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ZÁ P I S  
z 67. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 9. 5. 2018 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 usnášení 
schopná, a že proti zápisu z 66. rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 67/2018 
91/2018 
Program jednání 67. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 67. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem 
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 na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky 
obce o celkové výměře 4508 m2. Konstatoval, že záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. 
Bez diskuse 
Usnesení 92/2018 
Uzavření pachtovní smlouvy na p.p.č.  22/3 a 14/1  v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 22/3 o výměře 542 m2 a pozemek p. č. 14/1 o   
     výměře 4508 m2, oba v k. ú. Velké Březno na dobu neurčitou. 
     pachtovné činí 1.515,-- Kč/rok.  
     Pachtýř:  
     MVDr. Ing. Anton Herman, se sídlem Kollárova 1933, 407 47 Varnsdorf, IČ: 02557703 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy.                                                            T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky 
obce o celkové výměře 63201 m2 a pozemky ČR, které má obec ve správě o výměře 6044 m2. 
Konstatoval, že záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce a doplnil, že smlouva je uzavírána 
na dobu určitou 2 let. 
Bez diskuse. 
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Usnesení 93/2018 
Uzavření pachtovní smlouvy - Antoš 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
      uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k. ú. Velké Březno: 

- pozemek parcelního čísla 24/1, orná půda, výměr 25059 m2, 
- pozemek parcelního čísla 34/1, orná půda, výměr 2960m2, 
- pozemek parcelního čísla 656/2, trvalý travní porost, výměr 10664 m2, 
- pozemek parcelního čísla 656/9, trvalý travní porost, výměr 6860m2 a 

      na pozemky v k. ú. Valtířov nad Labem 
- pozemek parcelního čísla 303/1, orná půda, výměra 10145 m2,  
- pozemek parcelního čísla 303/3, ostatní plocha, výměra 1226 m2, ostatní komunikace, 
- pozemek parcelního čísla 305/1, ostatní plocha, výměra 1179 m2, jiná plocha, 
- pozemek parcelního čísla 305/3, ostatní plocha, výměra 1284 m2, jiná plocha, 
- pozemek parcelního čísla 305/4, ostatní plocha, výměra 1112m2, jiná plocha, 
- pozemek parcelního čísla 305/2, ostatní plocha, výměra 2712m2, jiná plocha a 
- pozemek na základě Nájemní smlouvy č. 122N01/08, kdy jako nájemcem jsme oprávněni 

užívat pozemek, parcelního čísla 307, orná půda o výměře 6044 m2, katastrální území 
Valtířov nad Labem, který je ve vlastnictví České republiky, 

     na dobu určitou do 30. 4. 2020, pachtovné činí 14.697Kč/rok 
     Pachtýř:   
     pan Petr Antoš, Horní Zálezly 17, 400 02 Malečov, IČ: 03997545 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy.                                                            T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o služebnosti na 
pozemcích p. č. 408/1, 408/2, 408/8,409/34 a 409/61, vše v k. ú. Valtířov nad Labem. 
Bez diskuse. 
Usnesení 94/2018 
Uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti CETIN – trojdohoda Valtířov 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 408/1, 408/2, 408/8,409/34 a  
     409/61, vše v k. ú. Valtířov nad Labem, spočívající v zřízení, provozování, údržbě a    
     opravách podzemního komunikačního vedení 
     za cenu: 10.660 Kč + DPH 
     Oprávněný:  
     Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  
     zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623 
     sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00  
     IČO: 04084063      
     DIČ: CZ04084063    
     bankovní spojení:  PPF banka a.s. – č. ú 2019160003/6000,  
     zastoupená: Miroslavem Možným  
     Stavebník: 
     NTD group a.s. 
     sídlo: Jateční 192/32, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
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     zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B,   
     vložka 1169 
     zastoupená: Ing. Jiřím Longinem, předsedou představenstva  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.                                           T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 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 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
Bez diskuse 
Usnesení 95/2018 
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 č. 638 v k. ú. Velké Březno o výměře 60 m2, 
     na dobu neurčitou, účel nájmu: zahrada 
     za cenu:  1,-- Kč/m2/rok.  
     Nájemce: 
     ………………………………………………………………………..  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu.                                                               T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr bezúplatného převodu pozemků pod 
cyklostezkou. Konstatoval, že se jedná o pozemky pod „novou“ cyklostezkou, což nemá logiku, 
neboť o „starou“ cyklostezku, od Valtířova k přejezdu, nepožádali. Současně informoval radu o 
možné kolizi zájmů v případě chodníku pod restaurací Tivoli, kterou budeme řešit až při samotné 
přípravě převodní smlouvy. 
p. Dvořák se dotázal, zda se jedná o pozemky pouze pod cyklostezkou nebo rozlohově větší. 
Tajemník odpověděl, že GOP Kraj nezpracovává, takže jsou některé pozemky rozlohově větší. 
Usnesení 96/2018 
Záměr bezúplatného převodu pozemků pod cyklostezkou 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr bezúplatného převodu níže uvedených pozemků v k. ú. Velké Březno: 
      pozemku p. č. 44/4 o výměře 654 m2, ostatní plocha, 
      pozemku p. č. 657 o výměře 953 m2, ostatní plocha, 
      pozemku p. č. 960/1 o výměře 2614 m2, ostatní plocha, 
      pozemku p. č. 962/1 o výměře 435 m2, ostatní plocha, 
      pozemku p. č. 962/6 o výměře 96 m2, ostatní plocha 
      pozemku p. č. 963 o výměře 937 m2, ostatní plocha, 
      pozemku p. č. 964/4 o výměře 619 m2, ostatní plocha. 
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II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                     T:  21. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr pronájmu části pozemku za účelem umístění 
informační tabule pro zámek. 
Bez diskuse 
Usnesení 97/2018  
Záměr pronájmu části p. p. č. 446/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
umístění informační tabule – národní památkový ústav 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku p. č. 446/2 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře cca 2 m2. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T: 15. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr pronájmu části pozemku p. č. 602 v k. ú. 
Velké Březno na zahrádky. 
Bez diskuse 
Usnesení 98/2018 
Záměr pronájmu části p. p. č. 602 v k. ú. Velké Březno - nájemníci domu čp. 171 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      záměr pronájmu části pozemku p. č. 602 v k. Velké Březno o výměře cca 65 m2. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T: 15. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost společnosti Roska o poskytnutí finančního 
daru. Konstatoval, že v rozpočtu obce je vyčleněna částka k tomuto účelu ve výši 5000,- Kč. 
Bez diskuse 
Usnesení 99/2018 
Žádost o poskytnutí finančního daru - Roska 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí daru ve výši 5.000,-- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských)a uzavření darovací    
     smlouvy za účelem částečné úhrady nákladů na pořízení soupravy hry Boccia, pronájem  
     haly a občerstvení pro soutěžící a jejich doprovod. 
     Obdarovaný 
     Roska Ústí nad Labem, regionální organizace Unie Roska ČR, IČ: 44556349, se sídlem  
     Oblá 2885/1, 40011 Ústí nad Labem. 
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II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                              T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost o poskytnutí dotace na akci Drakiáda 2018, 
která se bude konat na podzim ve Valtířově. Doplnil, že je rád, že se organizace takovéto akce 
někdo chopí, i když je celá akce hodně závislá na počasí. V dotačním programu zůstalo ještě 
cca 13000,- Kč, a proto doporučuje předložený návrh schválit.  
Bez diskuse 
Usnesení 100/2018 
Žádost o poskytnutí finanční dotace – Drakiáda 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost 
I.   Schvaluje 
     uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.500,- Kč, jejímž předmětem 
     je příspěvek na náklady spojené s konáním akce „Drakiáda 2018“ 
     Příjemce dotace:  
     …………………………………………… 
II. Ukládá 
    Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ 
    zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.                     T:  31. 5. 2018 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na zrušení usnesení, kterým rada schválila 
dodavatele stavby Výměna kanalizace a vodovodu v části ulice Litoměřická, neboť společnost 
PH Stav s.r.o. z kapacitních důvodů odstoupila od uzavření smlouvy o dílo. Současně doporučil 
jako dodavatele této stavby druhého v pořadí, společnost Zemcat s.r.o. konstatoval, že reference 
o tomto dodavateli jsou velice dobré a je přesvědčen, že práce budou provedeny včas a kvalitně 
i z toho důvodu, že se jedná o místní firmu. Cena díla je však o 50000,- Kč vyšší. 
Bez diskuse 
101/2018 
VZMR „Výměna kanalizace a vodovodu v části ulice Litoměřická“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Ruší  
     usnesení č. 75/2018 z důvodu odstoupení společnosti PH Stav CZ s.r.o. od uzavření  
     smlouvy o dílo. 
II. Schvaluje 
     uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Výměna kanalizace a vodovodu     
     v části ulice Litoměřická“ za cenu 694 919,97 Kč, bez DPH, se společností ZEMCAT  
     s.r.o., IČ: 287 07 486, se sídlem: Valtířov 86, Velké Březno, PSČ 400 02 Ústí nad Labem.  
III.Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo se společností Zemcat s.r.o.             T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání nákup užitkového vozidla pro potřeby obce. 
Důvodem je, že účelem zabezpečení přepravy nákladů bylo doposud využíváno vozidlo Multicar 
25, které vzhledem ke svému stáří a častým poruchám a vysoké spotřebě PHM se při zajišťování 
přepravních úkolů, zejména na úseku péče o vzhled obce, stává neupotřebitelným.  V současné 
době má porouchanou převodovku a není možné s ním jezdit. Konstatoval, že pro přepravu 
prozatím využíváme VW Caddy s přívěsným vozíkem, ale toto opatření nelze přijmout jako 
trvalé, neboť i toto vozidlo má najeto přes 315.000 Km a jeho „kondice“ již není dobrá. 
Provedli jsme proto poptávkové řízení.  Sjednotili jsme se, že potřebujeme užitkové vozidlo 
malých rozměrů (asi jako stávající multikára), které bude mít celokovovou korbu, bude to 
alespoň jednostranný sklápěč a bude jej moci řídit řidič se skupinou „B“. Velikost vozidla, je 
důležitá nejen z důvodu průjezdnosti úzkými uličkami v obci, ale také kvůli parkování na dvoře 
úřadu. Sklápěč je potřebný při manipulaci s břemeny, zejména pískem, trávou, odpadky z košů 
a smetky. Dodací lhůty nových vozidel se pohybují do 3 měsíců od objednání, v případě, že není 
sklápěč vyráběn ve standardu, je nutné vyrobené vozidlo (podvozek) ještě předat firmě, které 
provede přestavbu na sklápěč. Lhůta montáže sklápěčů se pohybuje dle subdodavatelů od 14 dnů 
do 2 měsíců. 
Mgr. Kulhánek dále doplnil, že v rozpočtu obce pro rok 2018 je vyčleněno 500.000,- Kč na nákup 
vozidla a pro zřízení RE-USE místa 1 300 000. V žádosti o dotaci jsme však byli neúspěšní. 
Navrhuje tedy, použít část těchto prostředků na nákup nového užitkového vozidla. Na základě 
výše uvedených skutečností a porovnání jednotlivých nabídek, navrhuje radě obce schválit koupi 
užitkového vozidla Piaggio Porter, sklápěč, za cenu 416.000,- Kč bez DPH. 
Ing. Mgr. Šidák konstatoval, že se mu vozidlo líbí a že je plně postačující pro potřeby obce. Do 
budoucna by viděl jeho další využití např. při zimní údržbě. 
p. Turek prohlásil, že není přesvědčen o kvalitě tohoto vozidla a být to na něm, že by jej nekoupil. 
p. Dvořák sdělil, že byl zpočátku také pro koupi, ale konstatování pana Turka jej zviklalo. 
Mgr. Kulhánek doplnil, že velmi důležitým kritériem je rozměr vozidla (je o 2 m kratší, než 
ostatní) a cena vozidla, je za cenu cca 500 tis s DPH, kdežto ostatní začínají na 800000 s DPH. 
Usnesení 102/2018 
Návrh na pořízení užitkového vozidla pro potřeby obce. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     nákup užitkového vozidla Piaggio Porter, sklápěč za cenu 416.000,- Kč bez DPH 
II. Ukládá  
     Petře Dvořákové, referentce správy majetku 4 OÚ,  
     1. Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                 T:  31. 5. 2018 
     2. Zabezpečit ekologickou likvidaci vozidla Multicar 25, včetně odhlášení z evidence  
         vozidel.                                                                                                           T: 30. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 1 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku č. 2 k Dohodě pro přípravu 
a realizaci akce“ Výstavba rodinných domů velké Březno – Vítov II. etapa.  Vlastní dohoda byla 
uzavřena v roce 2003 a Dodatek č. 1 v roce 2004. Oba dokumenty podepsané starostou Burianem 
nejsou pro obec moc výhodné, neboť ukládají obci samé povinnosti a výtěžek je 120 Kč/m2 
pozemku. Bohužel, tyto dokumenty má u sebe právník, nejsou uveřejněny v transparentní 
radnici. Pokud je však zastupitelstvo obce schválilo, nemá smysl se k tomu vracet. 
Ing. Mgr. Šidák ozřejmil přítomným situaci, neboť on sám byl jedním se stavebníků. Velmi 
negativně hodnotil přístup a kvalitu práce společnosti ELTE, která měla monopol na dodávku 
RD. Proto se zeptal, zda navrhovaný dodatek č. 2 řeší zrušení postavení ELTE jako monopolního 
dodavatele stavby. 
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Mgr. Kulhánek odpověděl, že ano a citoval příslušnou pasáž. 
p. Dvořák se pozastavil nad ustanovením dodatku č. 2, ve kterém se hovoří o tom, že ELTE 
v souladu s dodatkem a se souhlasem obce, vybudovala na své náklady základové desky. On sám 
je přesvědčen o tom, že jsou vybudovány bez souhlasu obce, tedy svévolně, a že tyto desky za 
dobu své existence značně ztratily na své původní kvalitě, neboť vlivem klimatických podmínek 
dochází k degradaci betonu. Dále konstatoval, že ani nevíme, jak jsou desky konstruovány a 
v jaké kvalitě je napojení na veřejné sítě. Cena desky (hovoří se o 200.000,- Kč) se mu zdá, 
vzhledem k jejímu stáří a kvalitě, hodně přemrštěná. Bude to možná jeden z důvodů 
neprodejnosti předmětných parcel.  
Mgr. Kulhánek odpověděl, že ELTE nemá příjem pouze z desek, ale i podíl z prodejní ceny 
pozemků, tedy z 870,- Kč/m2, který se rozdělí mezi ELTE, Eurovia a obec. Domnívá se tedy, že 
je i v zájmu ELTE, abychom pozemky zájemcům prodali. 
Radní se závěrem dohodli, že je třeba ještě prověřit ustanovení obsahující výrok o souhlasu obce 
se stavbou desek, pokud neexistuje takovýto souhlas, doporučují jej vypustit a materiál doplnit o 
textaci původní dohody včetně dodatku č. 1, aby mohli zastupitelé posoudit obsah a závazky 
vyplývající obci uzavřením dodatku 2. Materiál byl vrácen k doplnění, a proto nebylo z tohoto 
důvodu ve věci hlasováno. 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost Linky bezpečí o poskytnutí dotace na činnost 
linky v roce 2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 103/2018 
Žádost o poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí daru ve výši 5.000,-- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) a uzavření darovací    
     smlouvy za účelem částečné úhrady nákladů na činnost Linky bezpečí. 
     Obdarovaný 
     Linka bezpečí z.s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                              T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost ……….. o poskytnutí příspěvku na obnovu 
oplocení mezi jeho soukromým pozemkem a pozemky ve vlastnictví obce. Jedná se konkrétně o 
oplocení pozemků obce u vítovské hospody. Konstatoval, že již v loňském roce rada řešila 
obdobnou žádost a na základě předloženého rozpočtu schválila poskytnutí částky ve výši cca 
poloviny předpokládaných nákladů.  ………….. žádá o 45% předpokládaných nákladů s tím, že 
obnova plotu bude spočívat ve zbourání současného shnilého dřevěného a vybudování nového 
oplocení z pletiva. 
Radní požádali, aby jim starosta v mapě ukázal místo, kde bude oplocení obnoveno.  Starosta jim 
v Gramisu označil předmětné místo.  
p. Dvořák navrhl starostovi, aby si od ……………… vyžádal rozpočet na obnovu plotu, 
abychom měli představu, jaká je požadovaná výše příspěvku.  Materiál byl vrácen k doplnění, a 
proto nebylo z tohoto důvodu ve věci hlasováno. 

17:55 odešel p. Dvořák 
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost o udělení výjimky ze směrnice č.1/2017. jedná 
se o výběr dodavatele na zpracování projektu“ Obec Velké Březno - předcházení vzniku odpadů“. 
Jedná se konkrétně o zpracování žádosti o dotaci na domácí kompostéry, o které je podstatně 
větší zájem ze strany občanů, než o dělené nádoby na separovaný odpad.  Vzhledem k tomu, že 
se jedná zřejmě již o poslední výzvu, doporučuje firma požádat o dvojnásobek kompostérů, než 
je současných zájemců, neboť ze zkušeností ví, že jakmile se kompostéry v obci „ objeví“ budou 
mít zájem i ti, kteří na anketu nereagovali. 
Bez diskuse 
Usnesení 104/2018 
„Obec Velké Březno – předcházení vzniku odpadů“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 
17.2. Směrnice č. 1/2017 
I.   Povoluje 

za účelem výběru dodavatele pro zpracování projektu „Obec Velké Březno – předcházení 
vzniku odpadů,, výjimku z postupu uvedeném v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017. 

II.  Schvaluje 
uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Projektu „Obec Velké Březno – předcházení 
vzniku odpadů“, za cenu 97.000,- Kč bez DPH  

      se společností ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3,  
      602 00 Brno. 
III. Ukládá 
       Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucímu ÚSČ OÚ, 
       zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                 T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

18:05 se vrátil p. Dvořák 

Zprávy starosty: 

Mgr. Kulhánek informoval radní, že na profilu zadavatele byla zveřejněna výzva na zpracování 
projektové dokumentace celkové obnovy VO v obci a současně osloveny napřímo dvě nám 
známé projektové kanceláře. 

Mgr. Kulhánek informoval radní, že byly osloveny 3 společnosti k předložení nabídky na 
zpracování zadávací dokumentace a administraci veřejné zakázky Výstavba školní jídelny. Ze tří 
oslovených podala nabídku pouze společnost QCM, která zpracuje zadání a provede administraci 
výběrového řízení na dodavatele stavby školní jídelny za cenu 38000,- Kč bez DPH. 

Mgr. Kulhánek informoval radní o tom, že projektant předložil návrh rozpočtu na rekonstrukci 
2. podlaží a jeho výše činí 1.176.000,-- Kč bez DPH. Nejvyšší náklady cca 600.000,-- Kč činí 
rekonstrukce elektro včetně rozvodů sítí. Radní se shodli na tom, že v letošním roce zajistíme 
stavební povolení a vybereme dodavatele. Vlastní realizaci bychom přesunuli do začátku roku 
2019, čímž se nenaruší konání svatebních obřadů. 

Mgr. Kulhánek informoval radní o výši nájemného z pozemků v okolních obcích. Reagoval tak 
na požadavek p. Dvořáka, aby úřad předložil návrh na zvýšení ceny nájmu z pozemků, neboť 
v mnohých případech je nájemné tak nízké, že nepokryje ani administrativní náklady obce s tím 
spojené. Pan Dvořák konstatoval, že on sám by se přikláněl k částce 3 – 4 Kč/m2/rok. Tajemník 
upozornil na skutečnost, že zvýšení nájmu nebude možné provádět jako u bytů, kdy to umožňuje 
zákon, ale pouze dohodou. Konstatoval, že musíme zvážit, jak reálné je nebezpečí, že nájemci 
nebudou mít za novou cenu o nájem zájem a pozemek obci vrátí a obec se o něj bude muset 
starat. 
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Diskuse: 

p. Dvořák upozornil na nepořádek kolem sběrných hnízd po svátcích. 

p. Dvořák vznesl dotaz týkající se oprav v restauraci Tivoli. Starosta odpověděl, že v současné 
době p. Šesták shromažďujeme nabídky, a že pan Šesták nedoporučuje realizovat opravu 
systémem OSB desky. Je přesvědčen, že podlaha nedýchá a zbytečně tak vznikají plísně. Pan 
Dvořák je stejného názoru. 

p. Dvořák doporučil, aby úřad porouchanou multikáru spíše prodal, než ji ekologicky zlikvidoval. 
Tajemník na to reagoval, že ji nemůžeme rozprodat na součástky, ale z důvodu zrušení její 
registrace v evidenci vozidel ji prodat jako vozidlo, které si nový majitel přeregistruje na sebe, 
nebo ekologicky zlikvidovat a na tomto základě požádat MmUL o výmaz z registru vozidel. 

p. Dvořák informoval o tom, že se spolu s projektantem bude snažit zredukovat náklady na 
výstavbu jídelny, ale má obavy, že se nebude jednat o žádnou horentní sumu. 

PhDr. Mgr. Štefl Ph.D. informoval o stavu příprav akce Tivolí hudební léto s tím, že se trochu 
obává spolupráce s nájemcem restaurace Tivoli. Konstatoval, že zájem ze strany kapel je, že 
s těmi co mají IČ lze uzavřít objednávku a s těmi ostatními smlouvu o hudební produkci. 
Propagaci přislíbil ÚD v létě každých 14 dnů. 

Ing. Mgr. Šidák informoval radní o situaci v Tivoli při akci pálení čarodějnic – všechno na 
poslední chvíli – špatná obsluha – na nájemce není spolehnutí. 

Ing. Mgr. Šidák informoval radní o svém prvním jednání ve funkci člena školské rady s ředitelem 
ZŠ. Současně doporučil, aby Školská rada byla volena na období tří let, a to počínaje 1. 9. 2018, 
s tím, že nynější volební období musí být zastupitelstvem ukončeno k 31. 8. 2018. Tato 
skutečnost by měla být uvedena v připravované zřizovací listině ŠR nebo ve volebním řádu ŠR. 
Tajemník tento podnět projedná s právníkem a doplní o něj připravované návrhy. 

 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:20 hod.  

 

 

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