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Z Á P I S 
 

54. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 9. 2017 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., 
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 160/2017 
Program jednání 54. 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 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0      
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku 
p.č.659.  Jedná se o pozemek kolem řopíku u škvárového hřiště, který měl bezúplatně pronajatý 
SDHO Malé Březno k výcviku mladých hasičů, a který nevyužíval. 
Bez diskuse 
Usnesení 161/2017  
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 3/2004 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy č. 3/2004 o nájmu pozemku p. č. 659 v k. ú. Velké    
     Březno s nájemcem SDH ZO Malé Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dohody.                                                                                T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0      
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh smlouvy o koupi pozemku č. 70/28 v k. ú. Velké Březno. 
Jedná se o pozemek za oplocením bývalého Benaru. 
Bez diskuse 
Usnesení 162/2017 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č 70/1 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 pozemku p. č. 70/1, dle geometrického plánu číslo  
     793-66/2017, označené jako pozemek p. č. 70/28 o výměře 778 m2, v k. ú. Velké Březno,    
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     za cenu 225.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem 
     Kupující: 
     ……………………………………….. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu k projednání zastupitelstvu obce.                                        T: 25. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo schváleno   

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu části p.p.č 659 v k. ú. Velké Březno.  Jedná se 
o pozemek kolem řopíku, za účelem opravy řopíku a jeho využití. 
Bez diskuse 
Usnesení 163/2017 
Záměr pronájmu části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr pronájmu části p.p.č. 659 o výměře 30 m2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T:  18. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0    
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na pronájem části pozemků kolem „Markét“ za účelem 
zřízení zahrady. Ostatní nájemníci souhlasí. 
Bez diskuse 
Usnesení 164/2017 
Pronájem části p. p. č. části p. p. č. 291/151 a 291/116 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 291/151, o výměře 75 m2 a pozemku p. č.  
     291/116 o výměře 20 m2, oba v k. ú. Velké Březno, na dobu neurčitou, 
     za cenu   1,- Kč/m2/rok. 
     Nájemce:  
     …………………………………………….  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                               T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0   
Usnesení bylo přijato    

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o služebnosti za účelem uložení 
inženýrských sítí potřebných k provozu novostavby RD. 
Usnesení 165/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě, na p.p.č. 200/1 a 239, oba v 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   
     pozemcích p. č. 200/1 a p. č. 239, oba v k. ú. Valtířov nad Labem,  
     za cenu 1000 Kč + DPH. 
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     Oprávněný:  
     …………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene.                  T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0   
Usnesení bylo přijato    

Mgr. Kulhánek předložil radě žádosti o uzavření nových nájemních smluv k bytům ve 
vlastnictví obce. Radní souhlasili s tím, aby po dobu splácení dlužné částky byla platnost 
nájemní smlouvy omezena obdobím maximálně 6 měsíců. 
Usnesení 166/2017 
Žádost o uzavření nových nájemních smluv 
Rada obce Velké Březno projednala přeložené žádosti a  
I.  Schvaluje 
     1.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu ….., v domě ……………………., na   
          dobu určitou 6 měsíců. 
          Nájemce: 
          ………………………………………….. 
      2. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu ………, v domě ………………….., na 
          dobu určitou 6 měsíců. 
          Nájemce: 
          ……………………………………………….. 
II.   Ukládá 
       Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
       zabezpečit uzavření nájemních smluv.                                                               T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo přijato  
 
Usnesení 167/2017 
Uzavření nové nájemní smlouvy v DPS – byt č. ………….…….. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……., v domě …………….., na   
     dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje její automatická prolongace – prodloužení platnosti              
     nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
     nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
     Nájemce: 
     …………………………………………………..  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                               T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0      
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost nájemníků DPS na úpravu poplatků za úklid společných 
prostor.  Tento poplatek byl stanoven ve výši 150,- Kč/os./měs. A vycházel z kalkulace nákladů 
vyúčtovaných firmou Pampeliška, která úklid společných prostor v DPS pro obec zajišťovala.  
Při jednání s nájemníky bylo dohodnuto, že obec příjme uklízečku do pracovního poměru a tím 
se náklady určitě sníží. Současně bude nutné rozhodnout, zda náklady na úklid společných 
prostor budou rozúčtovávány na osobu nebo na byt. Tajemník upozornil na to, že při 
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rozúčtování na osobu, pokud se během nájmu počet nájemců bytu sníží ze dvou na jednoho, 
ponese náklady obec. Současně konstatoval, že při obou způsobech rozúčtování se výše 
poplatku za úklid společných prostor nájemníkům sníží. 
Usnesení 168/2017 
Návrh na úpravu poplatku za úklid společných prostor v DPS 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  
     s ukončením úklidu společných prostor v DPS Ústecká 318, 319 a 320 firmou Pampeliška,   
     o.p.s. ke dni 30. 9. 2017 s tím, že od 1. 10. 2017 tento úklid bude zajišťovat obec svými  
     zaměstnanci.  
II.  Stanovuje s účinností od 1. 10. 2017 
      poplatek za úklid společných prostor v DPS – Ústecká 318, 319, a 320 a Děčínská 318 ve  
      výši 129 Kč/byt./měs. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      o usnesení informovat nájemníky předmětných domů.                                  T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0    
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Tuto smlouvu 
bude uzavírat obec se SÚS za účelem prodloužení kanalizace v ulici Litoměřická. 
Bez diskuse 
Usnesení 169/2017 
Smlouva o právu provést stavbu – prodloužení kanalizace Litoměřická  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemku p. č. 200/1 v k. ú. Velké Březno s 
      vlastníkem pozemku, Ústeckým krajem, IČ 70892156, zastoupeným Správou a údržbou  
      silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, ve znění uvedeném v důvodové  
      zprávě. 
II.  Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucí VaK OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                              T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0      
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh veřejnoprávní smlouvy mezi naší obcí a obcí Malé Březno 
o přenosu působnosti k projednávání přestupků. Obec Velké Březno měla uzavřenou VPS 
s obcí Malé Březno, na základě které zabezpečovala přestupkové řízení, které by jinak musela 
obec Malé Březno provádět.  Vzhledem k tomu, že došlo ke změně zákona, je nutné uzavřít 
novou VPS. 
Bez diskuse. 
Usnesení 170/2017 
Nová veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu 
příslušnosti k projednávání přestupků a 
I    Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit novou veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků ve     
     znění předloženého návrhu. 
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II  Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu nove veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                                                                                                T: 25. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0      
Usnesení bylo přijato. 

Mgr. Kulhánek předložil radě informaci i tom, že Okresní soud v Ústí nad Labem rozsudkem 
stanovil naší obec veřejným opatrovníkem. 
Bez diskuse 
Usnesení 171/2017 
Nový opatrovanec – veřejné opatrovnictví 
Rada obce Velké Březno po projednání  
I   Bere na vědomí  
     informaci o ustanovení obce Velké Březno opatrovníkem panu ………………,   nar. …….,  
     trvale bytem ………………….  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na zrušení jejího usnesení č. 142/2017, které se týkalo 
nákladů na zřízení mostovky přes Suchý potok. Lesy ČR jako garant a investor stavby 
revitalizace břehů Suchého potoka sdělil, že z dotace, kterou na stavbu obdržel nelze hradit 
projekční přípravu ani statické posouzení potřebné k rekonstrukci stávajícího propustku u č. p. 
295. Bude proto třeba navýšit rozpočtové náklady obce na rok 2018. 
Bez diskuse. 
Usnesení 172/2017 
Návrh na zrušení usnesení rady obce č. 142/2017  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh rekonstrukce stávající propustku u 
domu č. p. 295 a  
I.   Ruší 
     usnesení rady obce č. 142/2017. 
II. Souhlasí 
     s tím, že obec ponese náklady na vybudování mostovky na rekonstruovaném propustku u  
     domu č. p. 295 (o rozměrech 4, m x 10,5 m), včetně projektu ve stupni DSP/DPS na „SO    
     09 Mostovka“ a statického posouzení „SO 05 Opěrné zdi“  
III.Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     do návrhu rozpočtu pro rok 2018 zahrnout náklady na vybudování mostovky ve výši  
     212.000,- Kč.                                                                                                      T: 30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0      
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na stanovení ceny vybraných upomínkových předmětů, 
které bude obec prodávat v rámci oslav 850 výročí. Současně požádal radu o souhlas s tím, aby 
některé tyto předměty byly poskytovány zcela zdarma a předměty se stanovenou cenou mohly 
být zdarma poskytovány v omezeném množství význačným hostům, soutěžícím a sponzorům 
oslav. 
Usnesení 173/2017 
Výročí obce – stanovení ceny upomínkových předmětů. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí  



 

 

6 
 

      předloženou zprávu. 
II.  Stanovuje 
      prodejní cenu pamětní mince ve výši 50,- Kč   
      prodejní cenu odznaku se znakem obce ve výši 20,- Kč 
      prodejní cenu klíčenky se znakem obce ve výši 30,- Kč 
      prodejní cenu vstupenky na taneční zábavu v Tivoli ve výši 85,- Kč 
III. Souhlasí s tím, že: 
      1. Upomínkové předměty uvedené v důvodové zprávě, vyjma pamětních mincí, lze  
          poskytnout hostům, sponzorům, návštěvníkům, soutěžícím, účinkujícím a  
          organizátorům zdarma. 
      2. 50 ks pamětních mincí, 50 ks klíčenek, 50 ks odznaku a 50 ks vstupenek, lze  
          poskytnout význačným hostům a sponzorům zdarma. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato     

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na poskytnutí finančního daru Zubrnické museální 
železnici na zajištění parního provozu, který se uskuteční ve dne 23. 9. a 24. 9. 2017. Jedná se 
o vznikající tradici, kterou jsme již v minulosti podpořili. 
Bez diskuse 
Usnesení 174/2017 
Poskytnutí finančního daru  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) Zubrnické  
      museální železnici z.s., IČ: 445 52 700, na zajištění parního provozu ve dne 23. 9. a  
      24. 9. 2017. 
II.  Ukládá 
      p. Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                T: 23. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0      
Usnesení bylo přijato. 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na výběr nejvhodnějšího uchazeče o provedení GAP 
analýzy. Jedná se o opatření vyvolané směrnicí EU označovanou jako GDPR.  
Bez diskuse. 
Usnesení 175/2017 
Provedení GAP analýzy, včetně návrhu dalšího postupu obce s ohledem na nová 
pravidla a povinnosti vyplývající z GDPR 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.  Schvaluje 
     1. Jako ekonomicky nejvhodnější, nabídku společnosti Scenario s.r.o., IČ: 29462177. 
     2. Uzavření smlouvy za účelem vypracování GAP analýzy se společností Scenario s.r.o.,     
         IČ: 294 62 177, se sídlem Pohraniční 1435/86, Ostrava. Za cenu 60.000,- Kč bez DPH. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření SoD.                                                                                 T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh změny v Povodňové komisi obce. 
Bez diskuse 
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Usnesení 176/2017 
Změna ve složení Povodňové komise obce Velké Březno.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Odvolává 
      p. Marii Dvořanovou z funkce člena povodňové komise obce Velké Březno. 
II.  Jmenuje 
      PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. členem povodňové komise obce Velké Březno. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0    
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek v souladu se Směrnicí č. 1/2017 předložil radě informaci o zadávání veřejných 
zakázek v 1. pololetí roku 2017. Konstatoval, že v uvedeném období nedošlo k porušení 
závazných ukazatelů stanovených touto směrnicí. 
Bez diskuse 
Usnesení 177/2017 
 Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v 1. pololetí roku 2017 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí 
Velké Březno v prvním pololetí roku 2017 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0      
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě, který 
upřesňuje některé pojmy smlouvy. 
Bez diskuse 
Usnesení 178/2017 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 8066769312 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 2 pojistné smlouvy, 8066769312 v předloženém znění. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 2.                                                                     T: 30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0    
Usnesení bylo přijato   

Mgr. Kulhánek předložil radě smlouvu o výpůjčce defibrilátoru pro potřeby našeho SDHO. 
Radní se dotázali, zda bude obsluha proškolena. Ano, snahou ZZSÚK je proškolit v obsluze co 
nejvíce členů SDHO 
Usnesení 179/2017 
Projekt časné defibrilace v Ústeckém kraji 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

1. Uzavření smlouvy o výpůjčce externího defibrilátoru Lifepak 1000s příslušenstvím,  
    Půjčitel: 

         Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
         Se sídlem: Sociální péče 799/7A, 400 11, Ústí nad Labem, IČ: 00829013 
         Zastoupená: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem. 

2. S předáním externího defibrilátoru Lifepak 1000s příslušenstvím do užívání Jednotce  
    SDHO Velké Březno. 
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II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce Velké Březno,  
      uzavřením smlouvy o výpůjčce.                                                                    T: 31. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o zprostředkování nákupu elektrické 
energie na komoditní burze. Jedná se o nákup elektřiny pro 62 odběrných míst v obci a ČOV 
Odpadních vod, kterým končí smlouva k 31. 12. 2017. Současně upozornil na skutečnost, že 
cena elektrické energie oproti loňskému roku stoupá. Pokud bychom však zůstali u stávajících 
dodavatelů nelze předpokládat, že by zachovali současné ceny. 
Ing. Mgr. Šidák se dotázal, zda do nákupu budou zapojeny i MŠ a ZŠ. Zatím nejsou, bude nutné 
prověřit, jak na tom školy jsou. 
Usnesení 180/2017 
Zprostředkování nákupu elektrické energie se spol. POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

a) Uzavření smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro  konečné      
zákazníky – odběratel, se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, 
a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ 278 65 444, DIČ CZ 699000864, 
zastoupenou Davidem Kučerou, generálním sekretářem a prokuristou POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. 

b) Uzavření smlouvy o odběru elektrické energie pro 62 odběrných míst obce Velké 
Březno a ČOV Velké Březno s dodavatelem, jehož nabídka ceny elektrické energie pro 
obec Velké Březno byla na burze nejvýhodnější.  

c) Ukončení smlouvy o dodávce elektrické energie se společností AmperMarket a.s. a se 
společností E. ON Energie a.s. 

II.  Pověřuje 
      Mgr. Michal Kulhánka, starostu obce Velké Březno,  
      a)   uzavřením smlouvy spol. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.  
                                                                                                                                T: 31. 9. 2017 
      b)   uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie pro obec Velké Březno.                                                                                                                                 
                                                                                                                             T: 31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh smlouvy o bezúplatném převodu vodovodního řadu do 
majetku obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 181/2017 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – prodloužení 
vodovodu, ulice Pod Strání 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci,  

- stavby „Prodloužení vodovodního řadu na parcele p. č. 445/1 v k. ú. Velké Březno“. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením návrhu smlouvy Zastupitelstvu obce k projednání.  T: 25. 9. 2017 
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Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0      
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v prvním pololetí 
2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 182/2017 
Zpráva o plnění usnesení rady obce přijatých v 1. pololetí 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.    Bere na vědomí  
II.  Souhlasí 

s vyřazením splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0     
Usnesení bylo přijato  

Různé: 

Starosta a místostarosta informovali radu o stavu příprav oslav 850 výročí. Konstatovali, že 
organizačně je téměř vše zajištěno, začíná se nedostávat osob potřebných pro pořadatelskou 
službu a realizaci některých alegorií. O dotaci na oslavu v pondělí rozhodovalo zastupitelstvo 
kraje. Zatím neznáme výsledek. 

Tajemník informoval o personální situaci v úřadě. Opakovaně se nedaří získat účetní obce a 
nově budeme nuceni vypsat výběrové řízení na referentku stavebního úřadu, neboť v nejbližší 
době požádá o ukončení pracovního poměru. 

Tajemník informoval radu o návrhu velitele JSDHO zakoupit pomocí dotace nový hasičský 
vůz.  Náklady na plně vybavený nový vůz se pohybují od 6, do 8,7 mil. Kč s tím, že dotace činí 
90% těchto nákladů. Radní konstatovali, že nejprve je nutné doplnit a stabilizovat jednotku, aby 
nad námi stále „nevisel Damoklův meč“ její existence či neexistence. Tajemník upozornil radní, 
že nelze se domnívat, že podáme žádost a hned nám bude vyhověno. Dle informací webu HZS 
ČR uspokojí v roce 12 žadatelů a 36 jich je v záloze. Jedná se tedy o to, že dotaci na nákup auta 
bychom obdrželi v horizontu 3 – 4 let, a to už náš Denis bude opravdu hodně zastaralý. Bylo 
by proto vhodné dotaci podat.  

 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:30 hodin 

 

 
 
 

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