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U S N E S E N Í 
 

36. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 19. 10. 2016 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák (do 17:30), Marie Dvořanová, 
Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav Boháč. 

Omluveni:  

251/2016 
Program jednání 35. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Finanční záležitosti 
4) Různé 
5) Zprávy starosty 
6) Diskuze  

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

252/2016 
Záměr prodeje části p. p. č. …………... Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje části p.p.č………… o výměře cca 410 m2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                T: 25. 10.2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

253/2016 
Záměr pronájmu p. p. č. ……… v k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu p.p.č. ………. o výměře 200 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                T: 25. 10.2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

254/2016 
Záměr pronájmu části p. p. č. ……… v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Neschvaluje 
     záměr pronájmu části p.p.č. ………o výměře 15 m2 v k. ú. Velké Březno 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     O usnesení rady obce informovat žadatele.                                                         T: 25. 10.2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti   hlasů zdržel   
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255/2016 
Směna pozemku č. ……..  za část pozemku č………, oba v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Nedoporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit směnu pozemku p. č. ……… v k. ú. Velké Březno o výměře 52 m2 za část pozemku  
    p.č. ……….. v k.ú. Velké Březno o výměře cca 737 m2. 
II. Pověřuje 
    Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce,   
    předložením návrhu na směnu p.p.č……… za část pozemku č. ….., oba v k. ú. Velké Březno   
    zastupitelstvu obce k projednání.                                                                        T:  14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

256/2016 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o pronájmu bytu č. …., v domě …………, Velké Březno, na dobu  
      určitou 1 rok, 
      Nájemce:  
      ………………………………………………………… 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                   T: 31. 10. 2016 

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

257/2016 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
       uzavření smlouvy o pronájmu bytu č…., v domě …………………, Velké Březno, na  
      dobu určitou 1 rok. 
      Nájemce:  
      …………………………………………………………….  
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                   T: 31. 10. 2016 

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

258/2016 
Návrh na uzavření nových smluv o nájmu bytu 

Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.  Schvaluje 
  1.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …, v domě ………….., Velké Březno, 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: 
       ……………………………………………… 
 2.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č………………………., Velké Březno, na   
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       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: 
………………………………………………………………. 

 3.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………….. Velké Březno, 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: 
       ……………………………………………………………. 
 4.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č………………….. Velké Březno, 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: 
       ………………………………………………………… 
 5.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č…………………………, Velké Březno, 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: 
       …………………………………………………………… 
 6.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………….., Velké Březno, 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: 
……………………………………………………………………….. 

7.    Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č……………………., Velké Březno, 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: 
………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
8.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………….., Velké Březno, 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: 
       ……………………………………………………………………………….  
 9.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č……………………………., Velké Březno, na   
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       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: 
……………………………………………………………………. 

 10. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………, Velké Březno, 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, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                       T: 31. 10. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

259/2016 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách a na uzavření smlouvy o nájmu 

bytu  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     1.  Uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 17.070,- Kč, (slovysedmnácttisícsedmdesát-  
          tkorunčeských) v měsíčních splátkách ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíckorun- 
          českých) s žadatelem panem ………………………………………………………  
          …………………, Velké Březno, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
     2.  Uzavření smlouvy o pronájmu bytu č……, v domě ……………………., Velké Březno,  
          na dobu určitou 1 rok. 
          Nájemce:  
          …………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu a smlouvy o nájmu bytu.      T:  31. 10. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

 

 

 

260/2016 
Havarijní stav sdružené přípojky kanalizace pro domy č.p. 26,35,36 a 206 ve Vel. Březně 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     zpracování projektové dokumentace pro prodloužení kanalizačního řadu pro domy č. p. 26,  
     35, 36 a 206 z ulice Litoměřické ve Velkém Březně. Dokumentace bude zpracována pro  
     potřeby územního řízení a stavebního povolení. 
II.  Ukládá 
      Ing. Janě Lípová, vedoucí úseku VaK 
      zadání zpracování projektové dokumentace.                                                   T:  31. 1. 2017 



 

 

5 
 

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

261/2016 
Žádost o finanční příspěvek – lyžařský areál Pohoří u Malečova 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje  
      poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,-- Kč ( slovypěttisíckorunčeských).  
      Obdarovaný: 
      Ski Klub Pohoří u Malečova, IČ: 22732608, se sídlem Tašov 48, 400 02 Ústí nad Labem 
II.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ  
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                           T:  15. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0  hlasů zdržel   2 

262/2016 
Návrh Pravidel pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů 
zvláštního určení v majetku obce Velké Březno a Pravidel pro příjem návrhu na 
uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 
      a)  Pravidla  pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů  
           zvláštního určení v majetku obce Velké Březno 
      b)  Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce  
           Velké Březno. 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM,    
      a)  zabezpečit, aby s obsahem schválených Pravidel byli seznámeni zaměstnanci úseku a  
           občané obce.                                                                                            T:  15. 11. 2016 
      b)  zabezpečit realizaci úkolů a postupů stanovených těmito Pravidly.       T: od 1. 1. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel   0 

263/2016 
Návrh směrnice č. 4/2016 - Zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky 
nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její 

činnosti. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje s účinností od 19. 10. 2016 
       směrnici č. 4/2016 - Zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky nebo na     
      služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti, ve  
      znění předloženého návrhu včetně příloh. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit, aby s obsahem směrnice č. 4/2016 seznámili vedoucí zaměstnanci OÚ a   
      ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí. 
                                                                                                                             T:   31. 10. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

264/2016 
Návrh na doplnění činnosti Komise sociální Rady obce Velké Březno - náplň sboru pro 
občanské záležitosti (SPOZ). 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
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I    Stanovuje, že  
      obec Velké Březno, bude pro své občany pořádat tyto občanské obřady: 
      a)  Gratulace občanům u příležitosti životního jubilea 70 let věku a následně každých  
           dalších pět let.  
      b)  Vítání nových občánků obce. 
      c)  Slavnostní obřady u příležitosti výročí uzavření manželství – zlatá a diamantová  
           svatba. 
II.   Ruší 
       ustanovení písm. h) odst. 5 čl. 3 Statutu a jednacího řádu komisí Rady obce Velké Březno  
III. Doplňuje 
      Čl. 3 odst. 4 Statutu a jednacího řádu komisí Rady obce Velké Březno o písm. h) ve znění 
      h) Jménem obce realizuje pro občany obce tyto občanské obřady - vítání občánků,   
          gratulace k životnímu jubileu a slavnostní obřady u příležitosti výročí uzavření  
          manželství. 
IV. Ukládá 
      Marii Dvořanové, předsedkyni sociální komise, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                      T: Trvale 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

265/2016 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Provozování, správa a údržba 

veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Provozování, správa a údržba   
      veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno“ ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michlu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ na ÚD obecního úřadu a na profilu zadavatele www. vhodne- 
      uverejnení.cz                                                                                                  T:  30. 10. 2016 
 
III. Ustavuje 
      Komisi pro otevírání nabídek a Hodnotící komisi ve složení:  
      Mgr. Michal Kulhánek 
      Mgr. Ing. Michal Šidák 
      p. Jaromír Dvořák                 
      Ing. Jiří Pavliš 
      p. Miroslav Šesták 
      náhradník Ing. Jan Fiala 
IV. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

266/2016 
Zadání veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu z obce Velké 

Březno“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Sběr, svoz a likvidace komu- 
     nálního odpadu z obce Velké Březno“ ve znění předloženého návrhu s tím, že zakázka    
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     bude zadána v otevřeném řízení. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uveřejnění této veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a v Ústředním  
      věstníku evropské unie.                                                                                 T:  30. 10. 2016 
III. Ustavuje 
      Komisi pro otevírání nabídek a Hodnotící komisi ve složení:  
      Mgr. Michal Kulhánek 
      Mgr. Ing. Michal Šidák 
      p. Jaromír Dvořák                
      Ing. Jiří Pavliš 
      p. Miroslav Šesták 
      náhradník p. Marie Dvořanová 
IV. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

267/2016 
Návrh OZV č. 6/2016 – Požární řád obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce 
      schválit OZV č. 6/2016 ve znění předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2017 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michal Kulhánka, starostu obce, 
      předložením návrhu OZV č. 6/2016 zastupitelstvu obce k projednání 
                                                                                                                             T:   14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

 
268/2016 

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK                         
č. 16/SML4452/SoPD/ZPZ 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí 
     obsah a podmínky smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4452/SoPD/ZPZ 
II.  Schvaluje 
      uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4452/SoPD/ZPZ 
      Poskytovatel:   
      Ústecký kraj, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 
III. Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
      zabezpečit podepsání smlouvy.                                                                T:   30. 10. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

269/2016 
Žádost o finanční podporu projektu a konference“ Labská cyklotrasa od pramene 

k moři napříč Evropou bez bariér“ a na činnost Labské stezky o. s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
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      poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-- Kč (slovy třitisícekorunčeských). 
      Obdarovaný: 
      společnost Labská stezka o.s., IČ 22840451 se sídlem  Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk.  
II.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                               T:   30. 10. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

270/2016 
Výroční zpráva o činnosti PO ZŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno po projednání 
I.   Bere na vědomí  
      výroční zprávu o činnosti PO Základní škola Velké Březno za školní rok 2015/2016. 
Výsledek hlasování:     hlasů pro 4   hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

271/2016 
Návrh na přijetí peněžitého daru od společnosti Service Velichov s.r.o. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I    Souhlasí   
     s přijetím peněžního daru ve výši 18.000,- Kč (slovy osmnácttisíckorunčeských) os  
     společnosti Service Velichov s.r.o. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                              T: 30. 10. 2016 
Výsledek hlasování:     hlasů pro 4   hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

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


