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Z Á P I S  
 

z 57. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 11. 2017 od 17:17 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák (od 17.57), PhDr. Mgr. Vítězslav 
Štefl Ph.D., Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav Boháč. 

Omluveni:  
 
Od 16:30 zástupce společnosti PROVOD informoval přítomné radní o připravenosti celkem čtyř 
akcích týkajících se vodárenské infrastruktury obce. Jednalo se intenzifikaci ČOV Velké Březno, 
jejíž součástí je druhá stavba, a to  ČOV Valtířov bude přestavěna na ČSOV – trasa výtlačného 
potrubí kopíruje cyklostezku a pod drahou přejde do ČOV. Třetí akcí je posílení vodních zdrojů, 
které by mělo být realizováno propojením zdroje Valtířov a zdroje Vítov. Čtvrtou akcí je 
realizace celkové opravy ČSOV Kolonka – je vyhlášeno již třetí zadání, zatím se nikdo 
nepřihlásil.  Současně zástupce Provodu nastínil i způsob financování těchto staveb.  Bylo 
dohodnuto, že informace o stavu přípravy akcí vodárenské infrastruktury přednesou zástupci 
Provodu na zastupitelstvu, které se uskuteční 20. 11. 2017. 
 

17:15 odešel PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. 

Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 211/2017 
Program jednání 57. 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 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 377 v  
k.ú. Valtířov nad Labem. 
p. Dvořák vznesl dotaz, co je to za pozemek a proč chtějí ukončit nájem. 
Mgr. Kulhánek odpověděl, že pozemek byl využíván jako zahrada a nájemci žádají o ukončení 
smlouvy ze zdravotních důvodů. 
Usnesení 212/2017  
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 377 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 377 v k. ú. Valtířov nad Labem,  
     o výměře 564 m2, ke dni 31. 12. 2017, s nájemci ………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení NS.                                                  T:  31. 12. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
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Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu, že stahuje z jednání nabídku pan Bohuslava, neboť 
nahlédnutím do listin uložených na KÚ právník obce, pan Hradecký zjistil, že existuje v KN 
poznámka, že uvedené pozemky nelze dále zcizovat. Doporučil tedy, aby do doby, než bude 
tato poznámka vymazána, nebyla nabídka pana Bohuslav orgány obce vůbec projednávána.  
Materiál stažen 

Mgr. Kulhánek předložil radě dva návrhy na uzavření smlouvy. V prvém případě se jedná o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. a 
v druhém případě se jedná o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti, a 
to ve prospěch manželů Hochmannových. 
Bez diskuse 
Usnesení 213/2017 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      na základě GP č. 790-44/2017 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,   
      spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku: p. č. 810/4, pozemku  
      p. č. 830/3, pozemku p. č. 840/5, pozemku p. č. 847/4, všechny v k. ú. Velké Březno,  
      za jednorázovou náhradu ve výši 1210 Kč vč. DPH 
      Oprávněný:  
      ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, IČ: 24729035 
      Zastoupená na základě plné moci společností 
      Omexom GA Energo s.r.o., se sídlem Bolevec, Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec, 
      IČ: 49196812. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o věcném břemeni .                                         T:  30. 11. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení 214/2017 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - inženýrské sítě – kanalizační přípojka, 
přípojka pitné vody a plynové přípojky – p.p.č 157 a p.p.č.156/1, obě v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p.č.157 a    
     p. č. 56/1 , oba v k. ú. Velké Březno, za cenu 1000 Kč + DPH. 
     Oprávněný:  
     pan Marek Hochman a paní Iva Hochmanová, oba bytem Ústecká 152, 403 23 Velké Březno 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti.                            T:  30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0 hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu nebytových prostor v domě Zahradní 182.  Na 
základě rozhodnutí o ukončení nájmu NP v DPS, požádala Pampeliška o pronájem nebytových 
prostor v objektu Zahradní 182. Do tohoto prostoru by přemístila sídlo firmy. 
Bez diskuse 
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Usnesení 215/2017 
Záměr pronájmu nebytových prostor – Zahradní 182 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu nebytových prostor na adrese Zahradní 182, 403 23 Velké Březno,   
     místnost o výměře cca 14 m2 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce OÚ                         T:  30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti       0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu v objektu ……. 
Konstatoval, že nájemce neplní jedno z kritérií, a to věk, ale vzhledem k tomu, že je v obecním 
zájmu „neztratit“ dobrého učitele, doporučuje radě uzavření nájemní smlouvy schválit, a to za 
podmínek uvedených v usnesení. 
Bez diskuse 
Usnesení 216/2017 
Uzavření nájemní smlouvy k bytu – …………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     s účinností od 1. 12. 2017 uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …, v domě …………..  
     na dobu určitou 24 měsíců za podmínky, že smlouva bude obsahovat závazek nájemce, že          
     se na své náklady a nebezpečí přestěhuje do uvolněného bytu v DPS, a to nejpozději do 2  
     měsíců od převzetí informace o uvolnění bytu v DPS, a to i před uplynutím lhůty, na kterou  
     je smlouva o nájmu uzavřena, s tím, že byt č. ………. nájemce neprodleně předá zpět obci. 
     Nájemce:……………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                           T:  30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0 hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v objektu ………….. 
Vzhledem ke skutečnosti, že nájemce je dlužníkem obce, ale svůj dluh splácí, doporučuje 
uzavřít smlouvu na dobu určitou. 
Bez diskuse. 
Usnesení 217/2017 
Uzavření smlouvy o nájmu bytu – …………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
    uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …., v domě ………, na dobu určitou 1 rok. 
    Nájemce:……………………………………………………………….. 
II.Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
    zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                             T:  30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

17:28 se vrátil PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. 
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Mgr. Kulhánek předložil radě výroční zprávu ZŠ Velké Březno za školní rok 2016/2017. Mgr. 
Kulhánek předložil radě výroční zprávu ZŠ Velké Březno za školní rok 2016/2017. 
Konstatoval, že vše potřebné je uvedeno v důvodové zprávě. Po diskusi bylo dohodnuto, že 
v návazností na končící volební období, požádá starosta ředitele a školskou radu o zhodnocení 
činnosti školy, ve kterém uvede, kam škola směřuje (jaké byly cíle) a jaká konkrétní opatření 
byla přijata, aby tyto cíle byly naplněny. 
Usnesení 218/2017 
Výroční zpráva ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno po projednání  
I.  Bere na vědomí  
    Výroční zprávu o činnosti ZŠ Velké Březno ve školním roce 2016/2017.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel  0     
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na stanovení platu ředitelům ZŠ a MŠ. Důvodem je nabytí 
účinnosti nařízení vlády č. 340/2017, kterým se navyšují tarifní platy. 
Bez diskuse 
Usnesení 219/2017 
Stanovení platu řediteli Základní školy Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Stanovuje s účinností od 1. 11. 2017  
     plat PaedDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o usnesení informovat ředitele školy.                                                             T:  10. 11. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení 220/2017 
Stanovení platu ředitelce Mateřské školy Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Stanovuje s účinností od 1. 11. 2017  
      plat paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o usnesení informovat ředitele školy.                                                             T:  10. 11. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro   4 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh Reklamačního řádu VaK. Zpracování tohoto dokumentu 
bylo vyvoláno kontrolou vedení dokumentace VaK, kterou prováděl OŽP KUUK v jiné obci. 
Bez diskuse  
 
Usnesení 221/2017 
Reklamační řád VaK 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno  
     schválit „Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod“ ve znění    
     předloženého návrhu. 
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II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením reklamačního řádu zastupitelstvu obce k projednání.                   T:  20. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel   0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě Koncepci hospodaření s bytovými domy v majetku obce, 
zpracovanou komisí majetkovou a bytovou. Konstatoval, že je to již čtvrtá verze. Dále 
konstatoval, že zpracování předloženého návrhu jistě představovalo pro jeho tvůrce velké 
množství práce.  
p. Dvořák namítnul, že by rada měla zastupitelstvu doporučit, kterou cestou se dál ubírat. 
Mgr. Kulhánek konstatoval, že se jedná o citlivé téma, a to nejen z hlediska sociálního a 
finančního, ale i politického, neboť každá ze stran chce řešit danou problematiku jinak. Proto 
navrhuje, předložit tento návrh zastupitelstvu, a ať zastupitelstvo rozhodne, kterou 
z vyjmenovaných variant přijme za svou, a tu pak bude nutné rozpracovat do jakéhosi plánu, 
který bude obsahovat konkrétní lhůty a postupy vedoucí k danému cíli. 
Usnesení 222/2017 
Koncepce hospodaření s bytovými domy v majetku obce – verze 04 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno  
     návrh „Koncepce hospodaření s bytovými domy v majetku obce“ k projednání. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením verze 04 zastupitelstvu obce k projednání.                                    T: 20. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh vlastníků vodovodu a kanalizace v ulici Pod Lesem, 
týkající se převodu této vodárenské infrastruktury do majetku obce. Celé konání vyvolala 
skutečnost, že současní vlastnící tuto infrastrukturu provozují v rozporu se zákonem o VaK, 
neboť nemají k jejímu provozování patřičnou licenci. Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že 
vodohospodářskou infrastrukturu od nich převezme pouze bezúplatně, avšak vlastníci VaK 
infrastruktury Pod Lesem požadují náhradu ve výši nejméně 10% ceny odhadní a odstranit ze 
smlouvy ustanovení o zárukách.  Právník obce proto vygeneroval různé alternativy možného 
převodu. Vzhledem ke zmiňovanému usnesení zastupitelstva doporučuji alt. A). 
Bez diskuse.  
 
Usnesení 223/2017 
Změna smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem - 
Valtířov 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu dle alt. A) uvedené ve stanovisku právníka obce. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhů vlastníků vodárenské infrastruktury z lokality Valtířov - Pod Lesem  
     zastupitelstvu obce k projednání.                                                                   T:  20. 11. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0 hlasů zdržel  1 
Usnesení bylo přijato 
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17:57 se dostavil Ing. Mgr. Michal Šidák 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost o příspěvek na babybox. Konstatoval, že babybox je 
umístěn v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Radní chápou potřebnost a užitečnost 
tohoto zařízení, ale nechápou, že náklady na jeho výměnu není schopno uhradit město s více 
jak miliardovým rozpočtem a jedno z nejbohatších zdravotnických zařízení v kraji, Krajská 
zdravotní, a.s., jehož je MN součástí.  
Usnesení 224/2017 
Žádost o příspěvek na babybox – MN Ústí nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Neschvaluje 
    poskytnutí finančního daru, jako příspěvku na výměnu babyboxu v MN v Ústí nad Labem 
II.Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    o usnesení informovat žadatele.                                                                      T: 15. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu 
vodního hospodářství ÚK. Konstatoval, že tento dodatek vychází s žádosti podané obcí Velké 
Březno o prodloužení termínu vyúčtování dotace a přerozdělení výše některých dotovaných 
akcí. 
Bez diskuse 
Usnesení 225/2017 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě číslo 16/SML4452/SoPD/ZPZ/01 o poskytnutí dotace     
    z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve znění předloženého návrhu.  
II.Ukládá 
    Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
    zabezpečit uzavření dodatku č. 1 smlouvy číslo 16/SML4452/SoPD/ZPZ/01. 
                                                                                                                              T: 30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato 
 
Zprávy starosty: 
Mgr. Kulhánek informoval radu o výsledku nákupu elektrické energie na komoditní burze. 
Nakupovali jsme el. energii pro všechna naše odběrná místa. Jednalo se o celkem 714 MWh. 
Při současných stoupajících cenách el. Energie se nám podařilo nakoupit MWh. za 960 Kč, což 
odborníci považuji za velmi slušnou cenu.  Dodavatelem elektrické energie pro příští období 
bude i nadále společnost Amper Market.  Konečné znění kupní smlouvy bude předloženo 
orgánům obce ke schválení. 

Mgr. Kulhánek informoval radní, že pokračují práce na Rozvojovém dokumentu. S Ing. 
Pavlišem rozpracovávají postupně jednotlivé cíle do tzv. road map. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o provedeném nabídkovém řízení na rekonstrukci VO 
v mateřské škole. Byly osloveny dvě společnosti, a to Eltodo osvětlení a Röttig elektro. Cenové 
nabídky se lišily o 10.000,- Kč ve prospěch společnosti Röttig elektro, avšak vzhledem ke 
skutečnosti, že Eltodo  je současně správcem našeho VO, budeme uzavírat smlouvu na tuto 
rekonstrukci s Eltodem, neboť rozdíl 3% ceny je skutečně zanedbatelný. 
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Mgr. Kulhánek informoval radní o stavu oprav hodin na náměstí. Opravu zajišťuje firma Röttig 
elektro. Vzhledem ke stáří a poškození staré, byla vyrobena a dodána moderní, nová taktovací 
jednotka. Během jejího testování se zjistilo, že napájecí kabel je zničen a je nutné jej vyměnit.  
Současně bylo zjištěno, že jedny z hodin nefungují. Proto bylo dohodnuto, že stávající 
nefunkční hodiny budou odstraněny včetně sloupu a na jejich místo bude instalován nový sloup 
s hodinami tak, aby bylo možné na tento sloup instalovat v případě potřeby i kamery. Napájení 
celého zařízení bychom zajistili zemním vedením z blízké DPS. Ovládání hodin bude 
automatické, přes satelit. Nyní čekáme na nabídku. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o výstupech z jednání zainteresovaných stran – jednalo se o 
prodej stavebních parcel v obytném souboru Vítov I.  Za zásadní informaci považuje 
skutečnost, že počet účastníků smlouvy se snížil ze 4 na 3 a bylo předběžně dohodnuto i snížení 
prodejní ceny pozemků na 790 Kč/m2 + DPH s tím, že výnos obce z těchto prodejů zůstal 
nezměněn. V tomto smyslu bude připraveno smluvní ujednání, které bude předloženo radě, 
případně zastupitelstvu ke schválení. 

Mgr. Kulhánek konstatoval, že zápis KV bude předložen 20. 11. 2017 zastupitelstvu obce 
k projednání. 

Různé: 

PhDr. Mgr. Štefl Ph.D. představil radě projekt multižánrového hudebního festivalu nazvaného 
Tivolí léto. Jedná se o sérii koncertů skupin různých hudebních žánrů. Tyto skupiny pocházejí 
z převážné většiny z našeho regionu. Koncerty či hudební vystoupení by měly probíhat po celé 
léto, každou sobotu v Tivoli, a to dle počasí, buď zahradě, nebo na sále.  Předpokládané 
náklady by se měly pohybovat kolem 240 tis. Kč. 

Pan Dvořák navrhl, aby byly jako v uplynulých letech odměněni za svou práci ve výborech a 
komisích i ti členové, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. 

Pan Dvořák upozornil na „žalostný“ stav WC na sále Tivoli, zejména dámských.  Doporučuje 
zvážit, zda by nebylo vhodné tyto WC do konání obecního plesu opravit. 

Ing. Mgr. Šidák seznámil radní se záměrem připravit obecní dotační program nazvaný pracovně 
„Podpora volnočasových aktivit“.  Jeho účelem je stanovit jasná kritéria pro žadatele, kteří budou 
žádat o finanční podporu jejich aktivit se zaměřením na rozvoj zájmové činnosti dětí a mládeže, 
nebo činnost neziskových organizací, případně na organizování kulturních, sportovních a 
naučných aktivit.  Současně konstatoval, že je samozřejmě potřeba si ujasnit spoustu věcí, např. 
koho podporovat, jaký objem peněz na program vyčlenit z rozpočtu obce, jaká kritéria stanovit 
pro žadatele dle zaměření, významu pro obec atd., požádal proto ostatní členy rady o spolupráci 
na tomto projektu. 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:38 hod. 

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