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ZÁPIS  
ze 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 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 69. rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 124/2018 
Program jednání 70. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 70. 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 byl přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření darovací smlouvy s Ústeckým krajem. Jedná se o 
převod pozemků pod stavbou cyklostezky. Záměr byl řádně zveřejněn. Smlouvu budeme předkládat 
zastupitelstvu obce ke schválení. 
Bez diskuse 
Usnesení 125/2018 
Uzavření darovací smlouvy - pozemky pod cyklostezkou 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit darovací smlouvu, kterou se převádí pozemky pod cyklostezkou, ve znění  
      předloženého návrhu.  
      Obdarovaný:  
      Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 708912156, II.  
Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                      T:  25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh záměru věcného břemene, služebnosti a práva provést stavbu, který 
bude schvalovat zastupitelstvo obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 126/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002- UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene –  
      služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov, p.p.č.   
      152/3-kNN na pozemku č. 156 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
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Budoucí oprávněný:  
      ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,   
      IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností Husák Ladislav, IČO: 13471724,  
      se sídlem Anežky České 628/1, 400 07 Ústí nad Labem. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                      T:  25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronajmout nebytový prostor v domě Zahradní 182. Jedná se o 
místnost vedle obecní knihovny. Společnost se bude zabývat zprostředkováním práce pro různé sociální 
skupiny, získala dotaci z MaSky. Konstatoval, že nabízí nájem 4.000,- Kč /měsíc a to za 14 m2 bude 
zřejmě nejvyšší nájemné v obecních nebytových prostorách. 
Bez diskuse 
Usnesení  127/2018 
Záměr pronájmu nebytových prostor – Zahradní 182 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu nebytových prostor na adrese Zahradní 182, 403 23 Velké Březno, 1.NP,  
     místnost o výměře 13,8 m2 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce OÚ                                T: 30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr prodeje části zahrady ve Valtířově. Zájemce zakoupil přilehlý dům, 
chtěl by jej rekonstruovat a má zájem i o přilehlé pozemky kolem domu. Komise majetková a bytová 
doporučuje. 
Bez diskuse 
Usnesení  128/2018 
Záměr prodeje p. p. č. 318/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 318/2, zahrada, o výměře 120 m2, v k. ú. Valtířov nad  
     Labem. 
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                      T:  25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemku 727, a to s cenou 
dle znaleckého posudku. Jedná se o poslední pozemek obce směrem k Malému Březnu. Společenství o 
něj zájem nemá, ale zájem o část projevili současní obyvatelé bytů v domě, kteří však žádají slevu z ceny. 
Komise majetková a bytová proto doporučuje nejprve znovu zveřejnit s cenou 103,- Kč, pokud se žádný 
zájemce nepřihlásí, bude obec moci přistoupit ke slevě. 
Bez diskuse    
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Usnesení 129/2018 
Záměr prodeje p.p.č. 727 v k. ú. Velké Březno za prodejní cenu 103,- Kč/m2 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      schválit záměr prodeje pozemku č. 727, zahrada, o výměře 1715 m2 v k. ú. Velké Březno za  
      cenu 103,- Kč/m2, o výměře 1715 m2, zahrada v k. ú. Velké Březno.  
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                      T:  25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření 4 smluv o nájmu pozemku u domu Náměstí 171.  
Stávající nájemníci bytů v tomto domě se dohodli na rozparcelování zahrádek, které budou užívat.  
Bez diskuse 
Usnesení  130/2018 
Pronájem části p. p. č. 602 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

a) Pronájem části pozemku č. 602 v k. ú. Velké Březno, o výměře 20 m2, na dobu neurčitou, účel 
nájmu: zahrada, za cenu: 4,-- Kč/m2/rok  
Nájemce:  
………………………………………………. 

b) Pronájem části pozemku č. 602 v k. ú. Velké Březno, o výměře 15 m2, na dobu neurčitou, účel 
nájmu: zahrada, za cenu 4,-- Kč/m2/rok 
Nájemce: 

           …………………………………………………... 
c) Pronájem části pozemku č. 602 v k. ú. Velké Březno, o výměře 15 m2, na dobu neurčitou, účel 

nájmu: zahrada, za cenu 4,-- Kč/m2/rok  
Nájemce: 

           …………………………………………………..  
d) Pronájem části pozemku č. 602 v k. ú. Velké Březno, o výměře 15 m2, na dobu neurčitou, účel 

nájmu: zahrada, za cenu 4,-- Kč/m2/rok 
Nájemce: 
…………………………………………………..  

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemních smluv dle schvalovací části tohoto usnesení.      T:  30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku s NPÚ za účelem umístění 
informační tabule. Cena ve výši 50,- Kč/m2/rok byla stanovena dohodou.  
Bez diskuse 
Usnesení  131/2018 
Pronájem části p. p. č. 446/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      pronájem části pozemku č. 446/2 v k. Valtířov nad Labem, o výměře 2 m2, na dobu     
      neurčitou, účel nájmu: umístění informační tabule, za cenu 50,- Kč/m2/rok 
      Nájemce: 
      Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15, 400 07  
      Ústí nad Labem. 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení.      T:  30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu části pozemku č. 359 ve Valtířově. Jedná se o pozemek, 
jehož součástí je nově vybudovaná šachta a elektro kiosek pro nově opravenou ČSOV, a proto 
nedoporučuje tuto část pozemku pronajímat. 
Bez diskuse 
Usnesení 132/2018 
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 359 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 359, zahrada, o výměře cca 275 m2 v k. ú. Valtířov nad  
     Labem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                     T:  30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu pozemku č. 319 ve Valtířově. Tento pozemek doporučuje 
majetková komise navrhnout k prodeji, ale je na něm vybudována MK (přístupová cesta k domu), a proto 
jej doporučujeme pouze pronajmout. 
Usnesení  133/2018 
Záměr pronájmu p. p. č. 319 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu pozemku č. 319, ostatní plocha, o výměře cca 239 m2 v k. ú. Valtířov nad  
     Labem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                     T:  30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu nevyužívaných pozemků ve Vítově. Zájem projevil svaz 
zahrádkářů, neboť pozemky jsou přilehlé k jejich zahrádkářské kolonii. 
Bez diskuse 
Usnesení  134/2018 
Záměr pronájmu p. p. č. 198/39 a 198/13 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu pozemku č. 198/13, trvalý travní porost, o výměře 16 m2 a pozemku                   
     č. 198/39, trvalý travní porost, o výměře 25 m2, oba v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                     T:  30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě záměr pronájmu pozemku 159/1 ve Velkém Březně. Jedná se o pozemek 
přilehlý k zahrádkám v ulici Ústecká, na který si omylem vlastnici postavili oplocení. Navrhujeme proto, 
pronajmout jim tuto část pozemku. 
Bez diskuse 
Usnesení  135/2018 
Záměr pronájmu p. p. č. 159/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      záměr pronájmu pozemku č. 159/1 o výměře 166 m2, zahrada v k. ú. Velké Březno.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce OÚ                                T: 30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku č. 2 ke čtyřdohodě. Konstatoval, ž se dnes sešel 
s jednatelkou společnosti ELTE, která mu sdělila, že ELTE  souhlasí s vypuštěním textu „ se souhlasem 
obce“ z dodatku č. 2 za podmínek, že ve smlouvě budoucí kupní bude uvedeno, že na pozemku se nachází 
základová deska, která je v majetku ELTE. Právník obce v tom nevidí problém, proto lze takto upravený 
dodatek předložit zastupitelstvu k projednání. 
Bez diskuse 
Usnesení  136/2018 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k Dohodě pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných 
domů Velké Březno -  Vítov II. etapa“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření Dodatku č. 2 Dohody pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných    
     domů Velké Březno -  Vítov II. etapa“ ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením Dodatku č. 2 zastupitelstvu obce k projednání.                            T: 25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na přiznání mimořádné jednorázové odměny ředitelce mateřské 
školy. Konstatoval, jak z podkladů vyplývá, že škola v hodnoceném období, nad rámec výuky, 
zorganizovala pro své žáky a zaměstnance celkem 16 akcí, že ve škole pracuje celkem 5 zájmových 
kroužků, které současně slouží jako doplňková činnost školy. Pro ostatní děti a občany obce zorganizovala 
škola celkem 6 akcí. Škola využívá při své činnosti i dotačních titulů a grantů. V uvedeném období se 
aktivně zapojila do celkem 4 projektů. V souladu s úkoly v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců 
zorganizovala škola pro každého zaměstnance minimálně 1 školení.  
Bez diskuse 
Usnesení  137/2018 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. Přiznává 
paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, 
mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 

II. Ukládá 
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
o tomto usnesení informovat ředitelku školy                T: 30. 6. 2018 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli základní školy. Konstatoval, 
jak z podkladů vyplývá, že škola v hodnoceném období, nad rámec výuky, zorganizovala pro své žáky a 
zaměstnance celkem 23 akcí, že ve škole pracuje celkem 35 zájmových, sportovních a vzdělávacích 
kroužků. Škola se uspořádala celkem 8 akcí pro občany obce. Škola využívá při své činnosti i dotačních 
titulů a grantů. V uvedeném období se aktivně zapojila do celkem 10 projektů. Rozpočet školy je 
„posilován“ doplňkovou činností. Jedná se o pronájem tělocvičny a hřiště s umělým povrchem, dále o 
prodej obědů ze školní jídelny „cizím“ strávníkům (zájem o tuto službu v poslední době stoupá). Díky 
smlouvě o pronájmu, získává škola zdarma vysokorychlostní internet. V souladu s úkoly v oblasti dalšího 
vzdělávání zaměstnanců zorganizovala škola pro své zaměstnance celkem 8 vzdělávacích akci. 
Bez diskuse 
Usnesení  138/2018 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. Přiznává 
PaedDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, 
mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 

II. Ukládá 
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
o tomto usnesení informovat ředitele školy.                 T: 30. 6. 2018 

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

Mgr. Kulhánek předložil radě výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR - Velké Březno ul. 
Krátká, Školní, Pod Strání - výměna vodovodu. Maximální cena zakázky dle rozpočtu byla stanovena na 
2.116.753,- Kč bez DPH.  Konstatoval, že do výběrového řízení se přihlásili celkem 3 uchazeči, a to: 

Pořadové 
číslo 

Název organizace Adresa organizace IČ 
 

Nabídková cena 
bez DPH 

1. Rovina stavební a.s. 
Kroměřížská 134, 768 24 
Hulín 

451 93 096 
 

1 978 781,00,- Kč 

2. ZEMCAT s.r.o. 
Valtířov 86, 400 02 Ústí nad 
Labem  

286 82 254  
 

1 748 120,09 Kč 

3. 
Stavební a strojní 
zemní práce 
Alexandr Straka 

Janská 95, 405 02 Děčín 020 38 871 
 

1 592 249,12 Kč 

 
Na základě posouzení nabídek budeme doporučovat zastupitelstvu ke schválení nabídku firmy Stavební 
a strojní zemní práce Alexandr Straka. Dále doplnil, že zkušenosti s takovou stavbou mají, neboť 
pracovali subdodávkou pro firmu Hantych, která pro obec realizovala výměnu vodovodu v ulici Zadní 
v roce 2017. 
Pan Dvořák se dotázal, zda mají kvalifikaci na protlaky, starosta odpověděl, že protlak budou zajišťovat 
subdodávkou. 
Usnesení  139/2018 
VZMR - Velké Březno ul. Krátká, Školní, Pod Strání - výměna vodovodu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit: 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Stavební a strojní zemní práce  
Alexandr Straka, IČ: 020 38 871 

     2.   Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Velké Březno ul. Krátká,  
           Školní, Pod Strání - výměna vodovodu“ za cenu 1 592 249,12,- Kč bez DPH, se  
           společností Stavební a strojní zemní práce Alexandr Straka, se sídlem Janská 95, 405  
           02 Děčín., IČ 254 32 141. 
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II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením schválení nejvhodnější nabídky zastupitelstvu k projednání.        T:  25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě žádost společnosti, která pro nás v loňském roce zpracovávala energetický 
audit budov, zda by mohla použít ve svých referencích znak naší obce. Dále se dotázal, zda použití 
zpoplatníme nebo promineme. 
Pan Dvořák na to reagoval, že zpoplatníme v souladu s Pravidly, protože oni si také za audit nechali 
zaplatit.  
Usnesení  140/2018 
Žádost o užití znaku obce při referencích společnost PVK BUILD s.r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  
      s užíváním znaku obce Velké Březno na referencích společností PKV BUILD s.r.o. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o užívání znaku obce Velké Březno se společností PKV BUILD s.r.o.,              
      IČ: 281 49 785, se sídlem Senožaty 284, 394 56 Senožaty. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit uzavření smlouvy.                   T:  15. 7. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě Zprávu o stavu požární ochrany obce Velké Březno v roce 2017. Doplnil, 
že zpráva se obsahově shoduje se zprávou za rok 2016. Jsou aktualizovány počty a typy výjezdů jednotku 
k událostem a také obsahuje o informaci, jakým způsobem byly odstraněny závad zjištěné kontrolou 
provedenou v roce 2017 HZSÚK. 
PhDr. Mgr. Štefl Ph.D. pochválil zpracovatele za tuto zprávu a konstatoval, že obsahuje hodně informací 
o činnosti JSDH naší obce. 
Usnesení  141/2018 
Zpráva o stavu požární ochrany obce Velké Březno v roce 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      zprávu o stavu požární ochrany obce v roce 2017 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením zprávy o PO obce zastupitelstvu k projednání.                              T:  25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválení výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR - Oprava 
části místní komunikace Zadní 49c a Nová 56c. Konstatoval, že předpokládaná cena této zakázky na 
stavební práce, včetně opčního práva, byla stanovena na 1.206.736,- Kč bez DPH.     
Obec ve lhůtě obdržela celkem 5 nabídek, a to: 

Pořadové 
číslo 

Název organizace Adresa organizace IČ 
 

Nabídková cena 
bez DPH 

1. INSKY spol. s r.o. 
Nový svět 100, 400 07 Ústí nad 
Labem 

00671533 1 158 779,46 Kč 

2. Dokom Final s.r.o. 
Kamenná 2, 407 11 Děčín 
XXXII 

25487230 1 190 998,10 Kč 

3. 
SaM silnice a mosty 
Děčín a.s. 

Oblouková 416/39, 405 02 
Děčín I 

25042751 1 213 013,95 Kč 

4. HERKUL a.s. Obrnice 228, 435 21 Obrnice 25004638 1 100 560,32 Kč 

5. 
Zemní a dopravní 
stavby Hrdý Milan 
s.r.o. 

407 41 Dobrná 48 25475819 1 051 429,07 Kč 

Na základě doporučení komise navrhuje radě obce, schválit jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
společnosti Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o. Současně upozornil na problém, který zřejmě 
vznikne před domem čp. 113 v ulici Zadní, kde část komunikace je ve vlastnictví soukromé osoby a 
nebyla proto zahrnuta do této opravy. 
Usnesení  142/2018 
VZMR - Oprava části místní komunikace Zadní 49c a Nová 56c 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I. Doporučuje 
   Zastupitelstvu obce Velké Březno, schválit: 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan 
s.r.o., IČ: 25475819 

2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Oprava části místní  
           komunikace Zadní 49c a Nová 56c“ za cenu 1 051 429,07 Kč bez DPH, se společností    
           Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o., se sídlem 407 41 Dobrná 48, IČ: 25475819 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením schválení nejvhodnější nabídky zastupitelstvu k projednání.  T:  25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, kterým se platnost 
této smlouva opětovně prodlouží o 6 měsíců. Svoje sdělení doplnil o informaci, že v době projednávání 
žádosti v Komisi majetkové a bytové, žadatelka dlužila na nájemném a službách. Proto Komise 
nedoporučila dodatek schválit. K dnešnímu dni je však dluh uhrazen.  
Pan Dvořák konstatoval, že se tomu tak stávalo i v minulosti, vždy pod hrozbou výpovědi dluh uradila. 
Doporučuje proto s nájemnicí uzavřít dodatek, a to na 6 měsíců. 
Usnesení  143/2018 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku k smlouvě o pronájmu bytu č. 5, v domě Zahradní 142, Velké Březno, kterým se  
     prodlužuje platnost smlouvy na dobu určitou 6 měsíců. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     o zabezpečit uzavření dodatku smlouvy o nájmu bytu.                                          T: 30. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh rozpočtového opatření č. 3/2018, jehož obsahem je financování 
oplocení kolejiště v ulici Zadní a 3 nových autobusových zastávek. Zdrojem pro tyto výdaje budou 
v rozpočtu 2018 schválené výdaje na akce, které nebudou v roce 2018 realizovány.  
Bez diskuse. 
Usnesení  144/2018 
Rozpočtové opatření č. 3/2018 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit rozpočtové opatření č. 3/2018 ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením RO 3/2018 zastupitelstvu k projednání.                                         T:  25. 6. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předal slovo tajemníkovi, který předložil radě návrh na změnu a doplnění usnesení, kterým 
rada schválila nákup užitkového vozidla Piaggio Porter. Důvodem byl písařský překlep v důvodové 
zprávě, za který se radním omluvil. Jednalo se konkrétně o překlep v částce ceny vozidla, kde místo 
461.000 bylo chybně uvedeno 416.000.  Tato skutečnost zabránila starostovi podepsat kupní smlouvu, i 
když vozidlo již bylo dodáno a stojí na dvoře. 
Pan Turek konstatoval, že opět bude proti. 
pan Dvořák konstatoval, že se stejně jako minule, zdrží. 
Usnesení  145/2018 
Změna usnesení č. 102/2015 - Návrh na pořízení užitkového vozidla pro potřeby obce. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Mění a doplňuje  
     usnesení  č. 102/2018 z 67. jednání rady obce, které se konalo dne 5. 9. 2018 takto: 
     I.   Schvaluje  
          nákup užitkového vozidla Piaggio Porter, sklápěč za cenu 461.000,- Kč bez DPH 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 1 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty: 
Mgr. Kulhánek informoval radu o skutečnosti, že stejný problém, jako u bytu č. 5 v domě Zahradní má i 
další nájemnice obecního bytu, neboť jak zjistil KV uzavřenou dohodu o splátkách, neplní a dlužnou 
částku nesplácí.  Nájemnice je ročník 44 a slíbila, že během léta dluh uhradí. 
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Mgr. Kulhánek informoval radu o skutečnosti, že obdržel nabídku na zpracování PD pro realizaci stavby 
Náměstí, jejíž cena ho nepříjemně zaskočila. Radní se proto shodli na názoru, že bude lepší, když 
vyhlásíme výběrové řízení a na základě výsledků jej budeme akceptovat nebo zrušíme. 

Mgr. Kulhánek informoval o tom, že do zastupitelstva vložil právní analýzu týkající se prodeje bytů 
v obci. Současně informoval o obsahu a výsledcích jednání s p. Liškovou, která pro obec 
zprostředkovávala prodej bytů v minulosti. Obdržel od ní některé dokumenty z té doby a slib, že se 
případné další spolupráci s naší obcí nebrání. 

Mgr. Kulhánek informoval o tom, že na opravu oken v Tivoli ze čtyřech oslovených jsme obdrželi pouze 
1 nabídku, a to od společnosti INTEX za 441 583 tis. Kč bez DPH.  Musíme zvážit, co má vyšší prioritu, 
zda okna nebo interiér - WC, místnost pro účinkující, podium, bar, elektro a další. Současně informoval 
radu, že již započaly práce na opravě parketu v sále. 

Mgr. Kulhánek informoval radní, že do 30. 6. 2018 mají povinnost vyplnit druhou část majetkového 
přiznání dle zákona o střetu zájmů. 

Diskuse: 
p. Dvořák se dotázal, jak je to s radary. Starosta odpověděl, že zhotovitel NTD Group stále zajišťuje 
podklady pro SŘ. 

PhDr. Mgr. Štefl Ph.D. se dotázal, kdy bude opraven propadlý kanál Na Výsluní, současně upozornil na 
nutnost posekat vzrůstající zeleň. Starosta odpověděl, že opravu propadlého kanálu je nutno zkoordinovat 
s opravami MK, které proběhnou v tomto a příštím měsíci. Zeleň na Výsluní udržuje firma, která dle 
plánu ji seká 3-6x ročně. 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 17: 45 hod.  

 

 

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