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Z Á P I S 
 

z 59. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 12. 2017 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Omluveni:  
 

Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 252/2017 
Program jednání 59. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 59. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Finanční záležitosti 
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 k projednání návrh rozpočtu obce pro rok 2018. Upřesnil některé 
položky a upozornil na změnu položek výdajů na kulturu a sport z důvodu předpokládaného 
schválení dvou dotačních programů. 
Bez diskuse 
Usnesení 253/2017 
Rozpočet obce pro rok 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit rozpočet obce pro rok 2018 v předloženém znění. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtu obce pro rok 2018 zastupitelstvu k projednání.   
                                                                                                                               T: 27. 12.2017 
Výsledek hlasování:        hlasů pro  5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil návrh rozpočtového výhledu obce na období 2018 -2022. Konstatoval, 
že se jedná o návrh zpracovaný ing. Tesařem v souvislosti se stanovením investičního rámce 
obce pro toto období. 
Bez diskuse 
254/2017 
Rozpočtový výhled obce na období 2018 - 2022 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    1. Zrušit usnesení 10. zastupitelstva obce č. 101/2015 
    2. Schválit rozpočtový výhled obce na období 2018 – 2022 v předloženém znění. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtu obce pro rok 2018 zastupitelstvu k projednání.   
                                                                                                                               T: 27. 12.2017 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 5  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh rozpočtového opatření č. 11/2017. Konstatoval, že se jedná 
o stále živý materiál, který musí aktuálně reagovat na finanční situaci obce tak, abychom 
eliminovali případné připomínky auditora. Předložený návrh je doplněn o částku za 
dokumentaci ke školní jídelně, kde máme územní rozhodnutí, a bylo požádáno o stavební 
povolení. Od této částky provedeme sankční odpočet za nedodržení dohodnutých termínů. 
Současně byl doplněn i výdaj za druhou fázi architektonické studie řešení centra obce tzv. 
koncept, který jste obdrželi v materiálech. 
p. Dvořák – požádal o předložení rozpočtu k 1. 12. 2017 po všech 10 rozpočtových změnách. 
Usnesení 255/2017 
Rozpočtové opatření č. 11/2017 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit rozpočtové opatření č. 11/2017 v předloženém znění. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtového opatření č. 11/2017 zastupitelstvu k projednání.   
                                                                                                                               T: 27. 12.2017 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 5  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě dotační program na podporu celoroční činnosti organizací 
působících v oblasti sportu a kultury.  Upozornil na změny, které program obsahuje oproti 
návrhu projednávaného na minulé radě.  Současně upozornil na skutečnost, že 50% limit se mu 
jeví jako velmi nízký a s ohledem na objem ročních rozpočtů jednotlivých organizací by tak 
došlo k výraznému snížení finanční pomoci obce. 
Mgr. Šidák vysvětlil, proč je program nastaven tímto způsobem. Současně konstatoval, že 
osobně není proti změnám některých ustanovení. 
Pan Dvořák navrhl, aby tento dotační program nabyl účinnosti až od 1. 1. 2019. Svůj návrh 
odůvodnil tím, že by bylo vhodné vytvořit časový prostor, aby organizace, kterých se program 
týká, se na nový způsob financování mohly připravit. 
Ostatní členové rady návrh na posunutí účinnosti programu nepodpořili 
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Usnesení 256/2017 
Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a 
kultury 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a po doplnění 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno   
    Schválit: 

1. Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu 
a kultury ve znění doplněného návrhu. 

      2.  Prodloužení lhůty pro příjem žádostí do 31. 1. 2018 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením dotačního programu zastupitelstvu obce k projednání.               T: 27. 12.2017 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 5  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních 
akcí. Současně doplnil, že do programu lze zahrnout i jiný typ akcí vedoucích k uspokojení 
potřeb občanů obce, za účelem vytvoření nebo utužení vztahů mezi spoluobčany, tedy uvnitř 
komunity. 
Tajemník navrhl, aby pro účely této dotace nebyly stanoveny žádné finanční limity přesněji, 
aby jediným finančním limitem byl objem finančních prostředků schválený pro tento účel 
zastupitelstvem na každý hospodářský rok. 
Usnesení 257/2017 
Dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a po doplnění  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno   
    Schválit: 
     1.  Dotační program na podporu celoroční pořádání sportovních a kulturních akcí ve znění  
          doplněného návrhu. 
      2.  Prodloužení lhůty pro příjem žádostí do 31. 1. 2018 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením dotačního programu zastupitelstvu obce k projednání.               T: 27. 12.2017 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 5  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 
 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh dodatku č. 1 k servisní smlouvě SIPO, který zvyšuje cenu 
služby o cca 65 Kč. Konstatoval, že s ohledem na GDPR budeme zřejmě nuceni přistoupit na 
radikální změnu našeho „informačního systému“, protože nebude možné, abychom pořizovali 
osobní data našich občanů do každého programu tak, jak je to nyní.  Bude nutné zakoupit takový 
informační systém, který obslouží naší obci jako celku (státní správu i samosprávu), a který 
bude již pořízené osobní údaje spravovat z jednoho místa (pořizovat, uchovávat, poskytovat, 
vymazávat). V současné době využíváme cca 8 programů, do kterých pořizujeme data občanů 
– klientů. 
Bez diskuse 
Usnesení 258/2017 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy – JIRRA Software s.r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě SIPO k softwaru Inkasník č. 746, ve znění  
      uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
      Poskytovatel: 
      JIRRA Software s.r.o., se sídlem Petříkov 201, 561 51 Letohrad,           
      IČ 275 08 145, DIČ CZ 275 08 145.  
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1smlouvy.                                                     T: 31. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o 
poskytování odborných knihovnických služeb. Konstatoval, že se jedná již o „tradiční“ dodatek 
uzavíraný za tímto účelem se Státní vědeckou knihovnou každý rok. Současně informoval radu 
o Zlatém knihovnickém večeru, v jehož průběhu převzala knihovnice naší obce, paní 
Dvořanová, ocenění za třetí místo v soutěži Knihovník Ústeckého kraje 2016. 
Bez diskuse 
Usnesení 259/2017 
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 
pro rok 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb v roce 2018,  
     a to na nákup knih do fondu Obecní knihovny ve Velkém Březně ve výši 15.000,-- Kč a   
     na nákup knih do výměnného fondu ve výši 5.000,-- Kč. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     a)  zabezpečit uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických    
          služeb v roce 2018 a dodatku ke Smlouvě o zkvalitnění fondu výměnných souborů    
          v roce 2018.                                       T:  31. 1. 2018 
    b)   zabezpečit vyplacení částek schválených tímto usnesením Severočeské vědecké  
          knihovně v Ústí nad Labem.                              T: 28. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Tajemník předložil radě návrh na změnu organizačního řádu obecního úřadu. Konstatoval, že 
dne 1. 1. 2018 nabyde účinnosti novela zákona o obcí č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, novela nařízení vlády číslo 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 
správě, ve znění nařízení vlády číslo 399/2017, nařízení vlády č. 512/2002 Sb., o zvláštní 
odborné způsobilosti úředníků samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a současně 
také nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, které ruší nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.  
Přijetím nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) vznikla obcím mimo jiné i povinnost 
zabezpečovat činnost veřejného opatrovníka. Nabytí účinnosti Nařízení EU č. 2016/679 
nazvaného GDPR bude nutné vytvořit pracovní pozici pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Nechali jsme za tímto účelem vyškolit právníka obce p. Hradeckého. Naším záměrem je, aby 
pověřenec pracoval i pro naše příspěvkové organizace. Proto navrhujeme úvazek 0,4 s tím, že 
by jmenování do funkce nabylo účinnosti 1. 5. 2018. Současně bychom chtěli zvýšit počet 
zaměstnanců o dalšího dělníka čištění obce.  Naší snahou je, uzavřít s úřadem práce dohodu o 
vytvoření společensky účelného místa. Podmínkou však je, uzavření pracovního poměru na 
dobu neurčitou. Úřad práce pak přispívá určitou částkou na krytí nákladů vynaložených 
zaměstnavatelem na plat tohoto zaměstnance. Uvažujeme proto o panu Danešovi, kterého 
opakovaně (na výjimku) zaměstnáváme na VPP a vzhledem k jeho spolehlivosti a pracovitosti 
bychom jej chtěli zaměstnat natrvalo. 
Od vydání Organizačního řádu do současnosti bylo přijato 9 organizačních změn. 
Z výše uvedených důvodů předkládám návrh změny Organizačního řádu našeho obecního 
úřadu, a to vydáním nového Organizačního řádu, který by současně rušil stávající Organizační 
řád včetně jeho novel a doplňků. 
Změny způsobené výše uvedenými novelami: 
1) dvě nové pracovní pozice – veřejný opatrovník a pověřenec pro ochranu osobních údajů 
2) přeřazením některých činností do vyšších tříd – správa daní a poplatků z tř. 8 do tř. 9;  
    zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z tř. 9 do tř. 10. 
Změny vyvolané vlastní činností: 
1) zvýšení počtu zaměstnanců kategorie D z 8 na 9. 
Tajemník dále informoval radní o požadavku referentek stavebního úřadu na samostatnou 
kancelář pro každou z nich a důvodech, pro které tento požadavek vznášejí.  Konstatoval, že 
s panem starostou zastávají shodně názor, že řešením by byla úprava 1. patra budovy, přesněji 
na místě současné obřadní síně vybudovat kanceláře 2-3 dle stavebnětechnických podmínek a 
upravit zasedací síň zastupitelstva tak, aby mohla sloužit oběma účelům („zasedačka“ i 
„obřadka“).  Členové rady navrhli pouze snížit úvazek pověřence pro ochranu osobních údajů 
na 0,25, neboť MŠ a ZŠ, pokud bude pro ně tuto činnost vykonávat, jej budou platit samy.  
V ostatním s tajemníkem souhlasí. 
Usnesení 260/2017 
Novela organizačního řádu – 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Zřizuje s účinností od 1. 5. 2018  
     funkční místo – pověřenec pro ochranu osobních údajů 
II.  Schvaluje  
      Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno ve znění předloženého návrhu. 
III. Stanoví  
      1.  s účinností od 1. 1. 2018 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu  
           číslem 25 z toho je 9 v dělnických profesích. 
      2.  s účinností od 1. 5. 2018 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu  
           číslem 26 z toho je 9 v dělnických profesích. 
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IV. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit realizaci schválených organizačních změn.                       T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na schválení MAP rozvoje vydělávání pro ORP Ústí nad 
Labem. 
Bez diskuse 
Usnesení 261/2017 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Ústí nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     Vyslovit souhlas s dokumentem Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod ORP  
     Ústí nad Labem 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením MAP zastupitelstvu obce k projednání.                                       T: 27. 12.2017 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 5  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 

Tajemník předložil radě ke schválení pověření k výkonu funkce veřejného opatrovníka. 
Konstatoval, že na základě tohoto usnesení bude pověření na každého opatrovance zvlášť 
vydávat starosta obce. 
Bez diskuse 
Usnesení   262/2017 
Veřejný opatrovník – svěření pravomoci rady obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Pověřuje 
      Mgr. Pavlínu Linkovou, vedoucí úseku správních činností, 
      výkonem činnosti veřejného opatrovníka, a to buď na základě usnesení příslušného soudu  
      dle § 463 a 465 NOZ, v rozsahu stanoveném příslušným pravomocným usnesením soudu,  
      nebo na základě ustanovení § 468 NOZ. 
II.  Schvaluje 
      text „Pověření“ v předloženém znění. 
III. Pověřuje  
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předáním individuálního pověření k výkonu veřejného opatrovníka zvlášť, pro každého  
      opatrovance. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 5  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Různé: 

Mgr. Kulhánek seznámil radu s obsahem děkovného dopisu od Linky bezpečí. 

Mgr. Kulhánek informoval radní o sebehodnocení ředitele ZŠ, o které byl radou požádán s tím, 
že se k němu rada vrátí na svém lednovém jednání. Současně informoval radní o návrhu ředitele 
na vybudování víceúčelového hřiště na atletiku, a to jak pro potřebu školy, tak i obce. 
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Mgr. Kulhánek seznámil radu s obsahem e-mailu p. Buriana týkajícího se návrhu obce na 
odkoupení jeho pozemku ( ČSOV Valtířov), zejména požadavku na stanovení prodejní ceny. 
Radní konstatovali, že je třeba nechat udělat odhad na cenu obvyklou.  

p. Dvořák upozornil na skládku zeminy při silnici proti hřbitovu ve Valtířově. Bylo mu 
vysvětleno, že zeminu tam uložil vlastník parcely s úmyslem ji rozvézt po parcele, ale brání mu 
v tom rozbahněný terén. 

 

Mgr. Kulhánek poděkoval členům rady za práci, kterou pro obec v letošním roce vykonali a 
popřál jim klidné a pohodové Vánoce. 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:20 hod. 

 
 

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