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Z Á P I S  
ze 71. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 16. 7. 2018 od 16:30 na 

Obecním úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Jaromír Dvořák, Karel 
Turek. 

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, Ladislav Boháč, 
 

Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná, a že proti zápisu ze 70. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 146/2018 
Program jednání 71. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 71. schůze takto: 

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

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  

Hospodaření s majetkem obce 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o prodeji pozemků č. 74/2, 74/1 a části 
70/2, vše v k. ú. Velké Březno. Žádost si podali ………….., bytem ……………, kauce byla 
složena, majetková komise doporučuje prodej. Záměr byl schválen usnesením č. 326/2018 a 
zveřejněn 09. 05. 2018 - 25. 05. 2018. Geometrickým plánem č. 800-52/2018 byl pozemek č. 
70/2 rozdělen a předmětem prodeje je p. p. č. 70/29 o výměře 338 m2, 74/2 a 74/1. Znalecký 
posudek byl zpracován a cena v místě obvyklá – tržní činí po zaokrouhlení 305.300 Kč. ……….. 
souhlasí s kupní cenou. Majetková komise opětovně projednala žádost …………….. vč. 
znaleckého posudku a doporučují vycházet z výsledné ceny dle § 50 vyhlášky - 609.950,- Kč 
(501,60 za 1 m2). 
P. Dvořák i p. Turek podporují návrh majetkové komise - realizovat prodej za cenu dle vyhlášky. 

Usnesení 147/2018 
Prodej p. p. č. 74/2, 74/1 a části 70/2, vše v k. ú. Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit prodej části pozemku p. č. 70/2, dle geom. oddělovacího plánu č. 800-52/2018  
    označené jako pozemek p. č. 70/29  o výměře 338 m2, dále pozemek č. 74/2 o výměře 575 m2  
    a pozemek č. 74/1 o výměře 303 m2, vše v k. ú. Velké Březno 
    za cenu: 609.950,- Kč + náklady obce spojené s prodejem 
    Kupující: ……………………………………………………………. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření smlouvy zastupitelstvu k projednání.                T:  24. 9. 2018  
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 543 v k. ú. 
Velké Březno. Žádost podal ………., bytem ……………... Kauce byla složena. Komise 
majetková a bytová souhlasí. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 327/2018 a zveřejněn do 
25. 5. 2018. Znalecký posudek byl zpracován a cena v místě obvyklá – tržní, činí po zaokrouhlení 
16.200 Kč. ………….. souhlasí s kupní cenou. Komise majetková opětovně projednala žádost 
……………. vč. znaleckého posudku a nemá výhrady k prodeji. 
Bez diskuse 
Usnesení 148/2018 
Prodej pozemku p. č. 543 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit prodej pozemku p. č. 543, ostatní plocha, o výměře 63m2 v k. ú. Velké Březno 
    za cenu: 16.200,- Kč + náklady obce spojené s prodejem 
    Kupující: ………………………………………………………… 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření smlouvy zastupitelstvu k projednání.                T:  24. 9. 2018  
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků 
uzavřené s ZO ČZS Velké Březno. Žádost podal v zastoupení Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Velké Březno – Vítov její předseda, JUDr. Karel Láník. Jedná se o 
pronájem pozemků č. 198/39 o výměře 25 m2, trvalý travní porost a 198/13 o výměře 16 m2, 
trvalý travní porost, oba v k. ú. Vítov u Velkého Března. Pozemky se nachází uvnitř zahrádkářské 
osady.  Komise majetková a bytová souhlasí. Záměr byl schválen usnesením č. 134/2018 a 
zveřejněn od 19. 6. 2018 - 9. 7. 2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 149/2018 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu č. 3/2014 – pronájem pozemků p. č. 198/39 a p. č. 198/13, 
oba v k. ú. Vítov u Velkého Března - nájemce ZO ČZS Velké Březno Vítov 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 3/2014 ve znění uvedeném v důvodové  
     zprávě. 
     Nájemce:  
     Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno – Vítov, IČ: 66112672 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 4.                                                                          T: 31. 7. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 359 v k. ú. 
Velké Březno. Opakovanou žádost podala …………. bytem …………………….. Zahradu chce 
využít k rekreaci, k pěstování, k umístění grilu a k umístění zahradního domku na náčiní. Komise 
majetková a bytová souhlasí. Záměr pronájmu byl schválen usnesením č. 132/2018 a zveřejněn 
od 19. 06. - 09. 07. 2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 150/2018 
Pronájem části p. p. č. 359 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 359, zahrada o výměře 180 m2, v k. ú.  Valtířov  
     nad Labem, na dobu neurčitou za cenu: 4 Kč/m2/rok – zahrada,  
                                                                   20 Kč/m2/rok – umístění zahradního domku,  
     Nájemce: 
     ………………………………………………………………………………………….   
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                   T: 31. 7. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 359 v k. ú. 
Velké Březno. Žádost podal ……………, bytem …………….. Tuto část pozemku chce využít 
k rekreaci, později by na ní chtěl vybudovat přístřešek. Komise majetková a bytová souhlasí. 
Nájemné bude zpočátku 4 Kč/m2/rok, po vybudování přístřešku pak 20 Kč/m2/rok. Záměr 
pronájmu byl schválen usnesením č. 132/2018 a zveřejněn od 19. 06. - 09. 07. 2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 151/2018 
Pronájem části p. p. č. 359 v k. ú. Valtířov nad Labem  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 359, zahrada o výměře 35 m2, v k. ú.  Valtířov  
     nad Labem, na dobu neurčitou za cenu: 4 Kč/m2/rok – zahrada,  
                                                                   20 Kč/m2/rok – umístění zahradního domku,  
     Nájemce: 
     ………………………………………………………………………………………….   
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                   T: 31. 7. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
 
 
Mgr Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 319 v k. ú. Valtířov 
nad Labem. Žádost podal ……………….., bytem ………………, t. č. na adrese ……….. Žádá 
o pronájem pozemku za účelem jeho údržby, neboť sousedí s jeho pozemky u domu. Dle slov 
………… v zadní části pozemku směrem k poli, sousedé odkládají posekanou trávu, a proto by 
svou údržbou chtěl tomuto jednání zamezit. Komise majetková a bytová souhlasí. Záměr 
pronájmu byl schválen usnesením číslo 133/2018 a zveřejněn od 19. 06. - 09. 07. 2018. 
Bez diskuse 
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Usnesení 152/2018 
Pronájem p. p. č. 319 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 319, ostatní plocha, o výměře 239 m2, v k. ú. Valtířov  
     nad Labem, účel nájmu: údržba plochy s tím, že pozemek nesmí být oplocen, na dobu  
     neurčitou, za cenu: 0,50 Kč/m2/rok 
     Nájemce:………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                   T: 31. 7. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 623/1 v k. 
ú. Velké Březno. Žádost podal pan Jaroslav Kolomazníček, Sobědružská 34, PSČ 417 12 
Proboštov, IČ: 442 63 856 za účelem umístění pouťových atrakcí v době od 24. 9. - 30. 9. 2018, 
u příležitosti Václavské pouti. Komise majetková a bytová nemá výhrady. Záměr pronájmu na 
základě ustanovení § 39 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nemusí být zveřejněn. 
Bez diskuse 
Usnesení 153/2018 Pronájem části pozemku p. č. 623/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 623/1, o výměře cca. 1500 m2, v k. ú. Velké   
     Březno, účel nájmu: umístění pouťových atrakcí, včetně příslušenství, na dobu určitou: od   
     24. 9. 2018 do 30. 9. 2018, za cenu 2000,- Kč    
     Nájemce 
     Jaroslav Kolomazníček, IČ: 442 63 856, se sídlem Sobědružská 34, 417 12 Proboštov. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                   T: 31. 8. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
 
Finanční záležitosti 
Mgr. Kulhánek předložil radě žádost zapsaného ústavu EDA CZ o finanční příspěvek. Současně 
dodal, že má za nesporné, že se jedná o potřebnou činnost, avšak tato organizace nemá v našem 
regionu žádné zastoupení. Z toho lze usoudit, že občanům naší obce nabízené služby 
neposkytuje. Bez diskuse 
Usnesení 154/2018 
Žádost o finanční příspěvek – EDA cz, z. ú. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Neschvaluje 
     poskytnutí finančního příspěvku organizaci EDA cz. z. ú., se sídlem Filipova 2013/1, PSČ       
     148 00, Praha 4 
II. Ukládá 
     p. Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     o usnesení rady informovat žadatele.                                                                   T: 31. 7. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě informaci sociální pracovnice, Mgr. Linkové, o podání žádosti o 
dotaci ve výši 317.000,- Kč na výkon sociální práce v obci Velké Březno v roce 2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 155/2018 
Dotace na výkon sociální práce na Obci Velké Březno na rok 2018 – informace 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o podání žádosti o dotaci ve výši 317.000,- Kč 
na výkon sociální práce v obci Velké Březno v roce 2018 a tuto 
I.  Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
 
Různé 
Mgr. Kulhánek předložil radě žádost o uznání reklamace vyúčtování služeb v roce 2016. 
…………….., reklamovala dne 2. 2. 2018 vyúčtování služeb za rok 2016. Dopisem ze dne 20. 
2. 2018 jí bylo sděleno, že vzhledem k termínu podání reklamace jí nelze již vyhovět. Jednalo se 
o 53 m3 spotřebované studené vody. Tato spotřeba vycházela z chybně evidovaného počtu osob 
v bytě, kde byly uvedeny dvě osoby místo jedné. Proto …………… opět požádala o zohlednění 
této skutečnosti a vrácení částky 1708,- Kč za 26 m3 vody. 
Bez diskuse 
Usnesení 156/2018 
Uznání reklamace vyúčtování služeb za rok 2016 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost o uznání reklamace na vyúčtování 
vodného a stočného za rok 2016 a tuto: 
I.   Bere na vědomí  
II.  Schvaluje  
      reklamaci nájemce bytu č. …v domě …………….. týkající se neoprávněně  
      fakturované spotřeby studené vody v objemu 26 m3. 
III. Souhlasí 
      s vrácením částky 1708,- Kč za nespotřebovanou studenou vodu v bytě č. …, ul.  
      ……………………… nájemci, …………………………….  
IV. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit vyrozumění nájemce o výsledku jednání Rady obce.                         T:  17. 7. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
 
Mgr. Kulhánek předložil radě žádost ředitelky MŠ o vydání souhlasu zřizovatele se zapojením 
a následnou realizací projektu s názvem „Školka plná pohody“. 
Bez diskuse 
Usnesení 157/2018 
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Souhlasí  
     s realizací projektu příspěvkové organizace MŠ Velké Březno s názvem „Školka plná  
     pohody“, číslo výzvy 02_18_063 
II. Ukládá  
     Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
     o usnesení informovat ředitelku příspěvkové organizace.                                  T:  20. 7. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání písemnou zprávu ředitelky MŠ, ve které informuje 
radu, jakým způsobem naložila s doporučeními kontrolního orgánu. 
Bez diskuse  
Usnesení 158/2018 
Informace o plnění usnesení rady obce č. 116/II/2018 
Rada obce Velké Březno projednala Oznámení přijatých opatření k doporučení navržených 
kontrolní skupinou, předložené ředitelkou MŠ Velké Březno a toto  
I.   Bere na vědomí  
II.  Žádá 
      paní Pavlu Hasprovou, ředitelku MŠ Velké Březno 
      o splnění bodu 2 a 3 Oznámení informovala starostu obce.                               T: 30. 9. 2018 
III. Ukládá  
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      o usnesení informovat ředitelku příspěvkové organizace.                                  T: 20. 7. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
 
Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh tajemníka OÚ na rozšíření Benefitního 
programu pro zaměstnance. Jedná se o 1 hodinu měsíčně na relaxační masáže, a to v rámci 
pracovní doby s tím, že náklady na provedení vlastní masáže ponese zaměstnanec. Volno nebude 
poskytováno v úředních dnech a nelze jej sčítat ani převádět z měsíce na měsíc. Návrh podpořil 
informací, že řada firem podobné benefity svým zaměstnancům poskytuje.  
Bez diskuse 
Usnesení 159/2018 
Péče o zaměstnance – doplnění Benefitního programu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje s účinností od 1. 8. 2018 
     Benefitní program pro zaměstnance obce Velké Březno zařazené do obecního úřadu, kteří  
     mají uzavřenou platnou pracovní smlouvu s obcí na dobu neurčitou a již nejsou ve zkušební  
     lhůtě, který obsahuje: 

1. Příspěvek na stravné, který bude realizován formou stravenek.   
2. Příspěvek do SF, – viz Statut SF schválený zastupitelstvem obce. 
3. Indispoziční volno v rozsahu 2 dnů v kalendářním roce s tím, že dny indispozičního volna 

nelze sčítat. Toto volno nesmí být spojeno s čerpání řádné dovolené.  Za dobu čerpání 
indispozičního volna náleží zaměstnanci plat. „Nevyčerpané“ indispoziční volno nelze 
převádět do následujícího roku. 

4. Volno na relaxační masáže v rozsahu 1 hodiny měsíčně s tím, že volno nebude 
poskytováno v úředních dnech, nelze jej sčítat ani převádět. 

Výsledek hlasování:     2 hlasů pro 2 hlasů proti 2 hlasů zdržel 
Usnesení nebylo schváleno 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost ředitele Základní školy Velké Březno o 
souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Women for Women o.p.s., 
v rámci projektu obědy pro děti.  
Bez diskuze. 
Usnesení 160/2018 
Žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci 
projektu obědy pro děti. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost  
I.    Souhlasí 
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      s přijetím účelově určeného finančního daru ve školním roce 2018/2019 v celkové výši   
      22.774,- Kč, a to ve dvou částech (9.086,- Kč do 31. 12. 2018 a 13.688,- Kč do 28. 6. 2019)  
      v rámci projektu „Obědy pro děti.“ 
      Obdarovaný: Základní škola Velké Březno  
      Dárce:  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                  T: 6. 8. 2018 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval o komunikaci se zpracovatelem ZD pro výběr zhotovitele školní jídelny. 
Zpracovatel navrhuje zahrnout bankovní záruky do smlouvy o dílo. 
p. Dvořák požaduje, abychom postupovali, jako ÚK a záruky byly již součástí ZD. 
 

Diskuse: 
PhDr. Mgr. Štefl zhodnotil první tři víkendy Tivolího hudebního léta. Konstatoval, že festival 
zatím splňuje očekávání, vše funguje dle plánů, na každé akci bylo kolem 200 lidí. Ohlasy jsou 
velmi pozitivní. 
p. Dvořák se dotázal, v jaké fázi je zpracování PD na „informativní radary“. 
Starosta odpověděl, že zpracovatel stále nemá dořešené napájení elektrickým proudem v lokalitě 
Vítov. Toto řeší s vlastníky čov v lokalitě Vítov IV. 
p. Dvořák se dále dotázal, jaký je stav realizace chodníku pod zámkem. 
Starosta informoval, že dnes hovořil s jednatelem společnosti. Bylo mu sděleno, že dojde 
ke geometrickému vytyčení stavby, provedení ruční kopané sondy v předpokládaných místech 
křížení s vodovodem a následně budou práce zahájeny. Vypadá to spíš, že nemají kapacitu. 
Termín zatím ohrožen není. V případě jeho nedodržení, budeme uplatňovat sankce. 
p. Dvořák navrhl, aby se některé dřevěné lavičky vyměnily a postupně natíraly, aby se posekal 
pozemek za školním hřištěm, na který se zřejmě zapomíná. Dále, aby se opravilo zprohýbané 
zábradlí u dětského koutku ve Vítově a odfrézoval se pařez. Upozornil dále na zbytky betonů, 
které jsou již delší dobu pod ATS u výjezdu do lokality Na Výsluní. Navrhl vyzvat ředitele ZŠ, 
aby byla vyměněna dopadová plocha herních prvků „čtyři věže“ u horní budovy ZŠ. 
PhDr. Mgr. Štefl navrhl zlepšit vstup do dolní budovy ZŠ. Současný stav působí tmavě a 
„neoptimisticky“.  
p. Turek se dotázal, kdo rozhoduje o typu provedení opravy asfaltových výtluků. 
Starosta odpověděl, že to konzultuje správce místních komunikací – p. Jelínková se zhotovitelem. 
Ti navrhují, dle stavu dané komunikace, typ opravy (bodová, lokální, či asfaltovou směsí za horka 
do neupravených výtluků). 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:05 

 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Jaromír Dvořák          
            starosta                                                                                         radní    
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