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Z Á P I S 
 

ze 41. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne. 5. 12. 2016 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová (16:55), Jaromír Dvořák, 
Karel Turek, Ladislav Boháč. 

Omluveni:  

Zahájení  
Schůzi Rady předsedal starosta Mgr. Michal Kulhánek, konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Radní 
schválili navržený program schůze: 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  297/2016 
Program jednání 41. 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 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

Zahájení  
Mgr. Kulhánek uvedl. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  298/2016 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – 
p.p.č. 288/8 k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na  
     pozemku č. 288/8 v k. ú. Valtířov nad Labem, za cenu 1000 Kč + DPH. 
     Oprávněný:  
     …………………………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.                   T: 31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

Mgr. Kulhánek konstatoval, že pro správné nakládání s majetkem obce je z hlediska novely zákona o 
obcích nejprve nutné, aby zastupitelstvo obce schválilo záměr a až následně uzavření smlouvy budoucí. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  299/2016 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-žebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-4000138/VB002 UL, Velké Březno, p.p.č. 79 a 80, úprava 
v NN, kNN 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –  
     služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku č. 43 v k. ú. Velké Březno,  
     za cenu 1000 Kč + DPH. 
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     Oprávněná:  
     ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                    T. 14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

Mgr. Kulhánek uvedl. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  300/2016 
Záměr prodeje části p. p. č. 127/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje části p.p.č. 127/1 o výměře cca 6 m2, v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T:  9. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

Mgr. Kulhánek uvedl a sdělil, že se jedná o další, letos již třetí případ odškodnění poškození z důvodu 
sekání trávy. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  301/2016 
Odškodnění škodní události            
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o ukončení likvidace pojistné události číslo 2166027380 a 
I.   Schvaluje  
     uhrazení spoluúčasti obce Velké Březno na škodní události č. 2166027380 ve výši       
     3.000,- Kč a převedení této částky na účet p. ……………………………………………. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit vyplacení částky 3.000,-- Kč v souladu se schvalovací částí tohoto usnesení.   
                                                                                                                              T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel      0 

Mgr. Kulhánek uvedl a sdělil, že Hodnotící komise doporučuje společnost ELTODO-Citelum s.r.o. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  302/2016 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky – „Provozování, správa a údržba 
veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno“. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit jako nejvhodnější, nabídku společnosti ELTODO-CITELUM s.r.o., IČ: 25751018,    
     se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu na určení nejvhodnější nabídky zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                                                                                              T:  14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

Mgr. Kulhánek uvedl a upřesnil, že návrh v alt. 1 je v podstatě shodný s nepřijatým návrhem z 38. RO, 
návrh v alt. 2 se liší v tom, že současný stav zaměstnanců zůstává zachován, což bude mít za následek 
zrušení doposud neobsazeného funkčního místa investiční referent.  
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p. Boháč upozornil radní, že i toto funkční místo je velmi potřebné, neboť administraci udržitelnosti 
současných dotačních titulů dělá pan starosta sám, čekají nás nové výzvy, nová výběrová řízení, nová 
příprava a další administrace.  Z toho jen velmi malé procento je schopen úřad zajistit vlastními silami. 
Ovšem prioritou č. 1 je fungující stavební úřad. Proto bude nutné si na práce v oblasti přípravy, realizace 
a financování investic najímat.  
Diskuse: 
p. Dvořák konstatoval, že bude podporovat alt. 2, že jsme doposud IR nesehnali a v brzké době 
neseženeme, a tak nám stejně nezbude nic jiného, než si toto službu najmout. 
p. Turek a paní Dvořanové se také přiklánějí k alt. 2. 
Ing. Mgr. Šidák upozornil radní, že je třeba se na celou problematiku podívat s širšího hlediska. Z hlediska 
současných nároků a množství nových úkolů a povinnosti nelze „ dogmaticky tvrdit, že když to stihlo 12 
úředníků před tím, proč by to nemohlo stíhat nyní“. Ze své praxe uvedl, že byl nucen zvýšit nejen počet, 
ale i kvalifikaci zaměstnanců. Tam co dříve plně postačovala maturita, je nyní třeba VŠ a to ve svém 
důsledku znamená i vyšší náklady na platy zaměstnanců.  Proto potvrdil, že za sebe „nemá problém„ 
s žádnou z alternativ. 
Usnesení č.:  303/2016 
Návrh organizační změny – stavební úřad 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Ruší 
      funkční místo Investiční referent s tím, že menší část jeho pracovních povinností bude  
      přerozdělena mezi ostatní zaměstnance zařazené do OÚ a zbylá, větší část bude  
      zajišťována třetími osobami na základě smlouvy 
II.  Zřizuje s účinností od 1. 1. 2017  
      druhé funkční místo – referent stavebního úřadu 
III. Mění a doplňuje  
      Přílohu č. 1 organizačního řádu dle návrhu předloženou v důvodové zprávě 
IV. Stanoví  
      s účinností od 1. 1. 2017 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem  
      24 z toho je 8 v dělnických profesích. 
V.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit realizaci změny organizačního řádu.                                   T:  31. 1. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     1 

Mgr. Kulhánek uvedl a sdělil, že se jedná o stejný postup jako v loňském roce, že odměna může být 
poskytnuta pouze ve formě finančního daru, a že návrh byl konzultován s předsedy výborů a komisi. 
Diskuse:  
Ing. Mgr. Šidák navrhl změnu výše odměny panu ………... na částku 0 Kč, neboť jmenovaný se do 
činnosti komise po celý rok vůbec nezapojil. 
Usnesení č.:  304/2016 
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.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí úseku FO OÚ,  
      zabezpečit výplatu daru dle důvodové zprávy ve výplatním termínu OÚ ze měsíc prosinec    
      2016. 
Výsledek hlasování:     hlasů pro  5 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
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Mgr. Kulhánek uvedl, že se nejedná o nařízenou dovolenou, ale pouze o to, aby byla zaměstnancům 
vytvořena možnost si dovolenou vyčerpat, a ti kteří dovolenou nemají, budou vykonávat svou práci. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  305/2016 
Provoz OÚ po vánočních svátcích 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje  
    úřední hodiny Obecního úřadu Velké Březno po vánočních svátcích takto: 
    27. 12.      pro veřejnost zavřeno 
    28. 12.      pro veřejnost zavřeno 
    29. 12.      pro veřejnost zavřeno 
    30. 12.      pro veřejnost zavřeno 
Výsledek hlasování:    hlasů pro 5   hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 

Mgr. Kulhánek upřesnil, že se cenu, vysoutěženou na burze a že tato cena je vzhledem k současnému 
pohybu cen vzhůru, velmi výhodná. Smlouva bude platit pouze rok. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  306/2016 
Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny - E.ON Energie a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje  
      uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny  
      Dodavatel: 
      E. ON Energie, a.s., IČ:26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České    
      Budějovice, za cenu 964,- Kč za odebranou MWh bez DPH. 
II.  Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucí VaK, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.      T: 10. 12. 2016 
Výsledek hlasování:    hlasů pro 5   hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

Mgr. Kulhánek uvedl a sdělil, že se jedná o již tradiční dar pivovaru pro hasiče, tentokrát se jedná o 
příspěvek na pořízení Fireportu. 
Diskuse: 0 
Usnesení č.:  307/2016 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru SDHO Velké Březno – Heineken Česká 
republika, a.s.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Souhlasí  
      s přijetím finančního daru ve výši 30.000,- Kč ve prospěch SDHO Velké Březno. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,-- Kč ve prospěch SDHO   
      Velké Březno. 
      Dárce: 
      Heineken Česká republika, a.s., IČ: 45148066, se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                         T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:    hlasů pro   5 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 

Mgr. Kulhánek informoval o výsledcích jednání s vedením SeSO. Podstata je v tom, že pokud nebudeme 
mít smlouvu o poskytnutí dat nemůžeme žádat o dotaci.  Starostům v SeSO „vadí“, že bychom využívali 
data, na jejichž udržitelnosti se jejich obce finančně spolupodíleli. Obec Velké Březno není členem 
sdružení, neboť v roce 2014 vystoupila. 
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Diskuse:  
p. Dvořák konstatoval, že není nakloněn členství v organizaci, o které neví, co mimo správy hlásného 
systému dále dělá. 
Mgr. Kulhánek doplnil, že vedení SeSO prohlašuje, že je významným sparingpartnerem Kraje, ale že 
také postrádá jasné informace o smysluplnosti.  
Ing. Mgr. Šidák se připojil k názoru ostatních s tím, abychom přistoupili ke stejnému řešení jako obce, 
které nikdy nebyly členy SeSO a tato data využívají. 
p. Dvořák doplnil, že obec by mohla přispět na udržitelnost projektu avšak za podmínky, že obdrží 
dotaci na hlásný a výstražný systém  
Usnesení č.:  308 
Hlásné a výstražní systémy – dotace 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou informaci a 
I.   Souhlasí 
     za podmínky, že obec Velké Březno obdrží dotaci na vybudování hlásného a výstražného systému,   
     s uzavřením dohody s SeSO, kterou se obec Velké Březno zavazuje poskytnout SeSO příspěvek na    
     udržitelnost projektu hlásného systému na Olešnickém a Homolském potoce, a to v roční výši  
     15.000,- Kč po dobu 5 let.  
Výsledek hlasování:    hlasů pro   5 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 

Mgr. Kulhánek uvedl a sdělil, že se jedná o možnost dotace na rekonstrukce MK do výše max. 1 mil. Kč 
s tím, že je velmi krátký termín pro její podání.  Jednal proto se zástupci společnosti, kteří jsou schopni a 
ochotni „dotaci zúřadovat“, avšak jako službu za peníze.  Procenta z dotace by samozřejmě inkasovali 
pouze v případě, že budeme úspěšní a dotaci obdržíme. 
Diskuse:  
p. Dvořák, bylo by dobré se pokusit toto procento snížit 
Usnesení č.:  309/2016 
Uzavření SoD – AGENTURA PROME s.r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.  Schvaluje  
    a)  Uzavření SoD, jejímž účelem je příprava, zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace na   
         opravu MK Nad Nádražím, včetně zajištění výběrového řízení, zpracování závěrečné zprávy a  
         vyúčtování dotace s poskytovatelem.  Za cenu  48.000,-- Kč + DPH . 
         Dodavatel: 
         AGENTURA PROME s.r.o, IČ: 247 17 341, se sídlem Politických vězňů 912/10,                                

         110 00 Praha 1. 
    b)  Podání  žádosti o podporu v rámci dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova  

         2017.  
Výsledek hlasování:    hlasů pro   5 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 

 
Ing. Mgr. Šidák informoval o jednání komise životního prostředí a o jejich doporučeních: 
-            Dům po …………… -  uvažuje obec o jeho odkoupení a zbourání za účelem rozšíření  

           komunikace. 
 Mgr. Kulhánek – bohužel, nelze pozemek je ve správě UZSVM a dům vlastní Vietnamci. Úřad je sice  
                             ochoten nám pozemek prodat, ale s břemenem stavby jiného vlastníka. S ohledem na  
                             přístup ………….. však náklady na rozšíření komunikace v délce zmiňované parcely  
                             postrádají smysl. 

-           Jak dopadlo jednání kolem obecní kompostárny? 
Mgr Kulhánek – byl vytipován pozemek u ČOV ale vzhledem k podmínkám kompostování,   
                            minimálním množství zelené hmoty 250 t. ročně s poměrem suché hmoty 1:2 tzn. 250   
                            tun zeleně (dusíku) a 500 tun suché hmoty (uhlíku), možným uvolňováním  
                            zapáchajících plynů při převracení kompostu, jsme od tohoto záměru ustoupili.    
                            Jednali jsme i s pane ………….., který chtěl kompostárnu budovat, ale ani ten svůj  
                            záměr nakonec nerealizoval.  
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                            K možným materiálovým a ekologickým negativům přistupuje i hledisko ekonomické.  
                            Náklady na zřízení, provoz a následné využití zeleného kompostu. Nově vyrobený  
                            kompost nemůže obec prodávat, protože není osobou způsobilou nakládat s hnojivy. 
- Poplatek za komunální odpad by měl odpovídat vynaloženým nákladům obce na tento druh  
             služby. 
Mgr. Kulhánek – o výši poplatku rozhoduje zastupitelstvo na příští rok. Znamená to, že by 14. 12. 2016  
                             muselo projednat a schválit OZV. Vzhledem k tomu, že letos byl měněn systém  
                             odpadového hospodářství, bylo by vhodné vyčkat na skutečné náklady. O změně  
                             OZV se proto zatím neuvažovalo. 
- Komise navrhuje rozšířit počet sběrných míst na separovaný odpad v obci. 
Mgr. Kulhánek – tento požadavek je akceptovatelný, bude to stát nějaké náklady na pronájem  
                             kontejnerů a likvidaci obsahu, ale hlavně, zatím nemáme vytypovaná další vhodná  
                             místa. 
- Cena prodávaného dřeva je značně nižší než v jiných obcích. 
Mgr. Kulhánek – ano, uvažujeme, že budeme radě navrhovat změnu ceny dřeva z obecních stromů  
                            získaného samovýrobou.  
Ing. Mgr. Šidák informoval o požadavku MŠkČR na existenci místních akčních plánů pro získání dotací 
na školy. 
Mgr. Kulhánek – požadavky škol jsme zařadily rozhodnutím rady do akčního plánu MAS, zda to stačí 
nevím. 
p. Dvořák – požádal o informaci na jakých pozemcích a v jaké rozloze se nacházejí obecní lesy. 
 
Mgr. Kulhánek seznámil radu s obsahem dopisu (e-mailu) pana ………týkajícího se připraveného 
návrhu rozpočtu obce na rok 2017 
 
Jednání rady bylo ukončeno v  18.04 hod. 
 
 
 

 

 

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


