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Z Á P I S  
 

ze 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 5. 2017 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Omluveni: Jaromír Dvořák, 
 
Zahájení: 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení: 87/2017 
Program jednání 49. 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 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0   
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě návrh na uzavřen í smlouvy o prodeji části p.p.č. …... Konstatoval, že bylo 
provedeno místní šetření s tím, že prodávaná část nebude mít vliv na případný průtok přívalových vod. 
p. Dvořanová požádala o vysvětlení vyúčtování kauce. Kupující uhradili kauci a ještě doplatí zůstatek, 
to znamená rozdíl mezi skutečně vynaloženými náklady plus kupní cenu.  
Usnesení: 88/2017  
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. …….. 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 pozemku p. č. …….., dle geometrického    
     oddělovacího plánu č. 785-23/2017 označené jako p.p.č ……..  v k. ú. Velké Březno, 
     za cenu 6.779,- Kč 
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………………... 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu prodeje zastupitelstvu k projednání.                                              T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel        0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr prodeje p.p.č……….. O koupi části tohoto pozemku požádali 
současní nájemci. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek nad prodávaným pozemkem již nepatří Lesům 
ČR a nebude tedy sloužit jako svážná cesta navrhujeme jej prodat celý. V případě průtoku přívalových 
vod ponese případné škody nový vlastník pozemku.  
Usnesení: 89/2017 
Záměr prodeje pozemku č. ……….. v k. ú. ……………………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
 
 
I.  Doporučuje 
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    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit záměr prodeje pozemku p. č. ………. o výměře 1055 m2 v k. ú. ……………………..    
    ……….. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru prodeje zastupitelstvu k projednání.                                              T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu p.p.č. ……….. 
Bez diskuse 
Usnesení: 90/2017 
Pronájem p. p. č. ………………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. ……….. o výměře 1375 m2 v k. ú. ……………… 
    ……….., účel nájmu – zahrada, na dobu neurčitou. 
    za cenu -  1 Kč/m2/rok. 
    Nájemce: 
    ……………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
    zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                               T:  31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel         0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu p.p.č. ………. 
Bez diskuse 
Usnesení 91/2017 
Záměr pronájmu p. p. č………v k. ú. …………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
    záměr pronájmu p.p.č. ……… o výměře 50 m2 v k. ú. …………………... 
II. Ukládá  
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
    zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                                  T:  19. 5.2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na ukončení smlouvy o údržbě pozemků dohodou.  Smlouva byla 
uzavřena s panem ……………., který „za seno“ udržoval louky o výměře 72.000 m2. Pan ………. svou 
činnost ukončil a předal jiné společnosti, která však pro letošní rok od tohoto záměru z časových důvodů 
ustoupila. Nabídla obci, že  louky poseká, ale nechá si za tuto službu zaplatit. Proto byla vyzvána 
k podání nabídky. 
Bez diskuse 
Usnesení 92/2017 
Dohoda o ukončení Smlouvy o údržbě pozemků - ………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    uzavření dohody o ukončení Smlouvy o údržbě pozemků s uzavřené s panem ……………..  
    ……………… ke dni 15. 5. 2017. 
 
 
 
II. Ukládá  



 

 

3 
 

   Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
   zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy o údržbě pozemků.                                     T: 31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy budoucí o služebnosti z důvodu uložení 
kanalizační přípojky do pozemku obce. Celá akce byla iniciována provozem VaK neboť stávající 
odkanalizování budovy již bylo nevyhovující. 
Bez diskuse 
Usnesení 93/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - inženýrské sítě – kanalizační přípojka 
na p.p.č. ……….v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březo projednala předloženou žádost a 
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku č. …….  
     v k. ú. Velké Březno, za cenu 1000 Kč + DPH. 
     Oprávněný:  
     …………………………………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.                                 T: 31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti    0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání závěrečný účet obce za rok 2016. Radní byli seznámeni 
s obsahem zprávy auditora, se stanoviskem obce k dopisu auditora a s návrhem na úpravu kompetencí 
k provádění rozpočtových opatření. 
Tajemník uvedl, že s ohledem na upozornění auditora předkládá návrh na úpravu stávajících kompetencí 
k provádění rozpočtových opatření, který by měl zaručit, že k jevu, na který v dopise upozornil, by 
v budoucnu nemělo docházet. V bodě 1A navrhujeme delegovat na vedoucí FÚ pravomoc provádět 
rozpočtové změny (úpravy) na jednotlivých položkách v rámci daného paragrafu s tím, že celková 
částka výdajů schválena zastupitelstvem pro ten konkrétní paragraf se nezmění. v bodě 1 B navrhujeme 
delegovat na vedoucí FO pravomoc provádět převody mezi paragrafy schváleného rozpočtu do částky 
100.000,- Kč na jeden paragraf a rok.  Podmínkou je, že celková výše příjmů a výdajů schválených 
zastupitelstvem zůstane nezměněna. Tuto pravomoc dle usnesení ZO již vedoucí FÚ nyní má. V bodě 2 
A navrhujeme svěřit stejnou pravomoc jako v bodě 1B radě obce, avšak objem finančních prostředků 
navýšit na 500.000,- Kč na každý paragraf za rok. V bodě 2B navrhujeme svěřit radě pravomoc 
schvalovat navýšení příjmů a výdajů rozpočtu v jednotlivých položkách až do výše 500.000,- Kč (v 
současnosti pouze 200.000,- Kč) ročně s tím, že rozdíl příjmů a výdajů takto upraveného rozpočtu 
zůstane oproti rozpočtu schváleném zastupitelstvem obce beze změny Tímto opatřením by se mělo 
zabránit případnému zadlužování obce bez souhlasu zastupitelstva. 
FV který se návrhem zabýval, neakceptoval návrh zpracovaný OÚ a připravil na jednání ZO svůj návrh, 
který obsahuje pouze bod 1A a 1B a je tak s tím že objem prostředků pro 1 b byl snížen na 200.000,- Kč 
na jeden případ. Z praktického hlediska však návrh FV chybu, na kterou auditor poukázal, neřeší, 
naopak situaci komplikuje vzhledem k tomu, že radě ani nepřiznává dosavadní pravomoc schvalovat 
změnu rozpočtu navýšením příjmů a výdajů. 
Bez diskuse   
Usnesení: 94/2017  
Vyhodnocení hospodaření  - závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2016 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    I.  Schválit: 

1. Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2016. 
2. Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2016 ve výši 8.262.185,44 Kč. 
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3. Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 8.262.185,44 Kč jako nerozdělený zisk. 
4. Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2016. 

    II.    Vyslovit souhlas s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2016 bez     
            výhrad. 
    III. Zmocnit pro hospodářský rok 2017: 
      1. Hanu Fuchsovou, vedoucí FÚ OÚ, 

A) K provádění úprav v rozpisu rozpočtu, které umožní zajištění souladu schváleného rozpočtu, 
případně upraveného rozpočtu, se skutečným charakterem příjmů a výdajů rozpočtu obce dle 
rozpočtové skladby, a to úpravou výše finančních prostředků na jednotlivých položkách v rámci 
paragrafu, přičemž celkový finanční objem stanovený rozpočtem pro daný paragraf zůstává 
beze změny. 

B) K provádění rozpočtových změn, které umožní zajištění souladu schváleného rozpočtu, 
případně upraveného rozpočtu, se skutečným charakterem příjmů a výdajů rozpočtu obce dle 
rozpočtové skladby, a to úpravou výše finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy, 
v maximálním objemu 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) v každém paragrafu za 
rozpočtový rok. 

C) Tyto rozpočtové změny nesmí změnit celkovou výši příjmů a výdajů schváleného, případně 
upraveného rozpočtu. 

      2. Radu obce Velké Březno, 
A) K provádění rozpočtových změn, které umožní zajištění souladu schváleného rozpočtu, 

případně upraveného rozpočtu, se skutečným charakterem příjmů a výdajů rozpočtu obce dle 
rozpočtové skladby, a to úpravou výše finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy, 
v maximálním objemu 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) v každém paragrafu za 
rozpočtový rok. Tyto rozpočtové změny nesmí změnit celkovou výši příjmů a výdajů 
schváleného, případně upraveného rozpočtu. 

B) K provádění rozpočtových změn závazných ukazatelů rozpočtu v případě nepředpo-kládaných 
příjmů a výdajů, a to v hodnotě do 500 tis. Kč za každou položku schvále-ného rozpočtu, za 
účelem zajištění nezbytných výdajů obce, které nemohou být z ča-sových důvodů schvalovány 
zastupitelstvem obce. Tyto rozpočtové změny nesmí zvý-šit rozdíl mezi příjmy a výdaji 
rozpočtu obce.  

C) O změně schváleného rozpočtu provedené radou obce bude zastupitelstvo obce informováno na 
nejbližším zasedání zastupitelstva. 

II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením závěrečného účtu zastupitelstvu k projednání.                                           T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě obce návrh rozpočtového opatření č.5/2017 
Bez diskuse 
Usnesení:  95/2017 
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2017 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit rozpočtové opatření č. 5/2017 ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením rozpočtového opatření zastupitelstvu k projednání.                                   T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil návrh na uzavření dodatku k dohodě o splátkách dluhu a návrh na uzavření 
dohody o splátce dluhu. V prvním případě se jedná o dluh na nájmu bytu a poplatcích za služby a 
v druhém případě se jedná o dluh na vodném a stočném. 
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Bez diskuse 
Usnesení: 96/2017 
Uzavření dodatku č. 1 Dohody o uznání dluhu a jeho úhrady ve splátkách 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. k Dohodě o uznání dluhu a o splacení dluhu ze dne 19. 10. 2016.   
     Dlužná částka za nájem a služby spojené s užíváním bytu …………………………….,   
     Velké Březno činí 22.174,- Kč (slovy:Dvacetdvatisícejednostosedmdesátčtyřikorunyčeské)   
     bude hrazena v měsíčních splátkách 1.250,- Kč (slovy: Jedentisícdvěstěpadesátkorun- 
     českých), a to počínaje měsícem červnem 2017 s žadatelem ………………………………….  
………………………………………………………………………………………………….  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                                      T: 30. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení: 97/2017 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 6.423,- Kč (slovy: Šesttisícčtyřistadvacettři- 
      korunčeských) v měsíčních splátkách 400,- Kč (slovy: Čtyřistakorunčeských) s  žadatelem  
      …………………………………………………………, ve znění uvedeném v příloze  
      důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VAK, 
     zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.                                                              T: 31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě k projednání návrh dodatku SoD č. 3. Jedná se o dodatek vyvolaný změnou 
dispozice budoucí školní jídelny vyvolanou usnesením rady obce na doporučení komise investiční a 
výstavby. 
Bez diskuse 
Usnesení: 98/2017  
Návrh na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo - zpracování PD k územnímu řízení, vyřízení 
rozhodnutí o umístění stavby, PD ke stavebnímu povolení, vyřízení stavebního povolení akce: 
„Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo uzavřené za účelem zpracování projektové doku- 
    mentace stavby „ Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno“ ke stavebnímu povolení,  
    včetně vyřízení stavebního povolení za cenu 30.000,- Kč vč. DPH. 
    Práce na dokumentaci budou provedeny do 12. 5. 2017. 
    Zhotovitel: 
    atelier AVN s.r.o., IČ: 28700601, se sídlem Božetěchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem.  
II.Ukláda 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
    v souladu se schvalovací částí tohoto usnesení, zabezpečit uzavření Dodatku č. 3.       T:  12. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr Kulhánek předložil radě zprávu, která dokladuje, že stanovaná cena vodného a stočného není 
v rozporu se zákonem o cenách a její výše nepřekračuje státem regulovanou cenu. Tento materiál je 
reakcí na vystoupení jednoho ze zastupitelů na posledním jednání ZO. 
Bez diskuse 
Usnesení: 99/2017 
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 oproti kalkulaci 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      informaci o porovnání cen vodného a stočného oproti kalkulaci k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.                                                           T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě k projednání zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem v roce 
2016. Tajemník konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna vyjma jedné dohody o zaplacení dluhu 
ve splátkách. Dotyčný dluh platí, ale zatím se i přes opakované výzvy nedostavil k podpisu dohody. 
Paní Dvořanová podotkla, že bude nutné, abychom jej osobně vyhledali, aby dohodu podepsal. 
Usnesení: 100/2017 
Zpráva o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v roce 2016 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce přijatých v roce 2016 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.                                                          T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0    
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu za účelem 
provedení opravy komunikace Nad Nádražím. Rada se přiklonila k názoru, že bude vhodné posunout 
začátek realizace z července na srpen 2017 a doporučila zakázku zveřejnit na našem profilu zadavatele.  
Současně rada vzala na vědomí, že i když máme schválenou dotaci od MMR ČR až do výše 1 mil. Kč 
max. však 50% ceny zakázky, bude muset nejprve obec zakázku zaplatit a následně schválených 50% 
uznatelných nákladů vyúčtovat proti dotaci MMR. O tom by mělo zastupitelstvo rozhodnout v červnu, 
kdy bude schvalovat výběr nejvhodnější nabídky. 
Usnesení: 101/2017 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava místní komunikace 51c Nad 
Nádražím a 50c Na Vyhlídce“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava místní komunikace 51c Nad  
      Nádražím a 50c Na Vyhlídce“, ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michlu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz             T:  15. 5. 2017 
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III. Ustavuje 
      Komisi pro otevírání nabídek a Hodnotící komisi ve složení:  
      Mgr. Michal Kulhánek 
      Mgr. Ing. Michal Šidák 
      pan Jaromír Dvořák                  
      Ing. Jan Fiala 
      pan Miroslav Šesták 
      náhradník Ing. Jiří Pavliš 
IV. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě zprávu o vyhodnocení zimní údržby. Konstatoval, že zvláště leden 2017 
byl hodně extrémní, ale že celkové výdaje jsou nižší, nežli v předchozích letech, kdy se platilo paušálem. 
Tuto zprávu obdrží zastupitelstvo dne 24. 5. 2017 jako informaci. 
Bez diskuse 
Usnesení: 102/2017 
Vyhodnocení „Zimní údržby komunikací“ 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o průběhu zimní údržby komunikací v období – 1istopad 
2016 až únor 2017 a tuto 
I. Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh Zásad pro poskytování příspěvku na podporu práce s dětmi a 
mládeží ve sportovních organizacích činných na území obce. Konstatoval, že návrh byl zpracován na 
základě posouzení žádostí, které obdržel obecní úřad do 30. 4. 2017, stanoviska Finančního výboru 
zastupitelstva a výše rozpočtované částky. K výše uvedenému datu registruje OÚ celkem 112 žádostí o 
příspěvek. Z tohoto počtu je 58 žádostí mládeže a dětí s trvalým pobytem na území obce Velké Březno. 
Rozpočtem pro tento účel schválená částka činí 40.000,- Kč. 

Finanční výbor svým usnesením č.2/2017 z 26. 4. 2017 doporučuje navrhnout pravidla dle těchto 
kritérií. 
a) příspěvek bude poskytnut dítěti s trvalým pobytem v obci Velké Březno na základě žádosti. 
b) příspěvek bude poskytnut jako účelový finanční příspěvek. 
c) příspěvek dle schváleného rozpočtu na rok 2017 bude, rozpočítám z celkové schválené částky na 
osoby splňující dané podmínky. 
Dle návrhu FV by v roce 2017 činila částka na jedno dítě 689,-- Kč.  

Předkladatel je však přesvědčen, že takto stanovená kritéria poměrně zásadním způsobem ztěžují 
poskytnutí příspěvku, a to jak pro poskytovatele, tak i pro příjemce.  Problém vidí v nutnosti prokázat 
účelovost ve spojení s trvalým pobytem. Zhruba polovina dětí je odjinud a sportovní organizace nebudou 
mít „sílu“ na to prokázat pro potřeby auditu obecního rozpočtu, že poskytnutý příspěvek použily pouze a 
jen na nákup věcí či služeb pro dítě s trvalým pobytem v obci. 
Navrhujeme proto, aby příspěvek byl poskytnut všem, kteří podali žádost, s tím, že finanční prostředky 
budou poskytnuty sportovní organizaci v celkové výši (za všechny oprávněné osoby) a že je organizace 
obci vyúčtuje tak, aby bylo zřejmé, že byly použity výlučně pro u ní registrované děti a mládež.  
Dle návrhu předkladatele by v roce 2017 činila částka na jedno dítě 357,-- Kč 
Mgr. Šidák je zásadně proti dalšímu zvyšování administrativní zátěže obecního úřadu, k čemuž návrh FV 
směřuje. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků přímo sportovní organizaci a ne jedinci, jak 
navrhuje FV. Sám za sebe by navrhoval poskytnout příspěvek neúčelově. 
Pan Turek namítl, že pak by ztratil svůj význam, nejednalo by se o podporu práce s dětmi, ale o navýšení 
dotace na činnost sportovní organizace. 
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p. Dvořanová podpořila připomínku pana Turka a dotázala se, zda by i obce, jejichž děti u nás sportují, 
neměly také obdobným způsobem přispět. 
Mgr. Kulhánek odpověděl, že jako podnět to přednese předsedům dotčených sportovních klubů. 
Usnesení: 103/2017 
Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních 
organizacích činných na území obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve  
     sportovních organizacích činných na území obce Velké Březno takto: 
      a) příspěvek bude poskytnut sportovním organizacím činným v obci Velké Březno na  
          základě počtu doručených žádostí. 
      b) příspěvek bude využit k podpoře práce s dětmi a mládeží, zejména: 

• nákup sportovního oblečení a obuvi, 
• nákup sportovních potřeb a pomůcek, 
• nákup cen, diplomů, pohárů apod. pro vítěze dětských a mládežnických soutěží, 
• úhrada nákladů za dopravu dětí a mládeže za účelem účasti na soutěžích, soustředění a 

tréninku. 
• úhrada nákladů za ubytování a stravování dětí a mládeže při soutěžích nebo soustředění. 

      c) výše příspěvku bude stanovena každoročně dle finančního objemu vyčleněného  
          k tomuto účelu v rozpočtu obce na daný hospodářský rok a bude stanovena jako podíl  
          částky schválené rozpočtem a počtu doručených žádosti. 
      d) celkovou výši příspěvku pro jednotlivé sportovní organizace stanoví Finanční výbor  
           zastupitelstva obce nejpozději do 31.5. Na základě usnesení FV uzavře starosta obce  
           smlouvu o poskytnutí dotace a obecní úřad převede příslušnou částku na účet sportovní  
           organizace. 
      e) kontrolou dodržení podmínek pro poskytnutí a použití příspěvku na podporu práce  
          s dětmi a mládeží ve sportovních organizacích činných na území obce Velké Březno je  
          pověřen Finanční výbor Zastupitelstva obce Velké Březno.  
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu, 
      předložením návrhu Zásad zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 24. 5. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu o skutečnosti, že obdržel prováděcí projekt na rekonstrukci vodovodu 
v Zadní ulici, ve které projektant vzhledem k existenci velkého množství sítí nedoporučuje protlak, ale 
otevřený výkop, čímž se předpokládaná cena prací zvýšila o více jak polovinu. Obdobným způsobem 
se zřejmě zvýší i cena za ČSOV jak již avizoval projektant, kterým je Provod. Na vodovod sice obdržíme 
dotaci z kraje, ale ta v žádném případě nepokryje rozdíl mezi námi schváleným rozpočtem a 
přepokládanými náklady vyčíslenými projektantem. Bude nutné jednat s poskytovatelem dotace, zda 
vzniklá situace má nějaké řešení.  

Ing. Mgr. Šidák informoval radu o stavu příprav oslav 850 let zmínky o existenci obce Velké Březno. 
Kulturní komise se shodla na tom, že oslavy by měly proběhnout ve třech dnech, a to 28. 9., 29. 9. a 30. 
9. 2017.  Zahájení oslav by se uskutečnilo ve Valtířově – muzeum p. Málka, zpřístupnění hrobky 
Chotků, sportovně společenské akce v Pískovně, večer by zakončil koncert komorní hudby na zámku. 
Pátek dopoledne by bylo zaměřeno na sport a proběhlo by jak v MŠ, tak i ZŠ. Odpoledne by se 
uskutečnil komentovaný pochod osobností – alegorie na historii obce (bude zřejmě nutno najmout 
herce). Na louce pod Tivoli by bylo nainstalováno velké podium pro hudební produkci, ne, kterém jako 
hvězda večere vystoupí skupina UDG. V sobotu dopoledne by se mohlo uskutečnit fotbalové utkání FK 
Březno proti známým internacionálům. Odpoledne by na venkovním podiu hrála Ústečanka k tanci i 
poslechu a večer by proběhla v Tivoli taneční zábava. Oslavy by byly zakončeny slavnostním 
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ohňostrojem. Na dobu oslav bychom pozvali i „kolotočáře“ s atrakcemi pro děti i dospělé.  Z uvedeného 
vyplývá, že oslavy budou nejen organizačně, ale i finančně náročné. Předpokládaná částka 350 – 400 
tis. Kč. Proto bychom chtěli oslovit s žádostí o příspěvek kraj, místní podnikatele případně další 
organizace. V pondělí 15. 5. 2017 bude za tímto účelem opět jednat Kulturní komise, abychom 
zastupitelstvu mihli přednést ucelený návrh programu, včetně předpokládaných nákladů. 

p. Dvořanová požádala jménem důchodců, zda by bylo možné, aby autobus, který v dopoledních 
hodinách parkuje na náměstí, nemohl zajíždět pro staré lidí, kteří jedou do Ústí až do Vítova. Mgr. 
Kulhánek přislíbil, že to projedná s KÚÚK.  

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:35 hodin 
 
 

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


