedoporučuje. Rada si pro své rozhodnutí požaduje doplnění žádosti s uvedením 
důvodu žádosti o odkup a s uvedením případného budoucího záměru žadatele. 
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Žádost o souhlas s umístění reklamy – 4 ks směrových cedulí. 
Rada obce Velké Březno vzala na vědomí žádost o umístěním 4 ks směrových cedulí na sloupy VO 
v ulici Ústecká, Děčínská a Litoměřická Velké Březno s tím, že k souhlasu s umístěním požaduje 
vyjádření dopravní policie ČR. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

Různé 

 
Stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce, a to formou daru. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. Schvaluje poskytnutí peněžitého daru členům výborů ZO a komisí RO, nečlenům ZO, 
uvedeným v důvodové zprávě, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 

II. Pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu, předložením návrhu na rozpočtové opatření ve 
výši 32.000,- Kč zastupitelstvu obce ke schválení. 

III. Ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zabezpečit výplatu daru dle důvodové zprávy 
ve výplatním termínu OÚ ze měsíc listopad 2015. 

Rada obce na svém jednání dne 2. 11. 2015 vzala na vědomí návrh předložený tajemníkem OÚ a 
doporučila oslovit předsedy jednotlivých výborů a komisí s žádostí, aby oni sami navrhli výši odměny 
pro konkrétní členy „své“ komise nebo výboru, neboť mohou nejlépe ohodnotit jejich práci. Tajemník 
OÚ oslovil prostřednictvím e-mailu předsedy výborů ZO a komisí RO s žádostí o sdělení výše 
odměny pro jednotlivé členy výboru/komise, nečleny ZO. Nebyl osloven pouze předseda komise ŽP, 
která předsedu nemá a odměny proto navrhl pan starosta.  Z oslovených reagovali všichni. Předseda 
Finančního výboru ZO vyjádřil své pochybnosti nad rozhodnutím rady obce odměnit tyto členy, proto 
odměnu člence FV navrhl pan starosta. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Dodatek č. 1 k servisním a konzultačním službám z oboru informačních technologií.  
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k servisním a konzultačním službám z oboru informačních 
technologií s Ing. Romanem Vaibarem, kterým mění rozsah služeb a prací – dodavatel nebude 
poskytovat objednateli provoz emailových služeb, počínaje dnem 1. 2. 2015  

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

 
Dodatek č. 1 k paušální smlouvě.  
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření dodatku č. 1 Paušální smlouvy uzavřené s Jiřím Marešem, Mozartova 
253/60, 400 01 Ústí nad Labem ze dne 20. 9. 2009, jejímž předmětem je E-mail hosting 
do 30 schránek za cenu 350 Kč/ měsíc. 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Stanovení platu a přiznání mimořádné odměny řediteli Základní školy Velké Březno. 
S účinností od 1. 11. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 278/2015, kterým se mění Nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu je nutné nově stanovit základní plat řediteli ZŠ. V souladu 
s předpisy o odměňování ředitelů příspěvkových organizací obce Velké Březno, předložil tajemník 
OU radě obce návrh na přiznání mimořádné jednorázové odměny řediteli Základní školy ve Velkém 
Březně, panu PaeDr. Janu Darsovi za činnost vykonávanou nad rámec pracovních povinností ředitele 
ZŠ, zejména za organizování kulturních a sportovních akcí pro žáky, zaměstnance školy a pro občany 
obce. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. Stanovuje s účinností od 1. 11. 2015  
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plat PaeDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Přiznává PaeDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, mimořádnou jednorázovou odměnu 

ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
III. Ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zabezpečit realizaci tohoto usnesení.  

 
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Stanovení platu a přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Velké Březno. 
S účinností od 1. 11. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 278/2015, kterým se mění Nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu je nutné nově stanovit základní plat ředitelce MŠ. Ředitelka MŠ 
ve Velkém Březně, paní Pavla Hasprová, se ujala řízení MŠ v září letošního roku.  Do manažerské 
funkce se postupně zapracovává. Vedle řízení mateřské školy i nadále pracuje s dětmi jako učitelka. 
Svěřené úkoly plní nad stanovený standard, iniciativně se zapojuje i do mimoškolní činnosti. 
Z uvedeného důvodu navrhl tajemník OU radě obce stanovit ředitelce MŠ p. Hasprové osobní 
příplatek s účinností od 1. 12. 2015. V souladu s předpisy o odměňování ředitelů příspěvkových 
organizací obce Velké Březno, předložil tajemník OU radě obce návrh na přiznání mimořádné 
jednorázové odměny ředitelce Mateřské školy ve Velkém Březně, paní Pavle Hasprové za činnost 
vykonávanou nad rámec pracovních povinností ředitele MŠ, zejména za organizování kulturních a 
sportovních akcí pro žáky, zaměstnance školy a pro občany obce. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. Stanovuje  
a) s účinností od 1. 11. 2015  
plat paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
b) s účinností od 1. 12. 2015  
plat paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 

II. Přiznává paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, mimořádnou jednorázovou 
odměnu ve výši uvedené v důvodové zprávě. 

III. Ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zabezpečit realizaci tohoto usnesení.  
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Zrušení usnesení č. 181/2015 a usnesení č. 193/2015. 
Rada obce na svém 16. zasedání schválila výsledky výběrového řízení na Výsadbu stromů s následnou 
péčí v Aleji Sportovců.  Na svém 17. zasedání rada obce schválila pod č. 193/2015 změnu a doplnění 
usnesení 181/2015, kterým se měnila cena nabídky.  Vítězný dodavatel společnost HIT FLORA s.r.o. 
byl vyzván k předložení návrhu smlouvy o dílo. Ing. Stará, referent ochrany ŽP OÚ, si vyžádala 
předběžné stanovisko společnosti O2  k umístění stromů poblíž kabelového vedení O2. Telefonicky ji 
bylo sděleno, že ochranné pásmo vedení O2 činí 1,5 m na každou stranu, a v že ochranném pásmu 
není dovoleno mj. sázet stromy. Z uvedeného vyplývá, že v  Aleji Sportovců nelze realizovat výsadbu 
stromů, neboť v žádné části není dostatečná šíře, tzn., že téměř celé vybrané místo tvoří ochranné 
pásmo kabelu O2. 
Rada obce Velké Březno 

I. Ruší usnesení č. 181/2015 a usnesení č. 193/2015. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Vytvoření odloučeného pracoviště úseku VaK Obecního úřadu Velké Březno. 
Při realizaci organizačního řádu OÚ Velké Březno, který nabyl účinnosti 1. 11. 2015, jsme byli nuceni 
řešit i rozmístění pracovních činností do jednotlivých kanceláří OÚ.  Bylo nutné vytvořit dvě nová 
pracovní místa, a to pro referenta ochrany ŽP a referenta správy daní a poplatků. Pracoviště referentky 
ochrany ŽP bylo “obnoveno“ v kanceláři stavebního úřadu, kde pracovala i její předchůdkyně Ing. 
Kanalošová.  Ing. Stará nemá k dispozici počítač, zatím používá notebook pana starosty. Tajemník OU 
navrhl radě obce zvážit možnost zřízení odloučeného pracoviště VaK Obecního úřadu Velké Březno, a 
to v budově bývalé praktické školy, na adrese Zahradní 182 Velké Březno.  V suterénu budovy jsou 
umístěny bývalé dílny a další místnosti, které by se daly pro potřeby VaK částečně využít. Po 
provedené prohlídce bylo zjištěno, že vytipovaná místnost potřebuje drobné opravy včetně výmalby a 
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zařízení nábytkem. S ohledem na skutečnost, že v lednu již započnou práce na vyúčtování a nových 
předpisech vodného a stočného je třeba, aby změna pracoviště Vak, včetně ověření jeho funkčnosti 
proběhla nejpozději do 31. 12. 2015. Stavební úřad by byl přemístěn do kanceláře po VaK.  Na 
uvolněné pracoviště po referentce stavebního úřadu by bylo přemístěno pracoviště referentky DaP 
(pokladna OÚ). Tím by se vytvořil okruh činností nejvíce požadovaných občany – matrika, pokladna, 
daně a poplatky, evidence obyvatel, ověřování, odpady, czech point, podatelna.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. Zřizuje s účinností od 1. 1. 2016 odloučené pracoviště Úseku správy vodovodů a kanalizací 
Obecního úřadu Velké Březno v domě na adrese Zahradní 182 Velké Březno. 

II. Souhlasí s použitím finančních prostředků účtu 194194375/0300 (účet VaK) na krytí nákladů 
vyvolaných zřízením odloučeného pracoviště úseku VaK (stavební opravy, výmalba, instalace, 
odzkoušení počítačů a telefonní linky a zařízení nábytkem). 

III. Doporučuje Zastupitelstvu obce Velké Březno schválit rozpočtové opatření na nákup pěti 
kusů PC a jednoho kusu monitoru dle nabídky J.M.Post  ve výši 106.000. 

IV. Ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zabezpečit realizaci tohoto usnesení.  
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Smlouva o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky. 
Rada obce Velké Březno neschvaluje uzavření smlouvy s NaEnergie.cz s.r.o. se sídlem Merhautova 
428/2, 613 00 Brno o poradenských služeb v oblasti energetiky. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Darovací smlouva AVE Ústí nad Labem s.r.o. 
Rada obce Velké Březno  
I. Schvaluje uzavření darovací smlouvy s AVE Ústí nad Labem s.r.o, se sídlem Neštěmická 

779/4, 400 07 Ústí nad Labem o poskytnutí daru ve výši 30 512 Kč. 
II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 
Smlouva o sdružení prostředků. 
Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit uzavření smlouvy o sdružení 
prostředků s obcí Homole u Panny, se sídlem Homole u Panny 1, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 
00555495, jejíž předmětem je: 

I. zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, pro obec Homole u Panny jednotkou SDH obce Velké Březno 

II. sdružení prostředků na činnost jednotky SDH obce Velké Březno dle § 69a uvedeného zákona, 
III. poskytnutí poskytovateli za plnění dle čl. I této smlouvy paušální roční poplatek ve výši 

30.000 Kč. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 
Smlouva o sdružení prostředků. 
Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit uzavření smlouvy o sdružení 
prostředků s obcí Zubrnice, se sídlem Zubrnice 38, 400 02 Ústí nad Labem 2, IČ 00556874, jejíž 
předmětem je: 

I. zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, pro obec Zubrnice jednotkou SDH obce Velké Březno, 

II. sdružení prostředků na činnost jednotky SDH obce Velké Březno dle § 69a uvedeného zákona, 
III. poskytnutí poskytovateli za plnění dle čl. I této smlouvy paušální roční poplatek ve výši 

30.000 Kč. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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Cena za prodej odznaků a klíčenek se znakem obce. 
Rada obce Velké Březno stanovuje  

I. cenu za prodej odznaku se znakem obce v částce 40 Kč/ kus, 
II. cenu za prodej klíčenky se znakem obce v částce 60 Kč/ kus. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Organizace 9. jednání OZ. 

Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit tento program 9. jednání zastupitelstva obce. 
1. zahájení 
2. složení slibu zastupitele 
3. volba člena FV 
4. hospodaření s majetkem obce 
5. různé 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Dodatek č. 10 zřizovací listiny PO ZŠ Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit dodatek č. 10 zřizovací listiny PO ZŠ Velké 
Březno, kterým se doplňuje oddíl VI. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci 
k hospodaření. – Interaktivní tabule SMART Board M685 včetně příslušenství v hodnotě 120 975,80 
Kč. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Doplnění č. 2 rozpočtového opatření č. 4. 
Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit doplnění č. 2 rozpočtového opatření č. 4 dle 
přílohy. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Rozpočet obce pro rok 2016 
Starosta radním předložil pracovní návrh rozpočtu obce pro rok 2016, který reflektuje návrhy 
vedoucích úseků a příslušných referentů OU, reflektuje možnosti získání dotací a potřeby obce. Návrh 
vzal do určité míry také návrhy zastupitelů, které byly zaslány. P. Dvořák navrhl prověřit reálnou 
potřebu všech navrhovaných akcí vodního hospodářství, případně některou z akcí tohoto úseku odložit 
a realizovat investice ve Valtířově (s p. Turkem navrhují dořešit bezpečnost křižovatky u Loděnice, 
případně rekonstruovat chodník od železničního přejezdu podél služebny policie. Radní po společné 
diskuzi doporučili svolat pracovní jednání zastupitelstva obce, kde by se návrh rozpočtu prodiskutoval. 
Rada obce Velké Březno pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce svoláním pracovního 
jednání zastupitelstva obce k návrhu rozpočtu obce Velké Březno pro rok 2016. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval o: 
Konání kulturních akcí v nejbližších dnech (29. 11. od 18:00 rozsvícení vánočního stromu, 6. 12. 
Mikulášská nadílka od 14:00 v Tivoli) 
Nabídce vlastníka dentálního studia fy. PettriS s.r.o. o dodání 2x týdně zubaře do ordinace ve 
zdravotním středisku ve Velkém Březno, za předpokladu, že obec pro to vytvoří podmínky (především 
pořídí vybavení zubní ordinace – odhadem 1,5 ml. Kč). Radní vyjádřili obavy, zda by občané služby 
využívali s ohledem na to, že ordinace zde již 7 let nefunguje a občané tudíž s vysokou 
pravděpodobností již mají svého zubaře jinde, a také s ohledem na případnou cenu služeb za 
poskytované zákroky, které nemusí být nízké. 
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Tajemník OU informoval o: 
Možném negativním dopadu projednávaných zákonů Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, které 
se týkají povinností registračních pokladen, který by mohl zasáhnout obec.  
Tajemník připomněl radním email předsedy KV Ing. Pavliše, ve kterém navrhuje účast pracovníka OU 
na dvoudenní konferenci pořádané Svazem měst a obcí ČR. Tajemník OU se nedomnívá, že obsah 
semináře by byl pro potřeby OU zcela užitečný, nenavrhuje proto účast na této konferenci. V této 
souvislosti vyjádřil pan Dvořák potřebu školení pracovníka OU na zadávání veřejných zakázek. 
 

 

Diskuze  

 
P. Dvořák se dotázal na stav pojistné události vytopení nemovitosti soukromé osoby z obecní 
kanalizace (průsakem do sklepních prostor soukromého vlastníka) a reakci vlastníka na odmítavý 
dopis obce odškodnit vlastníka. 
K tomu starosta: likvidátor pojišťovny opakovaně informoval, že obec při provozu kanalizace 
nepochybila, tudíž není možné označit tuto událost ze strany pojišťovny jako likvidní a tudíž nelze 
vlastníka objektu z pojistné smlouvy odškodnit. Starosta dále informoval, že vlastník by rád dohodu 
obou stran na „poměrném“ odškodnění. Pakliže nedojde k dohodě, využije pravděpodobně možnosti 
soudního řízení. Dále se dotázal na principu hospodaření v obecních lesích. K tomu tajemník 
odpověděl, že dle zákona se o naše obecní lesy stará hospodář lesů vlastněných státním podnikem 
Lesy ČR a že je domluvena schůzka s tímto hospodářem. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce             místostarosta obce 
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