
 

 

1 
 

Z Á P I S  
 

z jednání 43. schůze Rady obce Velké Březno, které se konalo 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:  
 
Zahájení: 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení: 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 

Mgr Kulhánek předložil návrh na uzavření kupní smlouvy na část p.p.č. 290/1 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že záměr byl zveřejněn na úřední desce a že návrh na prodej předchozí zastupitelstvo 
z důvodu nízké ceny neschválilo. Proto byl pořízen odhad tržní ceny. 
p. Dvořák se dotázal, o jakou část pozemku se jedná a zda nebude ohrožena prodejem případná 
výstavba dalšího vodovodu. 
Mgr. Kulhánek konstatoval, že se jedná o horní část této parcely, nyní označenou jako 290/7, a že její 
prodej neohrozí případný rozvoj VaK v obci. 

Usnesení: 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 
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Mgr. Kulhánek předložil návrh na uzavření budoucích smluv o věcném břemeni a práva 
stavby, konstatoval, že záměr byl zveřejněn na úřední desce, a že tento návrh musí být 
schválen zastupitelstvem obce. 
Diskuse: 0 

Usnesení: 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. 
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 

Usnesení: 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 

Mgr. Kulhánek předložil návrh rozpočtového opatření a to 29.000 Kč za poslední monitorovací zprávu 
„pískovna“, která byla fakturována 30. 12. 2016 a nebylo proto možné ji již proplatit a 75.000 Kč za 
nákup 10 kamer a přenosových prvků, které byly nakoupeny z důvodu výhodné slevy v roce 2016, ale 
fakturovány v roce 2017 a v rozpočtu se na ně zapomnělo. 
Diskuse: 0 

Usnesení: 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 
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Mgr. Kulhánek předložil návrh na stanovení výše příspěvku na kulturně společenské akce konané v roce 
2017 s tím, že nebude vyčerpána celá rozpočtovaná částka a rozdíl mezi rozpočtem a schválenou 
částkou doporučuje ponechat v rezervě.  
p. Dvořák předložil vlastní návrh s tím, že na rozdíl od Kulturní komise, doporučuje vyhovět poměrově 
všem doručeným žádostem a je lhostejné, zda byly doručeny po termínu.  Jím navržená úprava nemění 
celkovou výši částky podpory navrženou Kulturní komisí. 
Mgr. Šidák konstatoval, že již z principu by nemělo být vyhověno těm, kteří svou žádost zaslali po 
termínu. Ale vzhledem k tomu, že obec nemá stanovena jasná pravidla pro poskytování příspěvků a 
dotací na kulturně společenské akce, nemá s návrhem pana Dvořáka „problém“ 

Usnesení: 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“, 
      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 

Mgr. Kulhánek předložil návrh na přijetí věcného daru od Ústeckého kraje. 
Diskuse. 0 

Usnesení: 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. 
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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 

Mgr. Kulhánek předložil návrh na doplnění Směrnice č. 4/2016. Důvodem je doporučení auditora, 
který v rámci auditu prováděl kontrolu směrnic, aby bylo zcela zřejmé, že v případech uvedených 
v odst. 10. 4. je třeba oslovit nejméně dva zájemce. 
Diskuse: 0 

Usnesení: 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 

Mgr. Kulhánek předložil zprávu o kontrolní činnosti v roce 2016 a požádal tajemníka o zdůvodnění 
posledního odstavce, ve kterém se konstatuje, že úkol uložený Finančnímu výboru – předložit pravidla 
pro přidělování finančních dotací sportovním organizacím nebyl splněn. Tajemník konstatoval, že úkol 
splněn nebyl, protože zastupitelstvo v tomto smyslu nepřijalo žádné usnesení. 
Diskuse: 0 

Usnesení: 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 

Mgr. Kulhánek předložil návrh na uzavření dodatku č. 1, kterým se prodlužuje smlouva uzavřená 
s úřadem práce k zajištění výkonu veřejně prospěšných prací. 
Diskuse: 0 

Usnesení: 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.  
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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 

Mgr. Kulhánek předložil návrhy na uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa. 
p. Dvořák vznesl dotaz, jaká je výše nájmu a zda jsou pokryty i náklady spojené se správou pohřebiště 
p. Boháč odpověděl, že výše nájmu, včetně nákladů na správu pohřebiště činí 920 Kč na období 10 let. 

Usnesení: 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 

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 
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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 

Mgr. Kulhánek přednesl návrh na uzavření dodatku č. 2 se společností Ateliér AVN s.r.o., které nám 
projektově připravuje výstavbu školní jídelny. Důvodem je onemocnění a následná rehabilitace 
projektanta. 
Diskuse: 0 

Usnesení: 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 

17:20 odešel p. Turek 

p. Boháč předložil návrh opatření k zajištění činnosti na úseku bytů během nemoci zaměstnance. 
Diskuse: 0 

Usnesení: 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. 
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. Kulhánek informoval o nabídce odkoupit dům po „………………..“ z cenu cca 240 tis. Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek, na kterém dům stojí je jiného vlastníka, nedoporučuje se touto 
nabídkou dále zabývat. 
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Mgr. Kulhánek informoval radní o dopisech důchodců, které byly reakcí na neobnovení prodeje obědů 
v Domově pro seniory. Bylo konstatováno, že budou předloženy k posouzení zastupitelstvu obce a až 
na základě tohoto jednání by mělo vedení obce na dopisy reagovat. 

Mgr Kulhánek informoval o jednání mezi současným provozovatelem restaurace Tivoli a nájemcem, 
firmou Heineken o ukončení činnosti. Konstatoval, že vede intenzivní jednání s oběma stranami za 
účelem umožnění konání maškarního plesu i plesu obce, ale zatím k dohodě nedošlo.  Vzhledem 
k blížícímu se termínu plesů je možné, že k dohodě nedojde včas a tyto plesy bude nutné přesunout n 
březen nebo se nebudou moci konat vůbec. V tomto případě by byly nahrazeny jinou, obdobně 
zaměřenou akcí, pořádanou na sklonku léta 2017.  

Mgr Kulhánek informoval o zdravotní indispozici předsedy Majetkové komise, p. Suchého. 

p. Boháč informoval radu o tom, že v rámci vyklízení nebytových prostor v domě Zahradní 182 byly 
zlikvidováno nepotřebná a již odepsané zařízení a to tak, že si ZŠ Velké Březno odveze 6 „pracovních 
stolů“ a obec Malé Březno 4. 

P. Dvořák se dotázal, jak pokračují práce na obnově studny na hřbitově. P. Boháč odpověděl, že zatím 
práce stojí a vzhledem k nečinnosti studnaře, který práce nedokončil, bude nutné oslovit jiného a práce 
dokončit do června 2017.   

Mgr. Šidák se dotázal, zda je pravda, že již více jak půl roku máme „volný“ byt v Markétách. 
Mgr. Kulhánek odpověděl, že je to možné, že o uzavření nájemní smlouvy rada rozhodla v listopadu 
2016 a vzhledem k nemoci p. Tomanové tyto smlouvy nebyly ještě uzavřeny. 

Mgr. Šidák poukázal na množící se stížnosti na provádění zimní údržby. Je nezbytně nutné, aby nejdříve 
byly ošetřeny vozovky v „kopcích“ a následně ten zbytek. Mgr. Kulhánek odpověděl, že se v tomto 
smyslu vedou jednání s dodavatelem. Tento způsob zimní údržby však povede k vyšším nákladů za 
naježděné kilometry. 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:40 hodin 

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


