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Z Á P I S  
ze 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 9. 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 ze 75. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 191/2018 
Program jednání 76. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 76. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
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 návrh na uzavření smlouvy o prodeji pozemků p. č. 291/121 a 
291/120, oba v k. ú. Velké Březno.  Konstatoval, že bylo chybou zveřejnit záměr prodeje všech 
zbývajících pozemků OS Vítov 2, neboť se při kontrole na místě zjistilo, že na pozemku p. č. 
291/120 je umístěna jímka podzemních vod, chybně v dokumentaci nazývána meliorační jímka, 
kde vydatnost podzemního zdroje činí 25 m3 za den. Tato voda je prozatím odváděna do dešťové 
kanalizace, aby se zabránilo podmáčení stavebních objektů pod prameništěm. Vzhledem 
k prognózám vodohospodářů je třeba i tento pramen zachovat jako možný zdroj v budoucnu, a 
proto navrhuje pozemek 291/120 neprodávat, ale ponechat i nadále v majetku obce. Pan Dvořák 
ještě doplnil, že původně tento podzemní zdroj sloužil k napájení zámku a dotázal se, zda je 
pozemek přístupný. Mgr. Kulhánek odpověděl, že je přístupný z komunikace v šíři cca 2 m. 
Usnesení 192/2018 
Prodej p. p. č. 291/121, 291/120 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit prodej pozemku č. 291/121 ostatní plocha o výměře 623 m2 v k. ú. Velké Březno  
    za cenu 492.170,-- Kč  
    Kupující. 
    ……………………………………………... 
II.Pověřuje  
    Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
    předložením prodeje pozemků zastupitelstvu k projednání.                            T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že zájemce o koupi p.p.č. 318/2 v k. ú. Valtířov nad 
Labem, od svého zájmu z finančních důvodů odstoupil a požádal o jeho pronájem. Současně 
projevil zájem v budoucnu tento pozemek odkoupit. 
Bez diskuse 
Usnesení 193/2018 
Odstoupení od žádosti o koupi p. p. č. 318/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
     odstoupení …………………………………………………………….. od žádosti o  
     koupi pozemku p. č. 318/2 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Schvaluje 
     záměr pronájmu pozemku p. č. 318/2, zahrada o výměře 120 m2 v k. ú.  Valtířov nad Labem. 
III.Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                     T:  15. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Lesy ČR. 
Uzavření této smlouvy vyvolala stavby měřičů rychlosti v obci, neboť jeden z nich musí, dle 
projektu, stát na pozemku Lesů ČR. Cena za věcné břemeno stanovená Lesy ČR a.s. mu připadá 
vzhledem k cenám, kterou za břemena stanoví naše obec, poměrně vysoká, proto jednáme s Lesy 
ČR a.s. o jejím možném snížení. Současně budeme muset přehodnotit výši náhrady za věcné 
břemeno, kterou stanovuje obec, zejména pro podnikatelské subjekty. 
Bez diskuse  
Usnesení 194/2018 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.    Schvaluje  
      uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 177 v k. ú.    
      Vítov u Velkého Března  
      Budoucí obtížený:  
      Lesy České republiky, s. p. 
      Sídlo:  Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
      zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  
      AXII, vložka 540. 
      IČO:  42196451 
      DIČ:  CZ42196451 
      zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku, z pověření  
      zast. Ing. Petrem Tendlerem, lesním správcem Lesní správy Litoměřice, Masarykova 31,  
      4012 01 Litoměřice. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.                                                T: 30. 9. 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 ukončení smlouvy o pronájmu zdravotního střediska 
dohodou a záměr pronájmu této budovy, včetně pozemků ke stejnému účelu. Konstatoval, že 
MUDr. Vondráková podala výpověď z nájmu k 31. 12. 2018 bohužel v rozporu s platnou 
nájemní smlouvou. Dle nájemní smlouvy musí podat výpověď z nájmu nejpozději do 30. 6. a 
pak nájem skončí dne 31.12. Výpověď jsme však obdrželi v srpnu, proto navrhujeme uzavřít 
s MUDr. Vondrákovou dohodu o ukončení nájmu k 31. 12. 2018.  Současně navrhuje vyhlásit 
záměr pronájmu se stejným účelem, neboť chceme i do budoucna udržet lékařské služby v tomto 
objektu. 
Bez diskuse 
Usnesení 195/2018 
Záměr pronájmu nebytových prostor -  domu č. p. 125, ul. Mlýnská, na pozemku p. č. 257 
a pronájem přilehlého pozemku p. č. 256, v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     1. Uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 257 včetně nebytového domu   
         č.p. 125, v ulici Mlýnská a  přilehlého  pozemku p. č. 256, vše v  k.ú. Velké Březno  
         k  31. 12. 2018. 
     2. Záměr pronájmu pozemku p. č. 257 včetně nebytového domu  č.p. 125, v ulici Mlýnská a          
         přilehlého pozemku p. č. 256, vše v  k.ú. Velké Březno za účelem poskytování zdravotních  
         služeb. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     1.    Zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                    T: 30. 9. 2018 
     2.    Zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                            T: 31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na zrušení usnesení č. 185/2018 a uzavření dvou dodatků ke 
smlouvě o dílo uzavřenou na realizaci stavby Oprava části místní komunikace Zadní 49c a Nová 
56c. Konstatoval, že ve stávající smlouvě zjistilo ministerstvo a dodavatel písařské a součtové 
chyby, které je nutno z důvodu čerpání dotace poskytnuté  MMR opravit formou dodatku č. 1. 
Dodatek č. 2 reaguje na potřebu navýšit náklady stavby o 356 091,50 Kč bez DPH. V průběhu 
realizace došlo k doplnění o práce, s kterými kontrolní rozpočet nepočítal. Jednalo se o osazení 
nových obrubníků, výškové úpravy uličních vpustí, šoupat, či hydrantů, vícepráce při 
odfrézování původního asfaltového povrchu, osazení více žlabů u školního hřiště a doplnění 
podkladových vrstev ve všech třech úsecích stavby, doplnění konstrukčních vrstev v místě nově 
budované opěrné zdi. Současně, vzhledem k navýšení objemu prací, prodlužuje termín předání 
o14 dní (14. 9. 2018).  Dále doplnil, že rada obce na svém 75. jednání již přijala ve věci usnesení, 
které je třeba nejprve zrušit a následně přijmout nové. 
Pan Dvořák sdělil, že má stejnou připomínku, jako měl na minulém jednání, a proto se zdrží 
hlasování 
 Usnesení 196/2018 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 SOD_VZMR - Oprava části místní 
komunikace Zadní 49c a Nová 56c  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Ruší 
     usnesení rady obce č. 185/2018 
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II. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SOD/19/2018 ze dne 18. 7.  
     2018 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
III.Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením dodatků zastupitelstvu k projednání.                                   T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dohody o ukončení odběru pitné vody. 
Konstatoval, že v souvislosti s ukončením činnosti zdroje vytápění v objektu Litoměřická 248, 
který vyráběl teplo pro objekty Litoměřická 249,250,251 a 252, předložila ČEZ Teplárenská a.s. 
návrh na ukončení smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřené dne 27. 2. 
2007. Doporučuje proto radě obce předložený návrh schválit.  
Bez diskuse 
Usnesení 197/2018 
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

uzavření dohody o ukončení smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod č. 
4100879864 ve znění předloženého návrhu. 

II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 4100879864.                     T:  30. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předal slovo tajemníkovi, který předložil radě k projednání návrh provozního 
řádu výpočetní techniky. Konstatoval, že v souvislosti s implementací nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 označovaným jako GDPR bude radě předložen i návrh 
Směrnice pro práci s osobními údaji označenou číslem 3/2018. Předpokladem k naplnění obsahu 
Směrnice č. 3/2018 je zabezpečit, aby práce s výpočetní technikou dosahovala potřebného 
standardu zejména v oblasti bezpečnosti, a to jak bezpečného provozování HW, tak i SW a 
pořízených dat. Obsah směrnice byl konzultován s pověřencem pro nakládání s osobními údaji 
(GOP) p. Hradeckým, i provozovatelem IT sítě p. Marešem, kteří proti němu nemají námitek. 
Proto doporučuje radě obce předložený návrh schválit.  
Bez diskuse 
Usnesení 198/2018 
Provozní řád výpočetní techniky  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje  

 Provozní řád výpočetní techniky, označený číslem 2/2018, ve znění předloženého návrhu,  
 včetně příloh. 

II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit, aby s obsahem směrnice byli seznámeni všichni zaměstnanci obce připojení  
      do IT sítě obce.                                                                                                   T:  30. 9. 2018 
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III. Pověřuje 
      Ladislava Boháče, tajemníka OÚ, 
      prováděním aktualizace přílohy č. 2 Směrnice č. 2/2018 v souvislosti se změnou typu a  
      umístění jednotlivých PC.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Dále tajemník konstatoval, že v souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a 
rady (EU) 2016/679 označovaným jako GDPR předkládá radě obce k projednání a schválení 
Směrnici pro práci s osobními údaji označenou číslem 3/2018. Obsah směrnice byl konzultován 
s pověřencem pro nakládání s osobními údaji (GOP) p. Hradeckým, který proti němu nemá 
námitek.  Současně předložil radě ještě přílohy č. 3 a 4, jsou to formuláře pro podání žádosti a 
podání stížnosti. Dále informoval radu o kontrole plnění úkolů na úseku GDPR, kterou provedl 
předseda KV ZO Ing. Pavliš.  Předmětem kontroly bylo, jakým způsobem jsme naložili s GAP 
analýzou zpracovanou společností Scenario, zda máme zpracovaný harmonogram odstranění 
zjištěných nedostatků a kolik, zejména těch označených v analýze červeně, jsme již odstranili. 
Tajemník informoval radní o tom, jaká opatření již byla přijata ale byl nucen konstatovat, že 
žádný dokument obsahující harmonogram požadovaný Ing. Pavlišem neexistuje. 
Bez diskuse 
Usnesení 199/2018 
Směrnice pro práci s osobními údaji  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje  

 Směrnici pro práci s osobními údaji, označenou číslem 3/2018, ve znění předloženého  
 návrhu, včetně příloh. 

II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit, aby s obsahem směrnice byli seznámeni všichni zaměstnanci obce zařazeni do  
      obecního úřadu vyjma zaměstnanců v dělnických profesích.                            T: 30. 9. 2018 
III. Pověřuje 
      Ladislava Boháče, tajemníka OÚ, 
      prováděním aktualizace přílohy č. 1 Směrnice č. 3/2018 v souvislosti se změnou rozsahu  
      výkonu pravomocí (agend) svěřených OÚ Velké Březno zákonem.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předal slovo tajemníkovi, který předložil informaci o počtu veřejných zakázek 
zadaných obcí v období leden až červenec 2018. Konstatoval, že v průběhu hodnoceného období 
nedošlo k porušení příslušných ustanovení směrnice č.1/2017 vyjma jednoho případu, kdy došlo 
k porušení ustanovení odstavce 8.8. Směrnice č. 1/2017, a to nákupem 51 vodoměrů s dálkovým 
přenosem pro potřeby VaK za cenu 147.624,69 vč. DPH, tj. 122.008,-- Kč bez DPH (překročení 
o 1.008,-- Kč).  
Bez diskuse 
Usnesení 200/2018 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v období leden až červenec 2018 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké 
Březno v období od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého 
rozsahu „Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – revitalizace náměstí“. Byly 
doručeny dvě nabídky, a to společností City up grade s.r.o., Školská 12, Praha 1, za cenu 785. 
000,- Kč  a  společností Projekční činnost a provádění taveb Petr Vachulka, Dlouhá 17, Hora sv. 
Kateřiny, za cenu 595.000,- Kč. Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu s účastníkem 
s nejnižší nabídkovou cenou. Současně informoval radu o tom, že společnost City up grade s.r.o., 
která zpracovala studii, bude zřejmě uplatňovat autorská práva k této studii, jež byla ukotvená 
v smlouvě o dílo. Sdělil, že o výši ceny bude se zástupci společnosti jednat.  
Bez diskuse 
Usnesení 201/2018 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky  
„Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – revitalizace náměstí“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit: 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Projekční činnost a provádění 
staveb Petr Vachulka, IČ: 432 43 070 

2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Projekční a inženýrské služby na 
akci „Velké Březno – revitalizace náměstí“ za cenu 595 00 Kč bez DPH, se společností 
Projekční činnost a provádění staveb Petr Vachulka, se sídlem: Dlouhá 17, 435 46 Hora 
sv. Kateřiny, IČ: 43243070 

II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením schválení nejvhodnější nabídky zastupitelstvu k projednání.        T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu VaK ve 
Valtířově u kostela. Předmětem převodu je vodovodní řad z trub PE DN 80, celková délka 150 
m, napojený na jednom konci na stávající obecní řad LTH DN 80, vedoucí v místní komunikaci 
parcelního čísla 13 a na druhém konci na stávající obecní řad LTH DN 80 v místní komunikaci 
parcelního číslo 156, vše katastrální území Valtířov nad Labem, dále kanalizační řad z trub PVC 
DN 300 v celkové délce 133 m, napojený na pozemku parcelního čísla 156 na stávající 
kanalizační šachtu na stoce PVC DN 300 obecního kanalizačního systému zakončeného centrální 
ČOV, vše katastrální území Valtířov nad Labem. Bez diskuse 
Usnesení 202/2018 
Smlouva o bezúplatném převodu VaK_RD u kostela_Valtířov 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  -     
     „Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace v k. ú. Valtířov nad Labem, p. č. 48/1 a 48/30 až  
     48/44“, tj. stavby vodovodního řadu a kanalizačních stok, schopnou samostatného užívání 
     ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu smlouvy zastupitelstvu k projednání.                                T:  24. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě zprávu hodnoticí komise podlimitní veřejné zakázky „Výstavba 
školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“. Konstatoval, že byly doručeny celkem 3 
nabídky a to: I S T A R, spol. s r.o., za cenu 22.998.999,94 Kč, dále společností STRABAG Rail 
a.s., za cenu 22.344.594,00 Kč a dále společností KLEMENT a.s., za cenu 20.480.682,00 Kč. 
Hodnotící komise se sešla celkem dvakrát. Na svém prvním jednání si vyžádala od společnosti 
Klement a.s. vysvětlení k předloženým referencím. Vysvětlení uchazeče bylo dostatečné, a proto  
hodnotící komise doporučuje uzavření smlouvy se společností Klement a.s. 
Bez diskuse 
Usnesení 203/2018 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky  
„Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Klement a.s. IČ: 250 16 695.  
2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny a 

kuchyně pro obec Velké Březno“ za cenu 20 480 682,00 bez DPH se společností 
Klement a.s., IČ 250 16 695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                   T: 31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválení návrh dohody o úhradě dluhu ve splátkách. Vzhledem 
ke své současné tíživé finanční situaci žádá dlužník žádá o možnost splácet dlužnou částku za 
přeúčtování vynaložených nákladů na výměnu vodovodní přípojky-havárie- vyúčtování za 
obnovu povrchů v celkové výši 7.319,- Kč (faktura č. 180026 ze dne 5. 9. 2018). 
Bez diskuse  
Usnesení 204/2018 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 7.319,-- Kč (slovy: sedmtisíctřistadevatenáct  
      korunčeských) ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
      Dlužník: 
      …………………………………………………………... 
II.  Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VAK OÚ, 
      zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.                                                  T: 30. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předal slovo tajemníkovi, který předložil radě ke schválení Smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Konstatoval, že pracovnice vědecké knihovny provedly metodickou dohlídku  v 
naší obecní knihovně na téma implementace nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 označovaným jako GDPR.  Z dohlídky vyplynula potřeba změnit výpůjční řád a uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem. 
Doplnil, že na základě smlouvy o poskytování knihovnických služeb, zabezpečuje SčVK pro 
obecní knihovnu za úplatu nákup nových knih a výměnné soubory. Součástí servisu je i správa 
SW – Automatizovaný knihovnický systém, který obsahuje osobní údaje čtenářů.  Na základě 
ustanovení o GDPR je podmínkou výkonu správy osobních údajů smlouva, uzavřená za tímto 



 

 

8 
 

účelem se správcem. Návrh smlouvy byl konzultován s pověřencem pro nakládání s osobními 
údaji (GOP) p. Hradeckým, který proti němu nemá námitek. Proto doporučil radě obce 
předložený návrh schválit.  
Bez diskuse 
Usnesení 205/2018 
Smlouva o zpracování osobních údajů - SčVK  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje  

 uzavření „Smlouvy o zpracování osobních údajů“ v předloženém znění. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy s SčVK p. o.                                                         T: 30. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválení návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni. 
Konstatoval, že v souvislosti se zřízením provozovny na výrobu oken ve Valtířově, požádal 
vlastník provozovny o uzavření smlouvy o služebnosti ve smyslu ustanovení § 1267 zák. 89/2012 
Sb. zřídit úplatně ve prospěch oprávněného jako vlastníka a každého dalšího vlastníka pozemku 
zastavěné plochy a nádvoří p. č. 291/7 v k. ú. Valtířov n/L., obec Velké Březno, okr. Ústí n/L. k 
služebným pozemkům ostatní plochy – ostatní komunikace p. č. 200/1 a orné půdy p. č. 291/1, 
to vše v k. Valtířov n/L., obec Velké Březno, okr. Ústí n/L. služebnost inženýrské sítě jako věcné 
břemeno spočívající v právu vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit a vést 
přes služebné pozemky vodovodní přípojku, a to tak jak je vyznačeno šrafováním v 
geometrickém plánu č. 552-098/2018 vyhotoveném KM GEO s.r.o. 
Bez diskuse 
Usnesení 206/2018 
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na p. p. č. 200/1 a 291/1, obě v k. Valtířov  
     nad Labem za účelem vedení vodovodní přípojky 
     za cenu 1.000,-- Kč 
     Oprávněný  
  Eurookna Lignum s.r.o. identifikační číslo 04303008, se sídlem Na Slovance 1963/42,  
     Libeň, 182 00 Praha 8       
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.                                              T: 30. 9. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Zprávy starosty. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o skutečnosti, že stavba chodníku pod zámkem byla geodetem 
před zahájením stavebních činností chybně vyměřena, a proto bude nutné ji přesunout blíže ke 
kolejím tak, aby byla celá na obecních pozemcích. Po jednání se stavbyvedoucím je předpoklad, 
že stavba bude dokončena ve lhůtě stanovené smlouvou. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že jsme již obdrželi stanovisko drážního úřadu ke stavbě 
oplocení  kolem trati v ulici Zadní. Při projednávání s naším SÚ budeme muset doložit ještě 
stanovisko plynařů, neboť část oplocení je vyprojektována v trase středotlakého plynovodu a také 
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stanovisko Zubrnické muzeální železnice, s jejím pozemkem bude oplocení sousedit.  Je 
předpoklad, že vlastník plynárenského zařízení souhlas s výstavbou oplocení na plynovodu 
nevydá, a bude proto nutné počátek oplocení posunout za křižovatku Zadní x Nová. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o přípravě akce Posílení tlaku vody v ul. Hraničářská – Pastviny. 
Vedoucí VaK doporučuje, vzhledem k nákladům cca 200.000,-- Kč, vyčkat do realizace stavby 
posílení vodovodu Valtířov. Předpoklad realizace této stavby je v horizontu 4 let, proto se 
starosta přiklání k názoru akci Posílení tlaku vody na Pastviny realizovat již nyní. Nikdo 
z radních neměl námitek. 

Mgr. Kulhánek informoval o schůzce se zástupcem společnosti Euronet, nebankovní společností 
provozující bankomaty. Nabídla obci zřízení bankomatu za podmínky, že obec pokryje provozní 
náklady ve výši cca 16.000,- měsíčně bez DPH + cca 500 Kč měsíčně za spotřebu elektrické 
energie a že výběry budou zpoplatněny dle ceníku banky, od které má uživatel debetní kartu. 
Současně jsem obdržel informaci, že za stejných podmínek (poplatek za výběr v cizí bance) je 
umožněn výběr na poště a také v COOPu, kde vám poskytnou až 3.000,-- Kč, a to dokonce bez 
poplatku za výběr v cizí bance. Domnívá se, že zřízení bankomatu za výše uvedených podmínek 
by pro obec a její občany nemělo „přidanou hodnotou“.  

Mgr. Kulhánek poděkoval PhDr. Mgr. Šteflovi Ph.D. za perfektní organizaci Tivolího léta. 
Konstatoval, že takovýto kulturní počin nemá v historii naší obce obdoby a že je přesvědčen, že 
nemá obdoby ani v celém regionu. 

Diskuse: 

p. Dvořák požádal o informaci o stavu oprav v Tivoli. 

Starosta odpověděl, že je opraven parket a podium a za zbylé peníze bude ještě do konce 
letošního roku provedena oprava šatny pro účinkující. V příštím roce bude třeba opravit WC, bar, 
elektrorozvody a možná i okna. Nájemce má vizi, že by ve spodní části vybudoval sociální 
zařízení a saunu pro veřejnost s tím, že by na horním pozemku chtěl umístit několik chatiček a 
provozovat ubytování – malý cyklokemp. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:50 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Ing. Mgr. Michal Šidák          
            starosta                                                                                       místostarosta    
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