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Z Á P I S  
 

z 53. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 8. 2017 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Omluveni:  
 
Zahájení: 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 143/2017 
Program jednání 53. 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 
Usnesení bylo přijato 

 
Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu části pozemků za účelem zřízení zahrádky. Jedná 
se o pozemky kolem Markét, ostatní nájemníci domu souhlasí. 
Bez diskuse 
Usnesení 144/2017  
Záměr pronájmu části p. p. č. 291/151 a 291/116 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku p. č. 291/151 o výměře 75 m2 a části pozemku p. č. 291/116  
     o výměře 20 m2, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                    T: 21. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě dvě žádostí o koupi stavby bývalé hasičské zbrojnice ve Vítově, 
včetně pozemku.  Konstatoval, že je přesvědčen o tom, že zájem o koupi projeví ještě 
minimálně jeden zájemce. Výběr kupujícího bude zřejmě probíhat obálkovou metodou.  Asi 4 
roky starý odhad hovoří o cca 110 tis. Kč, což zřejmě žádný ze zájemců nenabídne. Vzhledem 
k tomu, že v průběhu let se objekt neopravoval a tak chátrá, bude nutné nechat zpracovat nový 
posudek, který stanoví cenu obvyklou. V současné době bude nutné z bezpečnostních důvodů 
nechat oklepat odchlíplou omítku. 
Bez diskuse 
 
 
 



 

 

2 
 

Usnesení 145/2017 
Záměr prodeje stavby bývalé hasičárny, včetně pozemku p. č. 46, vše v k. ú. Vítov 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr prodeje stavby bývalé hasičárny, včetně pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2,  
      vše v k. ú. Vítov u Velkého Března 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                       T: 23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dvou nových smluv o nájmu bytu. Nájemníci 
svůj dluh vyrovnali, a proto doporučujeme uzavřít NS s automatickou prolongací. 
Bez diskuse 
Usnesení 146/2017 
Návrh na uzavření nových smluv o nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje 
     1.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………………………,  
          na dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení  
          platnosti nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá  
          byt a hradí nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
          Nájemce: 
          ……………………………………………. 
      2. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………………, na   
          dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
          nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
          nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
          Nájemce: 
          ………………………………………………………..    
 II.   Ukládá 
        Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
        zabezpečit uzavření nájemních smluv.                                                           T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o splátkách. Jedná se o 
……………….., která se zavazuje splácet 4000,- Kč měsíčně po dobu 14 a půl měsíce.  
Nájemkyni byla dána výpověď, zřejmě bude žádat o uzavření nové nájemní smlouvy.  Mohli 
bychom o tom rozhodnout již nyní. 
Tajemník doporučuje vyčkat do návratu příslušné referentky z dovolené, neboť jí předložený 
materiál žádný takový návrh neobsahuje. Současně doporučuje, aby smlouva byla uzavřena na 
dobu určitou, po dobu trvání pracovního poměru k obci, neboť můžeme provádět její plnění 
srážkou z platu.  Radní se přiklonili k názoru tajemníka. 
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Usnesení 147/2017 
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 58 732,- Kč (slovy:Padesátosmtisícsedmset-   
     třicetdvěkorunyčeské) v měsíčních splátkách 4 000,- Kč počínaje měsícem září 2017   
     s ……………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Uznání dluhu a Dohody o splacení dluhu.                        T: 31. 8. 2017 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o splátkách.  
Nájemce je poživatelem starobního důchodu, a proto byly splátky rozloženy na cca 44 měsíců.  
O uzavření dohody bude muset rozhodnout zastupitelstvo obce. 
Pan Dvořák se přiklonil k názoru, že je lépe splácet alespoň malou částku, ne nic. 
Usnesení 148/2017 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  
 Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno. 
      schválit uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 22 108,- Kč (slovy: Dvacetdvatisíce-    
      jednostotřicetkorunčeských) v měsíčních splátkách 500,- Kč počínaje měsícem září 2017,  
      s …………………………………………………………… 
II.   Pověřuje 
       Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
       předložením návrhu dohody o úhradě dluhu ve splátkách zastupitelstvu k projednání. 
                                                                                                                                 T: 23. 8. 2017 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh výpovědi z nájmu bytu č. …………….. Jedná se o dlužníka 
s nejvyšší dlužnou částkou vůbec.  Toto opatření měla „dotáhnout“ paní Tomanová již cca před 
třemi lety, ale nestalo se tak.  Jsem přesvědčen, že dlužnice se v bytě dlouhodobě nezdržuje a 
bude obtížné byt uvolnit k dalšímu pronájmu. 
Bez diskuse 
Usnesení 149/2017 
Výpověď smlouvy o nájmu bytu – ……………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     výpověď smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………………….  
     ke dni 31. 8. 2017. 
     Nájemce: 
     ………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit doručení výpovědi nájemní smlouvy paní Růženě Tunkové.          T: 31. 8. 2017                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato  
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na ukončení nájmu k bytu v DPS dohodou. Důvodem je 
rapidně zhoršující se zdravotní stav nájemce, proto žádá o ukončení již k 31. 8. 2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 150/2017 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy bytu č. ………………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. ………………..ke dni 31. 8. 2017. 
     Nájemce:  
     …………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy.                              T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, kterou bude 
s konečnou platností schvalovat zastupitelstvo obce 
Bez diskuse 
Usnesení 151/2017 
Smlouva o právu provést stavbu IE-12-4004716/003 
Rada obce Velké Březno projednalo předložený návrh s  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 240 v k. ú. Valtířov nad   
     Labem. 
     Stavebník:  
     ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostu obce, 
     předložením návrhu Zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijatoMgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření nájemní smlouvy za 
účelem zřízení zahrádky. Jedná se o pozemek v Aleji Sportovců určený pro výstavbu DPS, 
dvě zahrádky jsme již povolili a tato bude třetí. 

Bez diskuse 
Usnesení 152/2017 
Pronájem části p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 579 o výměře 80 m2, v k. ú. Velké Březno 
     na dobu neurčitou, účel nájmu: zahrada 
     za cenu 1 Kč/m2/rok 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
    zabezpečit uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku.                  T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy s Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje za účelem umístění, provozu, údržby a oprav sirény, která je v jejich 
vlastnictví. Tato siréna je umístěna na budově školy. 
Bez diskuse 
Usnesení 153/2017 
Smlouva o umístění koncového prvku varování 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Schvaluje 

           uzavření smlouvy o umístění koncového prvku varování na objektu č. p. 87, objekt  
           občanské vybavenosti na pozemku p. č. 495 k. ú. Velké Březno. 

     Uživatel: 
     Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí      
     nad Labem, IČ 708 86 300 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                            T: 30. 11. 2017 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku č. 3 k flotilové pojistné smlouvě. 
Jedná se o pojištění přívěsného vozíku, který si zakoupili pro svou potřebu VaK, výše 
pojistného činí 96 Kč/rok. 
Bez diskuse 
Usnesení 154/2017 
Dodatek pojistné smlouvy č. 3 - Generali pojišťovna, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Schvaluje 
      uzavření Dodatku č. 3 Flotilové pojistné smlouvy o pojištění vozidel s Generali   
      Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, jehož obsahem je pojištění přídavného  
      vozíku RZ 8U19485. 
II.  Ukládá 
      Ing Janě Lípové, vedoucímu úseku VAK, 
      zabezpečit uzavření dodatku č. 3 Flotilové pojistné smlouvy.                         T: 31. 8. 2017 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě zprávu hodnotící komise s tím, aby zastupitelstvu doporučila 
nejvhodnější nabídku na stavbu výměna vodovodu v ulici Zadní a propoj do ulice Nová. 
Do uzávěrky bylo doručeno celkem 6 nabídek. Dle komise nejvhodnější nabídku podala firma 
Miroslav Hantych.  
Bez diskuse 
 
Usnesení 155/2017 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová“  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit jako nejvhodnější, nabídku Miloslav Hantych, IČ: 42481431, se sídlem  
     Markvartice 221, 407 42 Děčín II.  
II. Pověřuje 
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    Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
    předložením návrhu na určení nejvhodnější nabídky zastupitelstvu obce k projednání. 
                    T: 23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na zrušení zadávacího řízení na akci „Valtířov kolonka – 
celková obnova ČSOV“, neboť ani napodruhé jsme neobdrželi žádnou nabídku. Zřejmě je to 
způsobeno nedostatkem stavebních kapacit na trhu. Proto připravíme nové zadání s termínem 
realizace na jaře 2018 a věříme, že se již někdo přihlásí. Limitující pro nás je, jak dlouho 
vydržíme provozovat kanalizaci v Kolonce bez této ČSOV.  
Pan Dvořák se dotázal, jak to bude s dotací, kterou nám na stavbu poskytl kraj. Mgr. Kulhánek 
odpověděl, že budeme jednat s krajem buď o převedení dotace do příštího roku, nebo podáme 
žádost o novou v roce 2018. Pozitivní na cele skutečnosti je, že nám vybydou peníze na realizaci 
celé stavby vodovodu Zadní, kde bylo plánováno pouze 700.000,- Kč 
Bez diskuse 
Usnesení 156/2017 
Zrušení VŘ akce „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Ruší 
      veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“,  
      která byla podruhé zveřejněna dne 20. 7. 2017. Důvodem prvního i druhého zrušení této  
      veřejné zakázky je, že zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel    0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost vedoucího úseku SOM o udělení výjimky z postupu 
stanoveném Směrnici č. 1/2017 při výběru dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Montáž 
podružných vodoměrů v obecních bytech“.  Vzhledem k tomu, že bude pro společnost, která 
nám namontuje nové vodoměry, připravit stavebně technické podmínky pro montáž, bude nutné 
nejprve provést sondy, kde se stoupačky nachází a poté navrhnout a vybudovat místo, kam se 
vodoměr namontuje. V případě, že byt má dvě stoupačky, bude třeba napojit dva vodoměry. 
Vzhledem k mnoha neznámým, nemůže zadavatel zpracovat zadávací dokumentaci, vlastní 
práce budou probíhat dle zjištění aktuálního stavu a dohody mezi zadavatelem a dodavatelem 
na místě. 
Pan Dvořák konstatoval, že bychom měli znát alespoň hodinovou sazbu. 
Usnesení 157/2017 
Žádost o souhlas Rady obce s udělením výjimky ze Směrnice č. 1/2017 o zadávání 
zakázek malého rozsahu. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 17 
odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 
 
I.   Povoluje  
     výjimku z postupu stanoveného směrnicí č. 1/2017 pro zadání akce „ Montáže podružných  
     vodoměrů „ v bytech uvedených v důvodové zprávě, firmě Ivan Mottl, Litoměřická 272,  
     403 23 Velké Březno. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě námitku …………… na vydržení pozemku p. č. 649, zahrada, 
který dlouhodobě užívá v dobré víře, že je v jejím vlastnictví. Současně předložil i právní 
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rozbor dané situaci s tím, že doporučuje námitce vyhovět, uzavřít s ………………. v tomto 
smyslu dohodu a tím zabránit zbytečnému soudnímu sporu. O tom však musí s konečnou 
platností rozhodnout zastupitelstvo obce. 
Pan Dvořák potvrdil, že tento pozemek užívají ……………… odjakživa, pouze se podivil nad 
tím, že se to neřešilo v době, kdy se projednávalo dědictví po starém pánovi. 
Usnesení 158/2017 
Pozemek p. č. 649 v k. ú. Velké Březno – námitka vydržení …………… 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      schválit souhlasné prohlášení o nabytí vlastnického práva ……………………….. k   
      pozemku p. č. 649, zahrada, o výměře 193 m2 v k. ú. Velké Březno, vydržením. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením návrhu …………… zastupitelstvu obce k projednání.      T: 23. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předal slovo tajemníkovi, který předložil radě návrh na zvýšení objemu 
pracovního úvazku p. Hradeckého, právníka obce. V současné době má p. Hradecký uzavřenou 
smlouvu na 0,5 pracovního úvazku. Vzhledem ke značnému nárůstu věcí, které právník obce 
zpracovává a k přepokládanému nárůstu spojeného s novým přestupkovým zákonem, se již 
padesáti procentní týdenní úvazek stává nedostačující. Proto po konzultaci s p. Hradeckým 
navrhuji zvýšit tento úvazek z 0,5 na 0,75 tedy ze stávajících 20 hodin týdně na 30 hodin týdně, 
což se samozřejmě projeví i ve zvýšení nákladů na plat.  Přesto doporučuji radě předloženému 
návrhu vyhovět, neboť bychom jinak museli zaplatit ještě dalšího komerčního právníka, a to by 
náklady obce zatížilo podstatně více. 
Bez diskuse  
Usnesení 159/2017 
Návrh na zvýšení objemu pracovního úvazku právníka obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
       s účinností od 1. 9. 2017 změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu OÚ Velké Březno,  
       spočívající v navýšení pracovního úvazku právníka obce, přičemž celkový počet  
       zaměstnanců obce zůstává beze změny. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto organizačního opatření.                                         T: 31. 8. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 
 
 
Různé: 

Mgr. Kulhánek seznámil radu s žádostí Okresního soudu v ústí nad Labem o jmenování nových 
přísedících. Tato žádost je adresována zastupitelstvu a bude jim proto předložena na středečním 
jednání. 

Mgr. Kulhánek informoval radu jako zadavatele o stavu oprav komunikace Na Vyhlídce.  
Dodavatel zjistil, že obrubníky jsou umístěny přesně do hranice pozemků (tedy obec silnice a 
ostatní vlastníci oplocení a opěrné zdi) a při použití současné technologie vedoucí k odstranění 
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stávajících obrubníků hrozí, že dojde k poškození oplocení a zdí vlastníků RD. Někteří žádají, 
abychom výměnu obrubníků proto vůbec neprováděli.  
Pan Dvořák se také přiklání k názoru, že pokud to není nezbytně nutné, tak by obrubníky 
nevyměňoval. Pouze ty opravdu poškozené. 
Pan Boháč se dotázal, zda existuje šetrnější technologie výměny obrubníků, při které by 
nehrozila destrukce přilehlého oplocení. 
Pan Dvořák, určitě existuje a je to věcí dohody s dodavatelem. Ostatně smlouva tuto dohodu 
umožňuje. 
Mgr. Kulhánek, konstatoval, že ještě v tomto týdnu proběhne za tímto účelem jednání 
s dodavatelem stavby. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o jednání se zástupci firmy IWMC, kteří předložili 
jednoduchou analýzu nákladovosti odpadového hospodářství naší obce s tím, že pokud obec 
projeví zájem, jsou ochotni jak vypracovat detailní analýzu, navrhnout řešení a připravit a 
realizovat výběrové řízení na svoz a likvidaci odpadu z obce. Současně ale upozornili na 
skutečnost, že pro potenciální dodavatele nepředstavujeme vzhledem k počtu obyvatel, až tak 
„zajímavého“ zákazníka a mohlo by se stát, že se nikdo do soutěže nepřihlásí. Proto by 
doporučovali, spojit se s okolními obcemi, abychom byli zadavatel zastupující nejméně 4.000 
osob. Dále starosta konstatoval, že o tomto bude informovat zastupitele na středečním jednání 
a že se pokusí jednat za tímto účelem se starosty okolních obcí. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o jednání se zástupci vlastníka bývalého podniku Loděnice ve 
Valtířově. Účelem jednání byl návrh na změnu současného územního plánu a to proto, že toto 
území není určeno k rekreaci a není proto možné za tímto účelem na něm budovat stavby určené 
k rekreaci a sportu. Pozitivní na celé skutečnosti je fakt, že už se nejedná o žádné chiméry a je 
předpoklad, že pokud se začne projektovat, začne se i stavět. Problém však starosta vidí 
v souběhu změny ÚP a přípravy nového ÚP. Proto za tímto účelem povede jednání 
s pořizovatelem nového ÚP, Magistrátem města Ústí nad Labem. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o pořadu oslav 850 výročí. Z jednání na Kraji vyplynulo, že 
obec nějakou dotaci na oslavy obdrží, ale zda to bude požadovaných 200.000,- Kč, není jisté. 
Starosta dále informoval radní o tom, že k dnešnímu dni, dle již uzavřených sponzorských 
smluv, by měla obec obdržet cca 120.000,- Kč od firem a soukromníků.  

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že obec zřídila svůj facebook. 

Tajemník informoval radu o záměru zřídit elektronickou úřední desku před budovou úřadu. 
Hlavním argumentem je nárůst zveřejňovaných písemností s tím, že některé musí viset po celou 
dobu jejich platnosti, což znamená nákup a instalaci dalších vývěsek pro úřední desku, z nichž 
jedna stojí cca 20.000,- Kč. 

Dotazy: 

Pan Dvořák požádal úklid cesty pod zámkem, vyskytují se tam PET lahve a další odpady. 
Tajemník – bude uklizeno. 

 

Pan Dvořák upozornil na kontejner na vodu postaveny za márnicí, je třeba jej uklidit. 
Tajemník – podnět předám vedoucímu SOM – bude uklizeno. 

Pan Dvořák se dotázal na postup řešení opravy vstupního schodiště budovy úřadu. 
Tajemník – podnět předám vedoucímu SOM, do podzimu musíme být hotovi. 

Ing. Mgr. Šidák – kdy proběhnou volby člena rady? 
Starosta – předpokládám, že na středečním jednání zastupitelstva. 
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Jednání rady bylo ukončeno v 17:50 hodin 

 
 
 
 
 
 
 

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