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Z Á P I S  
38. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 9. 11. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě 

Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Ladislav Boháč. 

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, Karel Turek, 

Zahájení  
Schůzi Rady předsedal starosta Mgr. Michal Kulhánek, konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Radní 
schválili navržený program schůze: 
 
Mgr. Kulhánek uvedl: stahuji z jednání dodatek č. 1 SoD –  společnost Milštejn s.r.o. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  275/2016 
Program jednání 38. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

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

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo přijato 

Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. 290/1 v k. ú. Velké Březno 
Mgr. Kulhánek uvedl: 
Diskuse: - příliš nízká cena, jak byla stanovena? 

-     cena byla stanovena dle znaleckého posudku, nejednalo se však o posouzení ceny  
 obvyklé (obecné), ale o posouzení technické, způsobené chybným zadáním v 
 objednávce  

Usnesení:   
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. 290/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Nedoporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit smlouvu o prodeji části p.p.č. 290/1, dle geometrického oddělovacího plánu                     
    č. 775 - 78/2016 označené jako p.p.č. 290/7, o výměře 340 m2, v k. ú. Velké Březno,  
    za cenu 1.400,-   Kč + náklady obce spojené s prodejem. 
    Kupující: 
…………………………………………………………………… 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                                  T:  21. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0   
Usnesení bylo přijato 
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Bezúplatný převod p. p. č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Mgr. Kulhánek uvedl: Jedná se o část přístupové cesty, která pokračuje za vodojem ve Valtířově. 
Diskuse: 0  
Usnesení:   
Bezúplatný převod p. p. č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit bezúplatný převod pozemku č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad Labem, o výměře 308 m2   
    do vlastnictví obce Velké Březno a smlouvu o bezúplatném převodu od vlastníka ……………   
…………………………………… 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením bezúplatného převodu zastupitelstvu obce k projednání.                           T:  21. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce – s HZS Ústeckého kraje 
Mgr. Kulhánek uvedl: Jedná se o výpůjčku vysílaček, které jsou a zůstanou v majetku HZS ÚK. 
Diskuse: 0  
Usnesení:   
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce – s HZS Ústeckého kraje 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
 I.   Schvaluje  
       uzavření smlouvy o výpůjčce č. 223016 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
 II.  Ukládá  
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
       zabezpečit uzavření smlouvy o výpůjčce.                                                               T:  30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo přijato 

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dat - SeSO 
Mgr. Kulhánek uvedl: Uzavřená smlouva je jednou z příloh k žádosti o dotaci na hlásné a výstražné 
systémy obce, kterou budeme koncem listopadu podávat do OPŽP. 
Diskuse: 0  
Usnesení:   
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dat - SeSO 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje  
      uzavření smlouvy o poskytování dat  
      Poskytovatel: 
      Severočeské sdružení obcí, IČ 47324376, se sídlem Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad  
      Labem. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit uzavření smlouvy dle tohoto usnesení.                                                         T:  30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  3 hlasů proti   0  hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo přijato 
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Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců stavebního úřadu. 
p. Boháč uvedl: Referentka stavebního úřadu, sdělila oficiálně tajemníkovi OÚ, že narůstá agenda 
stavebního úřadu, zejména se zvyšuje počet a administrativní náročnost jednotlivých správních případů 
s tím že bude nutné přistoupit k personálnímu opatření, neboť její pracovní kapacita je na hranici, kdy 
by kvantita mohla být na úkor kvality.  Množství podání by mohlo způsobit to, že buď budou vyřízena 
ve lhůtě, ale v případném odvolání lze předpokládat, že budou vrácena pro pochybení způsobené 
„povrchním“ posouzením způsobeným nedostatkem času, anebo se budou řízení neúměrně protahovat, 
což může vést až k žalobám na nečinnost úřadu a možným náhradám za majetkovou újmu stavebníka. 
Nárůst podání (v roce 2012 Sú založil 265 spisů, v roce 2015 již 511 spisů) způsobil, že řízení vedeme 
v prvé řadě za tím účelem, aby bylo možné „stavět a bydlet“, další řízení jsou proto odkládána na hranici 
lhůt pro započetí řízení a řízení o přestupku pro porušení stavebního zákona v daném období vůbec 
neproběhla, neboť z kapacitních důvodů nebyla ani zahájena.     
Administrativní náročnost řízení je pod vedení krajského úřadu velmi náročná – vyhotovení rozhodnutí 
se z tří stran protáhlo v průměru na 10, podklady pro rozhodnutí se ze za účelem zajištění objektivnosti 
a rovnoprávnosti zkoumají z daleko více hledisek a k tomu ještě je třeba zohlednit dopad „nového“ 
občanského zákoníku. 
Diskuse: - jedná se o další zvýšení počtu zaměstnanců a tím i nákladů na platy? 

-     bohužel ano, pracovnice stavebního úřadu sdělila oficiálně vedení, že pro značný   
    nárůst agendy je ohrožena kvalita její práce i lhůty stanovené zákonem.  Je proto v naší   

odpovědnosti to řešit.  Kvalifikační požadavky zaměstnance jsou stanoveny zákonem a 
 plat nařízením vlády. Nutno sdělit, že v současné době vybrala referentka jen na 
správních poplatcích cca 500 000 Kč/ rok. 

-     přesto nejsme zcela přesvědčení o nutnosti navrženého opatření, velmi těžko se to bude 
 vysvětlovat občanům.  
 

Usnesení:   
Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců stavebního úřadu. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Zřizuje s účinností od 1. 1. 2017  
       druhé funkční místo – referent stavebního úřadu 
II.   Mění a doplňuje  
       Přílohu č. 1 organizačního řádu dle návrhu předloženou v důvodové zprávě 
III.  Stanoví  
       s účinností od 1. 1. 2017 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem  
       25 z toho je 8 v dělnických profesích. 
IV. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit realizaci změny organizačního řádu.                                        T:  31. 1. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 1 hlasů proti 2  hlasů zdržel      0  
Usnesení nebylo přijato 

Péče o zaměstnance – návrh Benefitního programu 
p. Boháč uvedl: Po projednání se zástupci zaměstnanců předkládám radě obce návrh programu, kterým 
se rozšiřuje péče o zaměstnance obce. Účelem tohoto programu je zvýšit atraktivnost zaměstnaneckého 
poměru k obci Velké Březno, tím získat vyšší šanci při hledání nových zaměstnanců a současně i 
motivovat stávající zaměstnance. Podobné programy jsou běžné i v jiných obcích, či městech v okolí 
(Povrly, Chlumec, Chabařovice, Ústí nad Labem). Pro realizaci výše uvedeného programu je nutné 
zabezpečit finanční zdroje. Za tímto účelem je nutné zřídit speciální fond zaměstnavatele „ Sociální fond 
Obecního úřadu Velké Březno“ (dále jen SF). Zřízení SF, jeho užití, financování, dispozice s fondem 
atd. je v kompetenci zastupitelstva obce. 
 
Diskuse: 
- odkud budou hrazeny náklady programu? 
- budou hrazeny z rozpočtu obce, 
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- příspěvek se SF dostanou zaměstnanci do platu? 
- v žádném případě, jedná se pouze o nepeněžní plnění což je stanoveno i ve statutu SF 
- výše odvodu do SF je stanovena jako minimální, doporučujeme stanovit nejen minimální, ale  
          také maximální hranici výše odvodu, 
- nedoporučujeme poskytovat příspěvek na služby,  
- doporučujeme z rekreace vypustit rodinné příslušníky, 
- doporučujeme poskytovat dary k pracovním výročím po 25 letech a každých následujících 
 deset let 
Usnesení:   
Péče o zaměstnance – návrh Benefitního programu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 
     Benefitní program pro zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu ve znění  
     předloženém v důvodové zprávě 
II. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     a)  Zřídit 
          za účelem realizace Benefitního programu Sociální fond Obecního úřadu Velké Březno. 
     b) Schválit 
         Statut Sociálního fondu Obecního úřadu Velké Březno ve znění uvedeném v příloze  
         důvodové zprávy. 
III. Pověřuje 
      Ladislava Boháče, tajemníka OÚ, 
      předložením návrhu na zřízení SF zastupitelstvu obce k projednání.                          T: 21. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0  
Usnesení bylo přijato 

Bezúplatný převod ……….– zrušení usnesení 164/2016 z 16. jednání Zastupitelstva 
Mgr. Kulhánek uvedl: OZ již schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 409/108 k.ú. 
Valtířov nad Labem, smlouva zatím nebyla podepsána. Právník posoudil břemena váznoucí k nemovitosti 
a nedoporučuje s těmito závazky (právo chůze, jízdy a především právo stavby) smlouvu uzavřít.  
Diskuse:  0   
Usnesení:   
Bezúplatný převod ………– zrušení usnesení 164/2016 z 16. jednání Zastupitelstva 
Rada obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Doporučuje  

Zastupitelstvu obce  Velké Březno 
zrušit usnesení č. 164/2016 z 16. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskutečnilo 
dne 26. 9. 2016. 

II.  Pověřuje  
      Mgr. Michal Kulhánka, starostu obce, 

předložením návrhu zastupitelstvu obce Velké Březno                           T:  21. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0   
Usnesení bylo přijato 

VZ Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV“ 
Mgr. Kulhánek uvedl: Ustanovená hodnotící komise k této VZ doporučila schválit, jako nejvhodnější 
(nejnižší cena), nabídku společnosti PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. 
Diskuse: 0  
Usnesení:   
VZ Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit jako nejvhodnější za účelem plnění veřejné zakázky „Projektové a inženýrské   
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     služby na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV“ nabídku a uzavření smlouvy o dílo  
     se společností Provod – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad     
     Labem, za cenu 1 322 000,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje  
    Mgr. Michal Kulhánka, starostu obce 
    předložením návrhu zastupitelstvu obce Velké Březno                          T:  21. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0   
Usnesení bylo přijato 

VZ „ Provozování, správa a údržba veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno“  
Mgr. Kulhánek uvedl: Ve lhůtě pro podání nabídky (do 7. 11.) se žádný účastník nepřihlásil, proto je 
nutné toto zadávací řízení zrušit a vyhlásit nové. 
Diskuse: 0   
Usnesení:   
VZ „ Provozování, správa a údržba veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Ruší  
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Provozování, správa a údržba  
      veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno“ schválenou usnesením rady obce                   
      č.: 256/2016 ze dne 19. 10 2016, neboť není žádný účastník zadávacího řízení. 
II.  Schvaluje  
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Provozování, správa a údržba  
      veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno“ ve znění předloženého návrhu. 
III. Ukládá 
      Mgr. Michlu Kulhánkovi, starostovi obce, 

zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz                                                                                                 
T:  10. 11. 2016 

IV. 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 
V.  Pověřuje  
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      jmenováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro  3 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0  
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty 

Mgr. Kulhánek informoval radu obce o: 

1) žádosti p. Choury týkající se vypuštění podmínky vybudování vodojemu o obsahu 24 m3, která je 
uvedena v územním rozhodnutí. V roce 2008 byla zpracována studie, která v tomto místě doporučuje 
vodojem 2x 50 m3.  Žádost pana Choury bude předložena zastupitelstvu obce. 

2) tom, že do konce roku bychom chtěli zrealizovat stavbu jednoho sloupu VO na novém chodníku 
k MŠ. 

3) tom, že v polovině prosince budou dokončeny studentské práce řešící veřejný prostor pod hodinami. 
Nejlepší z nich vyberou sami občané. 

4) tom, že společné s vedoucím společnosti Kasuga jsme navštívili služebnu policie ve Valtířově, jako 
potenciálního místa pro cvičení judistů.  Judistům by tento prostor, po drobných stavebních úpravách 
vyhovoval.  Není známo, zda by OHS dala souhlas s umístěním tohoto typu sportoviště v této budově. 
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5) tom, že proběhla kontrola ČIŽP na ČOV ve Valtířově, kde s ohledem na technický stav této ČOV 
doporučují ji v budoucnu přestavět na ČSOV a odpadní vodu z Valtířova čistit na ČOV Velké Březno. 
Současně požádala o informaci, jak postupujeme v odstranění závad na ČSOV – v Kolonce.  Doporučila 
nám požádat o prodloužení termínu dokončení oprav s tím, že nás upozornila na možné uložení sankce. 

p. Dvořák konstatoval, že ČSOV v kolonce může být podstatně menší, než je uvedeno v projektu. Ano, 
pracuje se na zmenšení nádrže ČSOV, ale znamená to zdržení v realizaci. 

p. Dvořanová přednesla požadavek obyvatelek DPS na vybudování VO – osvětlení chodníku mezi DPS. 
Bude zařazeno do plánu roku 2017. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:45 hod. 
 

 

 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Marie Dvořanová  
     starosta obce              radní obce  
 


