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Z Á P I S  
 

 z 55. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 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 183/2017 
Program jednání 55. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Finanční záležitosti  
3) Různé 
4) Zprávy starosty 
5) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel    
Usnesení bylo přijato    

Mgr. Kulhánek předložil radě  návrh rozpočtového opatření č. 8. konstatoval, že se jedná o 
výdaje do správy domovního fondu obce, které nebyly při schvalování rozpočtu pro rok 2017 
známy. 
Bez diskuse  
Usnesení 184/2017  
Rozpočtové opatření č.8/2017 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit rozpočtové opatření č.8/2017 ve znění předloženém v důvodové zprávě. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením RO 8/2017 zastupitelstvu obce k projednání.                               T: 25. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na poskytnutí finančního daru panu Verbířovi, který 
v rámci oslav 850 výročí zajistí exhibiční fotbalové utkání mezi bývalými hráči Teplic a 
bývalými hráči naší obce. Poskytnutý dar bude hrazen z nákladů na pořádání Oslav 850 let. 
Bez diskuse 
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Usnesení 185/2017 
Poskytnutí finančního daru  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) panu Pavlu      
      Verbířovi, na zajištění exhibičního fotbalového utkání dne 30. 9. 2017 
II.  Ukládá 
      p. Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                               T:  30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání zprávu hodnotící komise veřejné zakázky „ Obnova 
sloupu 14 svatých pomocníku – I. etapa“.  Konstatoval, že komise jako ekonomicky 
nejvýhodnější doporučila nabídku pana Šolce. 
Bez diskuse 
Usnesení 186/2017 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky – Obnova sloupu 14 svatých pomocníku         
- I. etapa 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.  Schvaluje 
     1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku pana Radomila Šolce, IČ: 66458323. 
     2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Obnova sloupu 14 svatých  
         pomocníků – I. etapa“ s panem Radomilem Šolcem,  IČ. 66458323, bytem  
         Jugoslávských partyzánů 21, 160 00 Praha 6. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření SoD.                                                                                T:  30. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se stanoví 
systém shromažďování,….. Konstatoval, že vydání nové vyhlášky koresponduje s požadavkem 
plánu odpadového hospodářství na rozšíření počtu sběrných hnízd v obci. 
Bez diskuse.  
Usnesení 187/2017 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit OZV č. 2/2017 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV 2/2017 zastupitelstvu obce k projednání.          T:  25. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání Plán rozvoje obce Velké Březno na léta 2017 – 
2026.  Popsal celý postup jeho přípravy, projednávání, zpracování výsledků a výstupy, které by 
měly být v budoucnu realizovány. Obsah tohoto strategického dokumentu by se měl 
zakomponovat i do připravovaného nového územního plánu obce a to proto, že bude třeba 
k realizaci některých rozvojových záměru připravit i území obce.  Radní se shodli na tom, že 
obsáhlejší diskusi k tomuto programu bude vhodné vést až na zastupitelstvu, které jej bude 
schvalovat.  
 Usnesení 188/2017 
Strategický dokument obce Velké Březno 2017 – 2026 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit Plán rozvoje obce Velké Březno na léta 2017 – 2026 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením Plánu rozvoje obce Velké Březno na léta 2017 – 2026 zastupitelstvu obce   
     k projednání.                                                                                             T:  25. 9. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:30 hodin 
 

 

 
 

 
 
 
 

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