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Z Á P I S 
z 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním 

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

Omluveni: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., 
 
V úvodu vystoupil zástupce společnosti Neogenia a představil nám platformu „chytré 
komunikace“ obec-občan-obec, nazvanou Mobilní rozhlas. Konstatoval, že společnost podniká na 
trhu mobilních komunikací 11 let a nabídl naší obci zavedení SMART komunikaci zavedením 
aplikace ZlepšemeČesko, která umožňuje: 

• rychlé a ověřitelné seznámení občanů např. s haváriemi, kalamitami, výpadky energií, 
uzávěrami nebo výzvami 

• zpětnou reakci občanů 
• automatizované předávání hlášení o poruchách, poškození, černých skládkách apod. 
• cílenou komunikaci s předem definovanými skupinami osob – kultura, sport, turismus 

apod. 
• dostupnost těchto informací po celé ČR. 

Cena aplikace na 2 roky činí 50 tis. Kč. Do ceny je započítáno zavedení aplikace, propagace, 
spolupráce při získávání klientů, proškolení obsluhy. Aplikace může být přístupná i dalším 
organizacím a zájmovým skupinám v obci, které budou mít zájem dát vědět o sobě a své činnosti 
ostatním.  
Radní se v zásadě přiklonili k názoru, že s ohledem na rychlost a zejména možnost zpětné vazby, 
by nebylo špatné platformu Mobilní rozhlas v obci zavést. Starosta bude v tomto smyslu 
informovat zastupitelstvo obce. 
 
Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná, a že proti zápisu z 65. rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 67/2018 
Program jednání 66. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 66. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem 
3) Různé 
4) Zprávy starosty 
5) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na prodej pozemku č. 659/4, jedná se o 
pozemek pod řopíkem u Labe. 
Bez diskuze 
Usnesení 68/2018 
Prodej části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno - dle GOP – p.p.č. 659/4 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit prodej části p.p.č. 659, dle geometrického oddělovacího plánu č. 797-15/2018  
      označeného jako pozemek p. č. 659/4, zastavěná plocha, o výměře 15 m2 v k. ú. Velké  
      Březno a uzavření kupní smlouvy,               
      za cenu: 1.950,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem. 
      Kupující:  
      …………………………………………….. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením prodeje částí p.p.č. 659 zastupitelstvu k projednání.                     T: 25. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na prodej pozemku č. 116, jedná se o pozemek 
kolem domu ve vlastnictví kupujícího. 
Pan Dvořák poukázal na skutečnost, že prodejem vznikne zbytková parcela, kterou budeme 
muset udržovat. Mgr. Kulhánek odpověděl, že i tato parcela byla společenství nabízena, ale 
odmítli pro vysokou ohadní cenu. 
Usnesení 69/2018 
Prodej pozemku č. 116 v k. ú. Vítov u Velkého Března - SV Litoměřická 245, 246 
Rada obce Velké Březno po projednání žádosti 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit prodej pozemku p. č. 116 v k. ú. Vítov u Velkého Března o výměře 142 m2 a  
     uzavření kupní smlouvy 
     za cenu 20.015,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem 
     Kupující: 
     Společenství vlastníků objektu bydlení Litoměřická 245 a 246 Velké Březno, IČ: 22796169 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením prodeje částí p.p.č. 116 zastupitelstvu k projednání.                     T: 25. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu. 
Jedná se o výstavbu přístupové komunikace ke stavebním pozemkům ve Valtířově u benzinové 
pumpy, která bude napojena na krajskou komunikaci sjezdem vedoucím přes pozemek obce. 
Záměr byl zastupitelstvem schválen a následně zveřejněn. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 70/2018 
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č. 326/4 a 326/17 v k. ú. Valtířov nad 
Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č.  326/4 ostatní plocha a 326/17  
      v k. ú. Valtířov nad Labem se stavebníky: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
      a ………………………………………………………………………….. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením smlouvy o právu provést stavbu zastupitelstvu k projednání.       T: 25. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku 
p. č. 638 na zahradu. 
Pan Dvořák konstatoval, že kdysi přednesl podnět, aby se úřad zabýval zvýšením nájemného za 
pozemky, neboť v mnohých případech je výnos z nájmu nižší, než náklady na výkon správy. 
Mgr. Kulhánek přislíbil, že takovýto návrh ÚSOM předloží.   
Usnesení 71/2018 
Pronájem části p. p. č. 638 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 638 v k. ú. Velké Březno o výměře 60 m2                 
      za 1 Kč/m2/rok.  
      Nájemce: 
      ……………………………………………………………… 
II.  Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
      zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                               T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku 
p. č. 14/1 za účelem umístění sloupku směrové tabule. 
Bez diskuse 
Usnesení 72/2018 
Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu – směrovky k muzeum ČSLO Valtířov 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Valtířov nad Labem, o výměře   
     cca 1 m2, za účelem umístění sloupku se směrovou tabulkou,  
     za cenu 50 Kč/rok.  
     Nájemce:  
     Muzeum ČSLO Valtířov z.s., se sídlem, Valtířov 189, Velké Březno 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T: 30. 4. 2018 
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Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o věcném břemenu – 
služebnosti k pozemku p. č. 43/3 v němž bude umístěno vedení NN. 
Bez diskuse 
Usnesení 73/2018 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  IZ-12-4000138/VB002, UL_V. Březno, 
p.p.č. 79 a 80, úprava vNN, kNN 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 43/3 v k. ú. Velké Březno,  
     spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční  
     soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost    
     povinného výkon těchto práv strpět. 
     za cenu: 1000 Kč + DPH 
     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035,  
     zastoupená společností GEZ spol. s r.o. se sídlem Československých letců 1122, 407 47       
     Varnsdorf, IČ 27297438 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.                                            T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 
05/2016 o nájmu pozemku. Důvodem je, že se současný nájemce odstěhoval. 
Bez diskuse 
Usnesení 74/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 05/2016  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     ukončení smlouvy o nájmu pozemků p. č. 318/2 a p. č. 319, oba v k. ú. Valtířov nad Labem,  
     dohodou ke dni 30. 4. 2018 
     Nájemce:   
     …………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                                 T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
VZMR „Výměna kanalizace a vodovodu v části ulice Litoměřická“. 
Bez diskuse 
Usnesení 75/2018 
VZMR „Výměna kanalizace a vodovodu v části ulice Litoměřická“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
    1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti PH STAV CZ s.r.o., IČ: 286 82 254 
    2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Výměna kanalizace a vodovodu     
        v části ulice Litoměřická“ za cenu 649 632,77 Kč bez DPH, se společností PH STAV CZ  
        s.r.o., IČ: 286 82 254, se sídlem: Masarykova 1106/37, 400 01 Ústí nad Labem.  
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo se společností PH STAV CZ s.r.o.  T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání dlouhodobý záměr rozvoj Základní školy ve Velkém 
Březně, předložený ředitelem školy.  Současně konstatoval, že obsah tohoto dokumentu probírali 
s místostarostou a měli k němu řadu připomínek. 
Ing. Mgr. Šidák shrnul připomínky do několika základních okruhů: 

- materiál  ze značné části obsahuje analytické a konstatační informace popisující současný 
stav 

- záměry jsou nejasné, velice obecné, bez konkrétních cílů, 
- záměry neobsahují žádné požadavky na zřizovatele, žádné budoucí investice 
- záměr neobsahují ekonomickou část – budoucí požadavky na zřizovatele 
- záměr neschválila ani neprojednala školská rada. 

Pan Dvořák podpořil názor pana místostarosty a doporučil projednat s ředitelem připomínky 
členů rady a vyžádat na něm doplnění tohoto materiálu.  
Usnesení 76/2018 
Dlouhodobý záměr rozvoje Základní školy ve Velkém Březně na období 2018 – 2024 
Rada obce Velké Březno projednala Dlouhodobý záměr rozvoje Základní školy ve Velkém 
Březně na období 2018 – 2024 a p připomínkách tento 
I.  Bere na vědomí 
II. Pověřuje 
     Ing. Mgr. Michala Šidáka, místostarostu obce,   
     vedením jednání s ředitelem ZŠ za účelem upřesnění a konkretizace některých jím   
     navržených opatření.                                                                                            T: 30. 6. 2018       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na povolení výjimky z počtu žáku ve třídách 
MŠ. 
Ing. Mgr. Šidák se dotázal, zda již v minulosti nevydala rada usnesení, kterým uděluje ředitelce 
MŠ právo, povolovat tuto výjimku s ohledem na aktuální stav. 
Mgr. Kulhánek odpověděl, že to prověří, ale že ředitelka trvá na tom, aby o výjimce rozhodovala 
pro každý školní rok rada individuálně. Údajně jim to bylo sděleno na poradě ředitelů. 
77/2018 
Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2018/2019 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  
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I.   Povoluje  
     pro školní rok 2018/2019 výjimku z nejvyššího počtu žáků Mateřské školy Velké Březno,    
     takto: 
     1. třída - počet dětí 27,  
     2. třída - počet dětí 27, 
     3. třída - počet dětí 25. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                  T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy 
s vítězem zadávacího řízení „Protipovodňová opatření obce Velké Březno – varovný informační 
systém“. Konstatoval, že lhůta pro podání námitek již uběhla, a proto je možné schválit uzavření 
těchto smluv. V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. je k uzavření smlouvy kompetentní rada 
obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 78/2018 
„Protipovodňová opatření obce Velké Březno – varovný informační systém“- uzavření 
smlouvy o dílo a servisní smlouvy 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I. Schvaluje 
   1. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Protipovodňová opatření obce  
       Velké Březno – varovný informační systém“ (VIS) za cenu 2.959.386 Kč bez DPH. 
       Dodavatel: 
       Colsys s.r.o.,  IČ: 147 996 34, se sídlem Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203.  
   2. Uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb pro vybudovaný VIS Velké Březno  
       za cenu 409.970,-- Kč bez DPH 
       Dodavatel: 
       Colsys s.r.o.,  IČ: 147 996 34, se sídlem Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy se společností Colsys s.r.o.                  
                                                                          T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání zprávu o činnosti obecního úřadu v roce 2017. 
Pan Dvořák se pozastavil nad některými formulacemi, ale jinak hodnotí zprávu pozitivně.  Dále  
konstatoval, že se pozastavil nad obrázky kanalizačních šachet kanalizace ve Valtířově. Domnívá 
se, že by obec měla urychleně začít připravovat rekonstrukci této kanalizace nebo vybudování 
nové. Při té příležitosti vzhledem k tomu, že mu není zcela znám současný stav, požádal o 
prověření stavu bývalé bio diskové ČOV, která má sloužit jako akumulace před ČSOV. Osobně 
se domnívá, že tam není dostatečný volný prostor pro případnou akumulaci splaškových vod za 
vydatného deště. 
Mgr. Kulhánek přislíbil, že to nechá prověřit. 
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Usnesení 79/2018 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2017 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 
2017 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      Zprávu o činnosti obecního úřadu Velké Březno v roce 2017 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením Zprávy zastupitelstvu k projednání.                                              T:  25. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh Podpisového řádu. 
Bez diskuse 
Usnesení 80/2018 
Podpisový řád  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     s účinnosti od 1. 5. 2018 Podpisový řád ve znění předloženého návrhu 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit, aby se s podpisovým řádem seznámili všichni zaměstnanci zařazení do obecního   
     úřadu, vyjma zaměstnanců v dělnických profesích.                                            T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr prodeje pozemků v k.ú. Velké Březno. 
Zájemce reaguje na námitky vznesené na zastupitelstvu a hodlá zakoupit další pozemky tak, aby 
svůj podnikatelský záměr mohl uskutečnit. 
Bez diskuse 
Usnesení 81/2018 
Záměr prodeje pozemku p. č. 74/2, pozemku p. č. a 74/1 a části pozemku p. č. 70/2, vše 
v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku p. č. 74/2, zahrada, o výměře 575 m2, pozemku p. č. 74/1,  
     zahrada o výměře 303 m2 a části pozemku p. č. 70/2, trvalý travní porost, o výměře cca  
     300 m2, vše v k. ú. Velké Březno 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu k projednání.                                              T:  25. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr prodeje pozemku 543. jedná se o pozemek, na 
kterém je v současnosti umístěna nezkolaudovaná, značně poškozené stavba. Přístup na pozemek 
je z pozemků zájemce nebo pozemků ve vlastnictví společnosti COOP. Proto obec nemá zájem 
jej legalizovat, opravit a dále využívat 
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Usnesení 82/2018 
Záměr prodeje p. p. č. 543 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku p. č. 543, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 m2 
     v k. ú. Velké Březno 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu k projednání.                                              T:  25. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr uzavřít pachtovní smlouvu. Jedná se o 
pozemky, které souvisí s polem proti ČOV Velké Březno. 
Bez diskuse  
Usnesení 83/2018 
Záměr uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p. č.  22/3 a pozemek p. č. 14/1, oba  
 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Schvaluje  
     záměr uzavřít smlouvu o pachtu pozemku p. č.  22/3 orná půda, o výměře 542,44 m2 a  
     pozemku p. č. 14/1, trvalý travní porost, o výměře 4.507,58 m2, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na schválení odpisového plánu ZŠ pro rok 
2018. Odpisový plán byl navýšen z důvodu zakoupení nové myčky pro školní jídelnu. 
Bez diskuse. 
Usnesení 84/2018 
Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno pro rok 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno pro rok 2018 ve    
     výši 207 278,- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                    T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr pronájmu. Jedná se o pozemek, ke kterému 
byla ukončena nájemní smlouva a „objevil“ se nový zájemce. 
Bez diskuse  
Usnesení 85/2018 
Záměr pronájmu části p. p. č. 638 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
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I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku p. č. 638 v k. ú. Velké Březno, o výměře 60 m2. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr uzavřít pachtovní smlouvu. Jedná se o 
pozemky, které měl v minulosti propachtovány pan Slavíček a které jsme z důvodu, že smlouvu 
ukončil, museli v loňském roce za peníze kosit. Pokud je propachtujeme, obdržíme pachtovné ve 
výši cca 15 tis. Kč ročně.   
Bez diskuse 
Usnesení 86/2018 
Záměr o uzavření pachtovní smlouvy  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje  
     a) záměr uzavřít smlouvu o pachtu těchto pozemků v k. ú. Velké Březno 

- pozemku parcelního čísla 24/1, orná půda, výměr 25059 m2, 
- pozemku parcelního čísla 34/1, orná půda, výměr 2960m2, 
- pozemku parcelního čísla 656/2, trvalý travní porost, výměr 10664 m2, 
- pozemku parcelního čísla 656/9, trvalý travní porost, výměr 6860m2, 
b) záměr uzavřít smlouvu o pachtu těchto pozemků v k. ú. Valtířov nad Labem 
- pozemku parcelního čísla 303/1, orná půda, výměra 10145 m2,  
- pozemku parcelního čísla 303/3, ostatní plocha, výměra 1226 m2, ostatní komunikace, 
- pozemku parcelního čísla 305/1, ostatní plocha, výměra 1179 m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 305/3, ostatní plocha, výměra 1284 m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 305/4, ostatní plocha, výměra 1112m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 305/2, ostatní plocha, výměra 271 2m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 307, orná půda o výměře 6044 m2, který je ve vlastnictví 

České republiky a na základě Nájemní smlouvy č. 122N01/08, jsme jako nájemce 
oprávněni tento pozemek užívat 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy za účelem odstranění 
polomů z obecního lesa. Kupující byl doporučen lesním správcem, neboť Lesy ČR nejsou 
kapacitně schopny tento polom odstranit. 
Bez diskuse 
Usnesení 87/2018 
Smlouva o prodeji dříví v drobném formou samovýroby  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji dříví v drobném formou samovýroby ve znění předloženého  
     návrhu  
     za cenu 58.140,-- Kč.  
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     Kupující:  
     ……………….., podnikající pod názvem Prořez dřeva katrem, IČ: 661 19 251, se sídlem       
     Třebušín 99, Třebušín, PSČ 412 01 
II. Ukládá  
     Libuši Krškové, referentce péče o ŽP OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T: 30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na výběr nejvýhodnější dodavatele digitálního 
povodňového plánu. 
Bez diskuse 
Usnesení 88/2018 
Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Protipovodňová opatření obce Velké 
Březno - zpracování digitálního povodňového plánu obce“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje       
    a) Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti Hydroprogress, s.r.o.,  
        IČ: 04449461, se sídlem Sevastopolská 6, Brno 
    b) Uzavření smlouvy o dílo jejím předmětem je zpracování digitálního povodňového plánu   
        obce, za cenu 109.000,-- Kč bez DPH 
        Zhotovitel: 
        Hydroprogress, s.r.o, IČ: 04449461, se sídlem Sevastopolská 6, 625 00 Brno. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                             T:  30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na stanovení ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky dodavatele stavby Chodník pod zámkem. Konstatoval, že byly hodnoceny dvě 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky, které se od sebe lišily rozdílem cen cca 300 tis. Kč. 
Bez diskuse 
Usnesení 89/2018 
Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  
„Chodník na p.p.č 22_4 k. ú. Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      schválit: 

a) Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti TELKONT s.r.o. se sídlem: U 
Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ 25467069 

b) Uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je výstavba chodníku na p. p. č. 22/4 k. ú.  
Velké Březno, za cenu 2 470 409,89,- Kč bez DPH 

            Zhotovitel: 
           TELKONT s.r.o. se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ 25467069 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu k projednání.                                              T:  25. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek informoval radu o skutečnosti, že na funkci člena školské rady rezignoval 
zástupce obce. Funkční období současné rady je do prosince 2020. Proto je třeba jmenovat pro 
toto volební období nového zástupce zřizovatele (obce) do školské rady. Současně navrhnul do 
této funkce Ing. Mgr. Šidáka. 
Bez diskuse 
Usnesení 90/2018 
Doplnění Školské rady při ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona číslo 561/2004 Sb., 
školský zákon,  
I.   Jmenuje  
     Ing. Mgr. Michala Šidáka  
     členem Školské rady Základní školy Velké Březno         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Mgr. Kulhánek informoval radu o jednání s panem Burianem, jehož byl přítomen i tajemník, při 
kterém pan Burian prohlásil, že prodej nikdy nenavrhoval a nikdy o něm nemluvil.  Závěrem 
prohlásil, že prodávat pozemek kolem ČSOV nechce a nebude. Dále Mgr. Kulhánek konstatoval, 
že má nejméně dva důkazy o tom, že o prodeji alespoň uvažoval. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o ceně školní jídelny, která dle zpracovatele se pohybuje kolem 
20 mil. Kč. Členům stavební komise poskytne položkový rozpočet k posouzení. Vhledem 
k tomu, že se jedná o dodávku včetně zařízení, lze zřejmě považovat cenu za přiměřenou. 

pan Boháč informoval radu o tom, že byl vybrán strojník vodohospodářských zařízení, který 
nastoupí od 1. 6. 2018.  Dále, že do výběrového řízení na funkci RSM 2 bylo podáno 11 přihlášek, 
proběhlo 1. kolo. Do druhého kola, které se uskuteční 19.4.2018  bylo pozváno 6 uchazeček. Do 
výběrového řízené na obsazení pozice referent stavebního úřadu neobdržela obec do konce lhůty 
žádnou přihlášku, proto tajemník prodloužil lhůtu do května 2018. Konstatoval, že požádal o 
pomoc tajemníky ústecké sekce STMOU, kteří mu sdělili stejnou zkušenost.  Zájemců 
s požadovanou kvalifikací je velmi málo a vzhledem ke stavebnímu boomu se na úřady nehrnou. 

Pan Dvořák se dotázal, zda se provádí rozbory vody před osmózou.  

Mgr. Kulhánek prověří u Ing. Lípové. 

Pan Dvořák bylo by vhodné prověřit kamerou šachty a kanalizaci ve Valtířově v kolonce. 

Pan Dvořák bylo by vhodné iniciovat kontrolu nakládání se splaškovými vodami u těch subjektů, 
kteří nejsou napojení na veřejnou kanalizaci. 

Ing. Mgr. Šidák – dle směrnice EU by děti do 15 let neměli mít vlastní e-mail ani facebook a ve 
škole jim to umožňují. Je třeba projednat tuto skutečnost s ředitelem, abychom předešli 
případným sporům. 

Jednání rady bylo ukončeno v 18 20 hod.  

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