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U S N E S E N Í 
 

43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 9. 1. 2017 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

Omluveni:  
1/2017 

Program jednání 43. 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 

2/2017 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. 290/1 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit uzavření smlouvy 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  
    7.500,-   Kč + náklady obce spojené s prodejem. 
    Kupující: 
    …………………………………………………………………………………………... 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  13. 3. 2017                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

3/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 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 uzavření Smlouvy 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. 
    Oprávněný:  
    ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
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II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  13. 3. 2017                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

4/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-4014203/001 UL, Velké Březno, p.p.č. 810/16 – kNN. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit uzavření Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –    
    služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku č. 810/4, 830/4, 840/5 a 847/4, vše   
    v k. ú. Velké Březno, 
    za cenu 1000 Kč + DPH. 
    Oprávněný:  
    ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  13. 3. 2017                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

5/2017 
Rozpočtové opatření 1/2017            

Rada obce Velké Březno projednala návrh a      
I.   Schvaluje  
     rozpočtové opatření č. 1/2017 ve znění předloženém v důvodové zprávě 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zapracování rozpočtového opatření 1/2017 do účetnictví obce. 
                                                                                                                               T:  31. 1. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

6/2017 
Návrh na schválení příspěvků na kulturní a společenské akce 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí  
      kalendář kulturně společenských a sportovních akcí předložený Komisí kultury, školství,   
      mládeže a sportu Rady obce Velké Březno pro rok 2017 (dále jen „Kalendář 2017“). 
II.  Schvaluje 
      poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro rok 2017: 
      a) Sdružení přátel školy ve výši 25.000,-- Kč na akce uvedené v „Kalendáři 2017“, 
      b) Společnosti STANKO spol. s r.o. ve výši 13.000,-- Kč na akce uvedené v „Kalendáři   
          2017“ 
      c) Spolku Muzeum ČSLO Valtířov z. s. ve výši 5.000,-- Kč na akce uvedené v „Kalendáři  
          2017“, 
      d) Základní škole Velké Březno ve výši 7.000,-- Kč na akce uvedené v „Kalendáři  
          2017“, 
      e) Národní památkový ústav – Státní zámek Velké Březno ve výši 10.000,-- Kč na akce  
          uvedené v „Kalendáři 2017“, 
 



 

 

3 
 

      f) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce se subjekty   
          uvedenými v odst. a), b), c), d), e). 
 III. Doporučuje 
       Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
       schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 17.000,- K TJ Spartak Valtířov  
 IV. Pověřuje 
        Mgr Michala Kulhánka, starostu obce,  
        předložením návrhu na poskytnutí finančního příspěvku dle bodu III tohoto usnesení,       
        zastupitelstvu obce k projednání.              T:  13. 3. 2017 
 V. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
      zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí příspěvku dle bodu II. tohoto  
      usnesení                             T:  30. 6. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

7/2016 
Dar pro jednotku SDHO JPO II Velké Březno 

Rada obce velké Březno pojednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    a)  přijetí daru 4 ks kompletu dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 pro jednotku SDHO        
         JPO II Velké Březno. 
    b)  uzavření darovací smlouvy s Ústeckým krajem o poskytnutí daru 4 ks kompletu dýchacích    
         přístrojů Dräger PSS 4000. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit odeslání souhlasu s přijetím daru a uzavření darovací smlouvy.      T:  31. 1.2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

8/2017 
Návrh na změnu a doplnění směrnice č. 4/2016 – Zadávání veřejných zakázek na sta-

vební práce, na dodávky nebo na služby, sloužící k naplnění poslání obce Velké Březno 
na všech úsecích její činnosti. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 

I.   Mění a doplňuje  
     odstavec 10.4. Směrnice č. 4/2016 „Zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na   
     dodávky nebo na služby, sloužící k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích  
     její činnosti“ takto: 
     „10.4.  U zakázek v hodnotě od 50.001 Kč (dodávky a služby) nebo od 100.001 Kč (stavební  
      práce) až do 350.000 Kč, je zadavatel povinen písemně vyzvat, za účelem získání  
      dodavatele, k podání nabídky formou poptávky nejméně dva dodavatele k předložení  
      nabídky na realizaci zakázky, není-li dále touto směrnici stanoveno jinak.“ 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit oznámení o doplněním Směrnice č.4/2016 všem zaměstnancům OÚ a   
      ředitelům MŠ a ZŠ.                                                                                         T:   13. 1. 2017 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
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9/2017 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2016 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto  
I.  Bere na vědomí 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením zprávy o kontrolní činnosti zastupitelstvu obce k projednání.    T:  13. 3. 2017                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

10/2017 
Uzavření dodatku č. 1, kterým se  prodlužuje dohody o výkonu VPP 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.  Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1, kterým se prodlužuje platnost dohody č. ULA-V-3/2016 uzavřené     
     s úřadem práce za účelem zajištění výkonu veřejně prospěšných prací do 28. 2. 2017.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č.1                                                                      T:  15. 1. 2017                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

11/2017 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobová místa na veřejném pohřebišti Velké 

Březno - Valtířov 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti obce, umístěném  
    v části obce Valtířov s těmito nájemci:  

1. ......................................................................................................., po dobu 10 let 

2. ………………………………………………………………., po dobu 10 let 

3. ………………………………………………………………, po dobu 10 let 

4. ……………………………………………………………...., po dobu 10 let 

5. …………………………………………………………………, po dobu 10 let 

6. …………………………………………………………………, po dobu 10 let 

7. ………………………………………………………………., po dobu 10 let 

8. …………………………………………………………….., po dobu 10 let 

9. ……………………………………………………………., po dobu 10 let 

10. ………………………………………………………………, po dobu 10 let 

11. ………………………………………………………………, po dobu 10 let 

12. ………………………………………………………………, po dobu 10 let 

13. ………………………………………………………………., po dobu 5 let 

14. …………………………………………………………….., po dobu 10 let 

15. ……………………………………………………………., po dobu 10 let 

16. ………………………………………………………………., po dobu 10 let 

17. ………………………………………………………………, po dobu 10 let 

18. …………………………………………………………….., po dobu 10 let 

19. ……………………………………………………………., po dobu 5 let 
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20. …………………………………………………………………, po dobu 5 let 

21. ……………………………………………………………., po dobu 10 let 

22. …………………………………………………………………, po dobu 10 let 

23. ………………………………………………………………., po dobu 10 let 

24. ………………………………………………………………., po dobu 10 let 

25. ………………………………………………………………., po dobu 10 let 

26. …………………………………………………………………, po dobu 10 let 

27. ………………………………………………………………., po dobu 5 let 

28. …………………………………………………………………, po dobu 10 let 

29. ……………………………………………………………………, po dobu 10 let 

30. ………………………………………………………………….., po dobu 10 let 

31. …………………………………………………………………., po dobu 10 let 

32. ……………………………………………………………….., pod dobu 5 let 

33. ………………………………………………………………., po dobu 10 let 

34. ………………………………………………………………., po dobu 10 let 

35. ……………………………………………………………………, po dobu 10 let 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ,  
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 28. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

12/2017 
Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě – Atelier AVN s.r.o. 

Rada obce Velké Březno projednala žádost společnosti Atelier AVN s.r.o. a  
I.  Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy ze dne 21. 7. 2016, kterým se prodlužují lhůty    
     stanovené v čl. III této smlouvy takto: 

Činnost Původní termíny v týdnech Nove termíny v týdnech 

b2) IČ - DUR 15 týdnů od podpisu smlouvy 29 týdnů od podpisu smlouvy 

c1) dokumentace pro SP 20 týdnů od podpisu smlouvy 31 týdnů od podpisu smlouvy 

c2) IČ - DPS 28 týdnů od podpisu smlouvy 43 týdnů od podpisu smlouvy 

II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ,  
      zabezpečit uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy.                                        T: 15. 1. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

13/2017 
Organizační opatření č. 7 

Rada obce Velké Březno projednala stav na úseku SOM – předpis nájmu a správa pohledávek 
vzniklý následkem náhlé zdravotní indispozice zaměstnance a 
I. Schvaluje 
   vytvoření druhé pracovní pozice – referent správy majetku, na dobu určitou, k zajištění  
   výkonu práce po dobu pracovní neschopnosti paní Tomanové a za účelem odstranění  
   nedostatků zjištěných kontrolou dne 11. 8. 2016, nejdéle však na dobu 12 měsíců od  
   podpisu pracovní smlouvy. 
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II. Stanoví 
     s účinností od 1. 2. 2017 celkový počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu číslem  
     26, z toho 8 v dělnických profesích  
III.Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit realizaci organizační změny.                                                         T:  28. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

 

 
 

 
 

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


