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Zápis 
 

ze 17. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 2. 11. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve 
Velkém Březně. 

 
Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav Boháč, 
Omluven: Michal Šidák 

 
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:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

Hospodaření s majetkem obce 

 
Smlouva o zřízení služebnosti 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti, pro stavbu „IP-12-4004423/VB001 UL, Velké 
Březno, Kostelní, 159/6 – příp. kNN“ s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupenou společností MARTIA a.s., se sídlem 
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, 400 11, na p. p. č. 156/1 k. ú. Velké Březno. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu p. p. č. …………… v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje dohodu o ukončení trvání nájemní smlouvy o pronájmu p. p. č. …………….., v 
k. ú. Velké Březno k 29. 2. 2016,  
nájemce: ………………………………………………………………………. 

II. pověřuje starostu obce podpisem dohody 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Jedná se o prostory, které jsou v současnosti využívány jako sběrna železného odpadu. Nájemce končí 
tuto podnikatelskou činnost. Starosta informoval radu, že je zpracovávána nová OZV o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která reaguje 
na změny v zákoně a počítá se zřízením sběrného místa na těchto pozemcích. Zázemí pro toto zařízení 
je zde vyhovující. 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. Do rozpočtu 
obce 2016 bude proto třeba vyčlenit finance na odstranění havarijní zdi, vytěžení navážky a zbudování 
zpevněné plochy) 

 
Pronájem bytu …………………. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila pronájem bytu ……………………., Velké Březno na dobu určitou 
nájemce:…………………………………………………………… 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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Rada takto rozhodla na základě žádosti ředitele PO ………………… jelikož byl ukončen pracovní 
poměr se stávajícím školníkem a současně nájemcem k 27. 10. 2015. 
Různé 

 
Darovací smlouva Heineken 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvu s Heineken ČR o poskytnutí 
finančního daru ve výši 40 000 Kč pro potřeby SDHO Velké Březno  

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Smlouva o akceptaci platebních karet 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření smlouvy s ČSOB a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 o 
akceptaci platebních karet. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Smlouva o výpůjčce platebních terminálů 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce POS terminálů pro příjem bankovních karet, 
se společností Bankovní informační technologie, s.r.o., se sídlem Radlická 333/150, 150 
00 Praha 5, zastoupenou ČSOB a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha II 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
Po podpisu smluv dojde ke zbudování dvou míst, kde bude možné provádět platby platebními kartami. 
 
Doplnění usnesení č. 181/2015 o výběru dodavatele výsadby stromů s následnou péčí v ulici Alej 
Sportovců, 
Rada obce na svém 16. zasedání schválila výsledky výběrového řízení na Výsadbu stromů s následnou 
péčí v Aleji Sportovců.  Při přípravě materiálu došlo k početní chybě, neboť součástí nabídky bylo i 
zadavatelem požadované odstranění 4 ks. Pařezů v ceně 7.200,-- Kč.  Nabídková cena tedy 
obsahovala: částku 89.000,-- vlastní výsadba, částku 25.200,- Kč následná 3 letá péče a částku 7.200,-- 
Kč  odstranění 4 ks. pařezů. Celkem tedy 121.400 Kč. I přes toto opomenutí zůstává nabídková cena 
společnosti HIT FLORA s.r.o. nejnižší ze všech podaných nabídek. 
Rada obce Velké Březno  

I. Mění a doplňuje usnesení 181/2015 takto: 
schvaluje výběr dodavatele výsadby stromů s následnou péčí v ulici Alej Sportovců, 
firmu HIT FLORA s. r. o., Vítězství 216, 405 02, Děčín, za cenu 121 400 Kč bez DPH. 
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č.: 8059671318 s ČSOB Pojišťovna a.s., 
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, kterým mění a doplňuje předmět 
pojištění.  

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

Na doporučení makléře dochází k „zefektivnění“ pojistné smlouvy. Současně se snižuje roční pojistné 
o 2 998,- Kč. 
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Veřejnoprávní smlouva KASUGA z. s., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20 926,- Kč dle zákona   
č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
se sdružením KASUGA z. s., Velké Březno, zastoupeným předsedou sdružení Bc. Tomášem 
Bucharem, MBA. 

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
KASUGA z.s. je transformovaný oddíl JUDO ZŠ Velké Březno. Dle předsedy Bc. Buchara nebylo 
setrvání ve statutu školního kroužku již dále možné vzhledem k nutnosti rozvoje oddílu a udržení jeho 
dalšího fungování. Nový statut umožňuje evidovat osmnáctileté členy a zároveň je připravit pro pozici 
trenéra, rozhodčího atd. Další nutností transformace byla, mimo jiné, nemožnost získání dotací a 
sponzoringu, pořádání soustředění a jiných akcí oddílu mimo tělocvičnu ZŠ Velké Březno. Z důvodu 
výše uvedené transformace předseda žádá o převod již dříve schválené a poskytnuté neinvestiční 
účelové dotace pro JUDO ZŠ Velké Březno pro rok 2015 do KASUGA z.s. , která od 26. 7. 2015 plně 
převzala činnost oddíl judo. Částka 20.926,- byla převedena ze ZŠ zpět na OU. Z důvodu transformace 
na spolek vznikají spolku další provozní náklady, například nájemné, vedení účetnictví, daň přiznání, 
pojištění, atd. Nájemné tělocvičny v ZŠ Velké Březno pro náš sportovní oddíl bude tvořit za období 12 
měsíců částku cca 15.000,-Kč, z toho cca 6.000,-Kč do konce roku 2015. V případě čerpání částky 
20.926,- Kč nežádá o její navýšení a tato částka v novém spolku nebude překročena. Vyúčtování bude 
provedeno na základě sepsané smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
Stanovení výše náhrady nákladů obce Velké Březno spojené s obřady při uzavírání manželství 
Každoročně, v období od dubna do října zabezpečuje obec Velké Březno, prostřednictvím 
Obecního úřadu, ve svém matričním obvodu konání obřadů při uzavírání manželství (dále jen 
svatby). Svatby se mohou konat v obřadní síni Obecního úřadu Velké Březno, v obřadní síni 
Státního zámku Velké Březno, v obřadní síni „Panství Velichov“ a dále i na místech nebo 
v čase, které nejsou stanoveny v plánu svateb OÚ Velké Březno, pokud je matriční úřad 
schválí. Na svatbě musí být přítomni oddávající a matrikářka. Tato přítomnost vyvolává 
náklady spojené zejména s dopravou na místo obřadu a zpět a náklady na ošatné. Ke snížení 
nákladů obce spojených se svatbami navrhuje tajemník Obecního úřadu, aby rada obce 
schválila výši částečné úhrady nákladů obce v souvislosti s konáním svatebních obřadů takto: 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
Schvaluje 

1. s účinností od 1. 4. 2016 výši úhrad za náklady Obecního úřadu Velké Březno spojené 
s obřady při uzavírání manželství (dále jen jako Svatby) takto: 

a) Svatby v obřadní síni OÚ Velké Březno, konané dle plánu svatebních obřadů           0,- Kč 
b) Svatby konané na Státním zámku Velké Březno, konané dle plánu 

svatebních obřadů              400,- Kč 
c) Svatby konané na „Panství Velichov“, konané dle plánu svatebních      

obřadů                800,- Kč 
d) Svatby konané v obřadní síni nematričního úřadu       1.000,- Kč 
e) Svatby výše neuvedené                       2.000,- Kč 

 
2. Osvobození od úhrady nákladů snoubencům, kteří nemohou uzavřít sňatek na určeném místě 

nebo ve stanovenou dobu ze závažných zdravotních důvodů. 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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Stanovení výše náhrady nákladů za úpravu a ošacení oddávajícího a matrikářky na svatbách, 
které zabezpečuje OÚ Velké Březno v rámci svého matričního obvodu 
Tajemník OU předložil radě návrh na stanovení výše náhrady nákladů za úpravu a ošacení 
oddávajícího a matrikářky na svatbách, které zabezpečuje OÚ Velké Březno v rámci svého matričního 
obvodu. Zastupitelstvo Obce Velké Březno stanovilo, že všichni členové zastupitelstva obce mohou 
vykonávat funkci oddávajícího při svatebních obřadech konajících se v matričním obvodu OÚ Velké 
Březno. Tento slavnostní akt předpokládá, že oddávající a matrikářka přítomní tomuto obřadu budou 
upraveni a společensky oblečeni. Tento předpoklad vyžaduje samozřejmě přípravu a vyvolává 
vícenáklady oddávajícího a matrikářky, které spočívají v nákladech na pořízení společenského oděvu 
(šatů), obuvi, košile, kravaty, dámských doplňků apod., případně nákladech na holiče či kadeřníka, 
kosmetiku apod., které doposud hradil, zejména oddávající, ze svých prostředků. Matrikářkám bylo 
vypláceno ošatné ve výši 200,- Kč/den. Pořízení slušného společenského obleku vyjde minimálně na 
10 000,- Kč, slušné boty cca 2 000,- Kč a životnost těchto věcí se častým používáním snižuje. Není 
také společensky vhodné, aby oddávající nebo matrikářka používali stále stejný oblek (šaty) po celou 
dobu jeho životnosti. Mnoho členů zastupitelstva právě tato skutečnost může odradit od toho, aby 
vykonávali funkci oddávajícího. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. stanovuje s účinností od 1. 4. 2016 výši příspěvku na za úpravu a ošacení v souvislosti se 
svatebními obřady takto:      oddávající 600,-- Kč/den,  

  matrikářka  400,-- Kč/den, 
II. ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zahrnout náklady spojené s realizací tohoto 

usnesení do návrhu rozpočtu obce pro rok 2016 
 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce, a to formou daru. 
Tajemník OU předložil radě návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí 
OR, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. Ve výborech, komisích a zvláštních orgánech obce 
pracuje 22 osob, které nejsou členy ZO, a proto za svou činnost nedostávají žádnou odměnu. 
Zastupitelstvo obce na svém 1 jednání, které se konalo dne 10. 11. 2014, nerozhodlo o 
přiznání pravidelných měsíčních odměn členům výborů a komisí, nečlenům ZO.  To je 
důvodem, proč předkládáme tento návrh, neboť jsme přesvědčení, že i tito členové si odměnu 
za svou činnost pro obec zaslouží. Tuto odměnu nelze poskytnout jiným způsoben, než jako 
peněžitý dar z rozpočtu obce, o kterém může ve své pravomoci rozhodnout rada obce. 
S ohledem na četnost zasedání výborů/komisí a zvláště za aktivní přístup k řešení otázek 
spadajících do samosprávy obce, navrhujeme poskytnout dar členům výborů a komisí, 
nečlenům ZO ve výši 20% roční odměny stanovené za stejnou činnost členům ZO, tedy max. 
2.400,-- Kč. 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.  
 
Rada obce Velké Březno projednala/vzala na vědomí předložený návrh a 

I. žádá předsedy výborů zastupitelstva obce, aby navrhli konkrétní výši odměny členům 
výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva, a to v max. výši 2 400,-- Kč na člena.  

II. ukládá: 
1.  předsedům komisí rady obce, aby navrhli konkrétní výši odměny členům komise,  

kteří nejsou členy zastupitelstva, a to v max. výši 2 400,-- Kč na člena.   
2.   Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, o usnesení informovat předsedy výborů a  

komisí a jejich návrhy předložit radě obce ke schválení. 
  

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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Stanovisko k převodu nemovitosti 
Rada obce Velké Březno nemá námitek k bezúplatnému převodu objektu stálého lehkého opevnění 
„bunkru“ na pozemku p.č. … v k.ú. Valtířov nad Labem mezi Ministerstvem obrany ČR a 
………………………. 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Výroční zpráva o činnosti PO ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno bere na vědomí výroční zprávu o činnosti PO ZŠ Velké Březno za školní 
rok 2014/2015. 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
VŘ na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a dotační titul 
Rada obce Velké Březno 

I. schvaluje dodavatele zakázky „Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro 
stavební povolení a dotační titul na zateplení 5 objektů“ a uzavření smlouvy se společností 
BYTOSTAV Ústí s.r.o., se sídlem Podmokelská 6/18, 400 07 Ústí nad Labem, za cenu 
40 000,- Kč bez DPH za 1 objekt. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

Doplnění rozpočtového opatření č. 4 
Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit doplnění rozpočtového opatření č. 4 dle přílohy. 
 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Členství Ladislava Boháče, tajemníka OÚ Velké Březno ve „Sdružení tajemníků městských a 
obecních úřadů ČR, z. s. 
Rada obce Velké Březno souhlasí se vstupem tajemníka OÚ do Sdružení tajemníků městských a 
obecních úřadů ČR, z. s. a s úhradou členského příspěvku ve výši 1 500,-- Kč/ rok. 
 
Zprávy starosty 

 
Starosta informoval radní o: 

• Proběhlém jednání okresního soudu v Kolíně ve věci schválení kupní smlouvy za 
nesvéprávného vlastníka části pozemků, které obec chce koupit. Rozhodnutí soudkyně 
zkomplikovalo záměr koupě. Soud rozhodl, že nesvéprávnému vlastníkovi části předmětných 
pozemků přísluší vyšší peněžitá částka (cca o 3 000,- Kč), než je v uvedené kupní smlouvě. 
Bude proto třeba kupní smlouvu předělat (zajistí právní zástupce obce), nechat ji znovu 
podepsat ostatními vlastníky pozemků a nové znění smlouvy schválit zastupitelstvem obce. 

• O obdrženém dopise od HZS Ústeckého kraje, ve kterém žádá o narovnání majetkového 
vztahu, který vznikl pochybením při převodu majetku na základě darovací smlouvy ze dne 18. 
11. 2009. Předmětem darovací smlouvy byl technický automobil LIAZ 101, SPZ ULA 50-96, 
r.v. 1991, v pořizovací hodnotě 2 779 849,00 Kč. Na tento vůz byl v souladu s pravidly HZS 
ÚK vyhlášena nepotřebnost. Účetní součástí vozidla bylo i příslušenství, jehož seznam se stal 
přílohou předávacího protokolu. Ve výše uvedeném seznamu však došlo vinou pracovníka, 
který darovací smlouvu vypracoval, k uvedení chybného počtu kontejnerů (3 namísto 2), které 
byly pořízeny jako součást vozidla. Na jeden kontejner nebyla vyhlášena nepotřebnost a nebyl 
součástí darovací smlouvy a stále je v majetkové evidenci HZS ÚK. Omlouvají se za 
způsobené komplikace a navrhují, aby kontejner byl vyjmut z účetní evidence obce, HZS ÚK 
vyhlásí v souladu s předpisy nepotřebnost a kontejner bude na základě samostatné darovací 
smlouvy předán obci.  

• Informaci ředitelky PO MŠ Velké Březno o uzavření MŠ v době od 23. 12 2015 do 3. 1. 2015 
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• Usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem, kterým zastavuje soudní řízení o určení 
vlastnického práva k nemovitému majetku ČOV Velké Březno z důvodu splynutí žalobce a 
žalované. 

• Usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem, kterým zastavuje soudní řízení o zaplacení 
částky 1 634 949,60 Kč s příslušenstvím mezi žalobcem - Sdružením provozovatelů ČOV 
Velké Březno a žalovanou - obcí Velké Březno z důvodu splynutí žalobce a žalované. 
Současně právnímu nástupci žalobce (obci Velké Březno) náleží uhrazený soudní poplatek ve 
výši 65 400,- Kč 

• Proběhlém výběrovém řízení na pozici referent správy daní a poplatků, na kterou byla od 1. 1. 
2016 přijata paní Petra Dvořáková 

• Proběhlém výběrovém řízení na pozici asistent vedení obce, na kterou byla od 1. 11. 2015 
přijata paní Jana Radlová. 

• Komplikaci v naplnění usnesení Zastupitelstva Obce Velké Březno č.: 67/2015, kterým obec 
schválila bezúplatný převod kanalizace a vodovodního řadu včetně ATS stanice pro obytný 
soubor Vítov II od Petr Choura, U Viaduktu 435, Ústí nad Labem. Dle vyjádření právního 
zástupce nelze od fyzické osoby bezúplatně převzít nemovitý majetek, připravuje proto možná 
řešení pro naplnění usnesení. 

• Úplné uzavírce železničního přejezdu ve Valtířově ve dnech 9. – 12. 11. 2015 
• Návrhu na zpracování PD rozšíření MK Kolonie Valtířov. 

 

Diskuze 
Pan Dvořák navrhl, aby byl vzhledem k rostoucím krádežím na hřbitově ve Valtířově vypracován 
provozní řád hřbitova a hřbitov se zamykal. Doporučil také opravu objektu márnice v roce 2016. 
Pan Turek navrhl zahrnout do rozpočtu obce pro rok 2016 případně vybudování kamerového systému 
na hřbitově, aby se krádeže neopakovaly. 
Paní Dvořanová se dotázala na termín odstranění točny pře železničním přejezdem u čov. 
Starosta odpověděl, že až po realizaci rekonstrukce druhé koleje, což by mělo proběhnout v první 
polovině prosince. 
p. Dvořák žádá, aby byl předseda českého zahrádkářského svazu ve Vítově obeznámen s platností 
nové OZV o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu. Navrhuje, aby 
byla provedena kamerová zkouška v kanalizačním řadu v ulici školní, protože zde došlo podruhé k 
ucpání kanalizační šachty a k zatopení přilehlého soukromého objektu. 
Pan Dvořák a paní Dvořanová nesouhlasí se zveřejňováním zápisů z jednání rady obce, protože dle 
zákona 128/2000 Sb. o obcích je jednání rady obce neveřejné, a proto by i zápis z jednání rady neměl 
být zveřejňován a požadují postupovat s uveřejňováním v souladu s příslušným paragrafem zákona 
128/2000 Sb. o obcích. Souhlasí ale s uveřejňováním usnesení z rady obce. 
 
  

 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Marie Dvořanová 
     starosta obce             radní obce 
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