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Z Á P I S 

ze 78. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 10. 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 (16:47), Ladislav Boháč 

Omluveni:  
 
Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná, a že proti zápisu ze 77. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 209/2018 
Program jednání 78. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 78. schůze takto: 

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

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

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o pronájmu pozemku č. 
318/2. Jedná se o zahradu u domu Valtířov 110, který žadatel koupil a nyní žádá o pronájem 
pozemku tohoto pozemku účelem údržby a zahrady. Nájemné bude činit 4 Kč/m2/rok. Dle slov 
žadatele v zadní části pozemku směrem k poli, sousedé odkládají posekanou trávu a proto by svou 
údržbou rád toto jednání zarazil. Záměr pronájmu byl schválen usnesením č. 193/2018 a zveřejněn. 
Bez diskuse 
Usnesení 210/2018 
Pronájem p. p. č. 318/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 318/2, zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Valtířov nad  
     Labem, na dobu neurčitou 
     účel nájmu: zahrada 
     nájemné: 4,-- Kč/m2/rok 
     Nájemce: 
     ……………………………………………...  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                             T: 31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku číslo 
719/1 v k. ú. Velké Březno o výměře 200 m2. Záměr byl schválen radou obce usnesením číslo 
177/2018 a zveřejněn dne 27. 08. 2018 po dobu 15 dnů. Vzhledem k tomu, že platnost dosavadní 
nájemní smlouvy končí dne 31. 12. 2018, nabyde nová smlouva účinnosti 01. 01. 2019.  
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Bez diskuse 
Usnesení 211/2018 
Pronájem části p. p. č. 719/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 719/1, ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú.  
     Velké Březno, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2019,  
     účel nájmu: zahrada. 
     za cenu: 4,-- Kč/m2/rok 
     Nájemce: 
     ………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                             T: 31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. Jedná se o zřízení věcného břemene ke stavbě „Velké Březno – 
Valtířov – přepojení odpadních vod ve prospěch obce. Obec bude budoucí oprávněnou. 
Bez diskuse 
Usnesení 212/2018 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti 
inženýrské sítě 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti  
     inženýrské sítě na pozemku č. 303/2 v k. ú. Valtířov nad Labem ve znění předloženého návrhu 
     Budoucí oprávněný:  
     Obec Velké Březno, IČ 00267139, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno 
     Budoucí povinný: 
     Česká republika – Státní pozemkový úřad, sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                             T: 31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti a práva provést stavbu.  Jedná se o pozemek číslo 121/5 
v k. ú. Velké Březno pro kabelové vedení NN.  
Bez diskuse 
Usnesení 213/2018 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu - Rydval – Elektro s.r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene – služebnosti a  
     smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008531-UL-Velké Březno, Pivovarská, p.p.č.  
     123/2-OM, na pozemku č. 121/5 v k. ú. Velké Březno, ve znění předloženého návrhu. 
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     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 RYDVAL-ELEKTRO s.r.o.,  
     IČ: 25298194, se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou 
II. Pověřuje  
     Starostu obce Velké Březno, 
     předložením návrhu smlouvy zastupitelstvu obce k projednání.                 T:   do  31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Dostavil se p. Turek 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech.  
Zastupitelstvo obce schválilo dne 2. 5. 2018, usnesením č. 329/2018, Koncepci hospodaření s 
bytovými domy a byty v majetku obce, ve znění varianty „D“, tzn.: 

1. Privatizace (prodej) vybrané části bytového fondu za předem přesně stanovených 
podmínek, a to pouze nájemcům bytů v domech navržených do prodeje.  

2. Postupné zvyšování nájemného v obecních bytech, až do výše, kdy bude možné realizovat 
správu tak, aby obec byla schopna zajistit svým nájemcům nejen kvalitní bydlení, ale i 
podstatně zlepšit vzhled bytových domů v majetku obce. Pro zvyšování nájemného byl 
přijata tzv. Optimální varianta, tedy postupné navyšování nájemného cca o 20% jedenkrát 
za tři roky.  

Z dikce zákona (§ 2249 ObčZ) tedy vyplývá, že rozhodnout o zvýšení nájemného a následně 
doručit oznámení o zvýšení včetně tiskopisu souhlasu a nového výpočtového listu, musíme 
nejpozději do konce měsíce října tohoto roku. Současně je si třeba uvědomit, že nebyla stanovena 
hranice výše nájemného (finanční limit), od kterého by nemělo nájemné pro roky 2019 – 2021 
zvyšovat. Dále konstatoval, že obec dělí své byty do dvou kategorií, a to byty zvláštního určení 
(DPS – pro seniory a Markéty – pro mladé rodiny) a ostatní. Průměrné nájemné v DPS se 
pohybuje kolem 20  - 21 Kč/m2, průměrné nájemné v Markétách se pohybuje kolem 48 - 49 
Kč/m2. Průměrné nájemné v obecních bytech činí 27,20 Kč/m2.Tržní nájemné v roce 2017 se 
pohybovalo kolem 75 Kč/m2. Na základě předložených analýz dospělo zastupitelstvo k závěru, 
že částka, za kterou by mohla obec zabezpečit dobrou správu obecních domů a bytů, by se měla 
pohybovat ve výši cca 5,6 mil Kč ročně s tím, že se vycházelo z cen prací, služeb a výrobků roku 
2017.  Z uvedeného vyplývá, že čistý příjem nájemného z obecních bytů je zapotřebí zvýšit o 
2,24 násobek. Při celkové obytné ploše 9.166 m2 by bylo třeba dosáhnout nájemného v průměrné 
výši 51 Kč/m2. 
Současně je třeba si uvědomit, že u nově uzavíraných smluv již není nutné respektovat výši 
předchozího nájmu a lze stanovit výši nájmu dohodou. Je proto na radě obce, aby zvážila i tuto 
možnost a rozhodla o tom, že nájemné u nově uzavíraných smluv (tedy i po ukončení platnosti 
stávající nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, protože nájemce včas nepožádal o její 
prodloužení) bude stanoveno ve výši 51,- Kč /m2 nebo alespoň ve výši 2/3 této částky, čili ve 
výši 34 Kč/m2. 
Mgr. Šidák upozornil na skutečnost, že mohou růst dluhy na nájemném, je nutné je hlídat a včas 
podchycovat. 
p. Dvořák konstatoval, že dle jeho názoru by u nových nájemních smluv doporučil stanovit 
nájemné ve výši 51 Kč/m2. 
Tajemník upozornil na skutečnost, že DPS jsou určeny pro bydlení seniorů, pro které částka 51,- 
Kč/m2 by mohla být neúměrně vysoká. Navrhuje stanovit nájemné v DPS u nových smluv ve 
výši cca 1,2 násobku stávajícího nájemného, tedy 25 Kč. 
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Mgr. Kulhánek doplnil, že nájemné bytů v Markétách je již nyní mírně pod hranicí 51 Kč, a že 
20% zvýšení by znamenalo nárůst hodně přes 51 Kč, proto doporučuje stanovit pro rok 2019 tuto 
částku jako hraniční. 
Usnesení 214/2018 
Návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2019 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje  
      s účinností od 1. 1. 2019 zvýšení nájemného v bytech v majetku obce Velké Březno o    
      20% maximálně 51 Kč/m2.   
II.  Stanovuje 
      nájemné u nově uzavíraný smluv o nájmu bytu v majetku obce Velké Březno ve výši 51  
      Kč/m2, u DPS ve výši 25 Kč/m2. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu SOM OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                               T:  31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na prodloužení platnosti a uzavření nových 
smluv o nájmu bytu. U nájemců, kteří splatily dluh na nájmu a nebo žádný dluh nemají, 
doporučujeme uzavřít dodatek s automatickou prolongací. U nájemců, kteří mají uzavřenou 
dohodu o úhradě dluhu ve splátkách doporučujeme, u platných smluv prodloužit dodatkem jejich 
platnost na dobu určitou. U již ukončených smluv, uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu 
určitou. Všichni nájemci, kteří se zavázali ke splátkám splácí i když někteří velmi nepravidelně, 
ale je vidět snaha z jejich strany situaci řešit. Proto i přes nedoporučení BK, která zasedala 
v době, kdy jsme ještě neměli informaci ze SIPO, doporučuji radě schválit uzavření nové nájemní 
smlouvy k bytu č. … v domě Valtířov …. Vzhledem ke skutečnosti, že další zvýšení nájemného 
nemůžeme provést dříve, než za dvanáct měsíců od uzavření nové nájemní smluv, doporučuji, 
aby nájemné u nových NS bylo zvýšeno o 20% již nyní a ne až v prosinci 2019. 
p. Turek namítl, že si myslí, že ………… bytu č. .. v domě Valtířov má dluh mnohem vyšší. 
Starosta telefonickým dotazem si ověřil, že celkový dluh na nájmu a službách činí k dnešnímu 
dní v tomto 18.461,-- Kč,  že  má sice uzavřený splátkový kalendář, ale ten plní nepravidelně, 
proto návrh na uzavření nové nájemní smlouvy nepodpoří. Dále konstatoval, že …. bytu č. .. 
v domě Litoměřická neplní splátkový kalendář z důvodů již probíhající exekuce je schopen platit 
max. 500,-- Kč/měs. a ne 1.200,-- Kč/měs, ke kterým se zavázal. Žádné kroky ve smyslu podání 
návrhu na snížení splátek však doposud neučinil a spíše neplatí, proto také ani tento návrh 
nepodpoří.  
Usnesení 215/2018 
Návrh na prodloužení platnosti smlouvy o nájmu bytu. 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.  Schvaluje   
    1.  Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. ., v domě ………………………, na   
         dobu určitou do 30. 09. 2019 s tím, že měsíční nájemné činí 1.271,- Kč  
         Nájemce: 
         ……………………………………………………………………………….., 
   2.   Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. ., v domě ……………….., na dobu  
         určitou jednoho roku od 20. 10. 2018 do 20. 10. 2019  
         s automatickou prolongací. 
         Nájemce: 
         ………………………………………………………………………………., 



 

 

5 
 

    3.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě V…………….., na dobu      
         určitou jednoho roku od 20. 10. 2018 do 20. 10. 2019 s automatickou prolongací. 
         Nájemce: 
         …………………………………………………………  
II  Neschvaluje   
     1. Uzavření nového smlouvy o nájmu bytu č. ., v domě ……………………………, na dobu  
         určitou do 31. 3. 2019 s tím, že měsíční nájemné činí 1.268,- Kč. 
         Nájemce: 
         ……………………………………………………………………….. 
     2. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. ., v domě ………………….., na dobu     
         určitou od 13. 10. 2018 do 12. 04. 2019 
         Nájemce: 
         ………………………………………………………..  
III. Ukládá 
       Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
       1. Zabezpečit uzavření dodatků nové nájemní smlouvy.                                   T:  31. 10. 2018 
       2.  Zabezpečit doručení výzvy k vyklizení bytu č. . v domě …….. a bytu č. . v domě  
            ………………..                                                                                           T:  31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dohody o splátce dluhu. Dlužník 
dluží na nájemném k datu 31. 8. 2018 celkovou částku 10.130,- Kč. Dne 18. 9. 2018 se dlužník 
dostavil na Obecní úřad Velké Březno k jednání o řešení splacení výše uvedeného dluhu. Zavázal 
se, že bude tento dluh hradit v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč. Komise Majetková a 
bytová vzala na vědomí zápis z jednání o řešení úhrady dluhu a souhlasí s uzavřením dohody o 
splácení tohoto dluhu. 
Bez diskuse 
Usnesení 2016/2018 
Návrh na uzavření dohody o splátce dluhu 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 10.130,- Kč, který vznikl neplacením nájemného a  
     poplatku za služby spojené s užíváním bytu č. . v domě …………………………………, a to  
     v měsíčních splátkách 1.000,- Kč. 
     Dlužník: 
     …………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o splácení dluhu.                                                  T:  31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dohody o nabytí autorských práv 
k dílu“ Architektonická studie náměstí obce Velké Březno“ od společnosti CITY UPGRADE 
s.r.o., za cenu 50.000,-- Kč, formou dobrozdání. Doplnil, že se domníval, že autoři studie 
předložili ještě další možnost, a to autorský dozor při zpracování projektu za cenu 450,- Kč/hod 
+ náklady na dopravu. Avšak není tomu tak, pouze tuto službu nabízejí projektantovi. 
Doporučuje schválit odkup práv za 50.000,-- Kč. 
Bez diskuse. 
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Usnesení 217/2018 
Dobrozdání – Architektonická studie náměstí obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Souhlasí  
     s nabytím majetkových autorských práv k dílu“ Architektonická studie náměstí obce Velké  
     Březno“ za cenu 50.000,-- Kč od společnosti CITY UPGRADE s.r.o.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                T:  31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dohody o nabytí daru od 
společnosti Heineken Česká republika, a.s. určeného pro SDHO.  
Bez diskuse 
Usnesení 218/2018 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru SDHO Velké Březno – Heineken Česká 
republika, a.s.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Souhlasí  
      s přijetím finančního daru ve výši 30.000,- Kč ve prospěch SDHO Velké Březno. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,-- Kč ve prospěch SDHO   
      Velké Březno v předloženém znění 
      Dárce: 
      Heineken Česká republika, a.s., IČ: 45148066, se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                         T:  31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost o poskytnutí finančního daru kroužku 
„Šikuláčkové“. Dne 10. 9. 2018 obdržela obec Velké Březno žádost předsedkyně spolku, o 
finanční příspěvek ve výši 10.000,-- Kč pro období říjen 2018 – červen 2019 na nákup materiálu 
a pomůcek pro kroužek „Šikuláčkové“.  Dle sdělení předsedkyně spolku navštěvuje kroužek 15 
dětí z Velkého Března, což je polovina z celkového počtu 30 děti zapsaných v kroužku. Vzhledem 
ke skutečnosti, že částka plánovaná k těmto účelům je téměř vyčerpána, navrhuji poskytnutí daru 
ve výši 5.000,- Kč 
Bez diskuse 
Usnesení 219/2018 
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na kroužek „Šikuláčkové“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) na nákup  
     materiálu a pomůcek pro kroužek „Šikuláčkové“. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o poskytnutí daru.                                              T:  31. 10. 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 žádost ředitele ZŠ o schválení realizace projektu „ 
Podpůrné aktivity školy Velké Březno“. Jedná se o výzvu MŠMT č.  02_18_063 v rámci Šablony 
II, zveřejněnou dne 28. 2. 2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 220/2018 
Žádost o schválení realizace projektu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Souhlasí  
     s realizací projektu příspěvkové organizace ZŠ Velké Březno s názvem „Podpůrné aktivity    
     školy Velké Březno“ č. 02_18_063 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele školy.                                                                T: 12. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh smlouvy o zajištění slušného pohřbení 
předložený pohřební sužbou Memory In Memory s.r.o, IČ: 50 24 973, se sídlem Nová 1401/26 
Ústí nad Labem, se kterou již více jak dva roky spolupracujeme při řešení tzv. sociálních pohřbů. 
Spolupráce byla navázána na základě poptávkového řízení provedeného sociální pracovnicí 
v roce 2016, ve kterém tato společnost nabídla nejnižší cenu při stejném rozsahu služeb.  
Doposud byl sociální pohřeb realizován na základě objednávky. Zákon č. 256/2001  prošel 
v loňském roce rozsáhlou novelizací, ta mimo jiné stanovila minimální standardy slušného 
pohřbení.  Aby mohly být MMR ČR refundovány náklady obce vyvolané slušným pohřbením je 
třeba uzavřít s dodavatelem těchto služeb smlouvu.   
Tajemník informoval radu o tom, že v případě sociálního pohřbu jsou zpopelněné ostatky 
zesnulého ukládány do společného hrobu v Ústí nad Labem. MMR ČR na náš dotaz, zda je 
možné ukládat ostatky zesnulých v jiné obci odpovědělo, že ano, ale bylo by vhodné, za tímto 
účelem, uzavřít s městem Ústí nad Labem smlouvu. Tajemník se obává toho, že s ohledem na 
velmi malý počet míst na pohřebištích, město Ústí nad Labem s námi takovouto smlouvu 
neuzavře. Navrhuje tedy, aby na pohřebišti ve Valtířově byl zřízen společný hrob, do kterého by 
se v případě sociálního pohřbu zajišťovaného obcí, ukládaly zpopelněné ostatky zemřelých.   
Bez diskuse 
Usnesení 221/2018 
Smlouva o zajištění slušného pohřbení  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o zajištění slušného pohřbení ve znění předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
     Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucí ÚSČ OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                         T:  31. 10. 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 návrh na uzavření dodatku k SoD na zpracování 
digitálního povodňového plánu.  Dodatek č. 1 řeší prodloužení předání díla z října 2018 na listopad 
2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 222/2018 
Dodatek č. 1 SOD na zpracování digitálního povodňového plánu  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje       
     uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2018 ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy. 
 II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1.                                                                     T:  30. 10. 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 žádost o schválení 
výjimky z postupu stanoveném v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017 – O zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo služby, sloužící k naplnění poslání obce 
Velké Březno na všech úsecích její činnosti. 
Jedná se o umožnění uzavřít smlouvu o dílo na nákup SW od firmy Gordic s.r.o. tak, abychom 
utvořily jednotný systém umožňujícím elektronickou správu majetku, financí a pohledávek, dále 
výkon jednotlivých agend státní správy a administraci. Nabídku jsme učinili i společnosti VERA, 
jejímž produktem je systém Radnice. S ukázkami využití Radnice v praxi, které našim 
zaměstnancům předvedli kolegyně z České Kamenice, však nebyly naše zaměstnankyně 
spokojené. Zavedení zcela nového systému by navíc znamenalo: 

1. Provést migraci všech dat do nového programového prostředí, a to v převážné míře 
přepisem.  

2. Urychleně si osvojit nové programové prostředí a implementovat do něj naše již zavedené 
pracovní postupy s tím, že některé dílčí programy sloužící k informovanosti v rámci tzv. 
Transparentní radnice, by byly nefunkční a tedy nevyužitelné včetně dat v nich 
obsažených (smlouvy, faktury, objednávky apod.). 

3. Kvůli uchování historie bychom byli nuceni vést data ve stávajících SW a následně 
v novém SW. 

4. Převést finanční hospodaření obce do nového prostředí je značně rizikové z toho důvodu, 
že by se mohly zcela neúmyslně generovat chyby, které by bylo nutné pracně dohledávat 
a opravovat. 

5. Cena – je výhodnější pokud se k již stávajícímu produktu dokupuje produkt nový, 
splňující naše požadavky, než když se nakupuje celý nový SW. 

Obec obdržela nabídku společnosti Gordic  spol. s r.o. na doplnění stávajících produktů o ty, 
které potřebujeme, za cenu 161.434,- Kč bez DPH (zahrnující cenu SW, jeho implementaci do 
IS obce a zaškolení) a za roční udržovací poplatek ve výši 56 559,- Kč bez DPH. Žádáme proto 
radu obce, aby v souladu s ustanovení čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 povolila výjimku 
z postupu výběru dodavatele a schválila uzavření SOD se společností Gordic spol. s r.o. 
výjimky ze Směrnice č.1/2017. 
Bez diskuse 
Usnesení 223/2018 
Schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2017 – uzavření smlouvy GORDIC spol. s r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 
17.2. Směrnice č. 1/2017 
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I.   Povoluje 
     za účelem výběru dodavatele SW a s tím spojených služeb pro IS obce, výjimku  
     z postupu  uvedeném v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      uzavřením smlouvy o dodávce SW a s tím spojených služeb za cenu: 
      a)  cena projektu 161.434,-- Kč bez DPH 
      b)  roční udržovací poplatek 56 559,-- Kč bez DPH 
      Dodavatel: 
      GORDIC spol. s. r.o., IČ: 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                             T:  31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato  

Mgr. Kulhánek konstatoval, že ve dnech 5.10 a 6. 10. 2018 proběhly v naší obci volby do 
zastupitelstva obce a předložil radě k projednání návrh organizačního zabezpečení ustavujícího 
jednání zastupitelstva obce. Ustavující zasedání svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro 
podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne 
uplynutí této lhůty. 
Bez diskuse 
Usnesení 224/2018 
Organizační zabezpečení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno pro 
volební období 2018 - 2022 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.   Schvaluje 
     organizační zabezpečení ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Velké Březno  
     v předloženém znění  
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     svoláním ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno ve lhůtě, stanovené v § 91  
     zákona o obcích.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 SOD 
Protipovodňová opatření obce Velké Březno – varovný informační systém“, která 
řeší provedení protipovodňových opatření formou vybudování varovného informačního systému 
na území obce Velké Březno. Ten spočívá zejména ve vybudování sítě digitálního bezdrátového 
varovného a vyrozumívacího systému, v instalaci řídící pracoviště, digitálního rádiového 
převaděče, bezdrátových hlásičů a software. Součástí je také integrace dat z vybraných měřících 
stanic a propojení systému s digitálním povodňovým plánem. Dodatek č. 1 řeší prodloužení 
předání díla ze září 2018 na říjen 2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 225/2018 
Dodatek č. 1 SOD Protipovodňová opatření obce Velké Březno – varovný informační 
systém  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje       
      uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2018 ve znění uvedeném v příloze  
      důvodové zprávy. 
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 II. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1.                                                                    T:  30. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření rámcové smlouvy se společností 
Spiskomplex s.r.o., která pro obec zajišťuje odborné práce spojené s archivací a skartací 
dokumentů.  S touto společností spolupracujeme již od roku 2016 a spolupráce se nám osvědčila. 
Celkové náklady za 4 roky by neměly překročit 120.000,- Kč. Smlouva byla konzultována 
s právníkem obce, nemá námitek, proto doporučuji smlouvu v předloženém znění schválit. 
Bez diskuse 

 Usnesení  226/2018 
Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb 
organizačně-hospodářské povahy 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření s Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti administrativní správy a  
     služeb organizačně-hospodářské povahy, ve znění předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
     Mgr. Pavlíně Linkové, vedoucí ÚSČ OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                           T:  31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty: 

Mgr. Kulhánek informoval radu o průběhu příprav stavby oplocení v ulici Zadní – k realizaci 
stavby je třeba územní souhlas vydaný stavebním úřadem. Stavební úřad však požaduje závazné 
stanovisko plynařů a ČEZ Distribuce. Proto jsme požádali ČEZ i Innogy a čekáme na jejich 
vyjádření. Tím se opět posouvá termín realizace vlastní stavby. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o dalším zájemci o pronájem zdravotního střediska, kterým je 
doktorka pediatrička. Bude s ní jednat v úterý. Výhledově bychom mohli pronajmout i zubní 
ordinaci, ale hodně záleží na požadavcích zubařky.  Rád bych vyhověl všem zájemcům, proto si 
zřejmě budeme muset ponechat dům včetně zahrady v naší správě a lékařům pronajímat pouze 
nebytové prostory (ordinace s příslušenstvím).  

Mgr. Kulhánek informoval radu o skutečnosti, že od burzovních makléřů obdržel informaci o 
trvalém růstu cen elektrické energie s tím, že předpokládají nárůst nákupních cen až o 100 % cen 
loňského roku. Obec loni nakoupila energie za 33 € za MWH a nyní se cena pohybuje již na 57 
€ a stoupá.  Proto navrhuje, abychom nákup na příští období zahájili co nejdříve.  
Bez Diskuze 
Usnesení 227/2018 
Zprostředkování nákupu elektrické energie se spol. POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     1. Uzavření smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné       
         zákazníky – odběratel, se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,  
         se  sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ 278 65 444, DIČ CZ 699000864,  
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         zastoupenou Davidem Kučerou, generálním sekretářem a prokuristou POWER  
          EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. 
      2. Uzavření smlouvy o odběru elektrické energie pro 64 odběrných míst obce Velké Březno  
          s dodavatelem, jehož nabídka ceny elektrické energie pro obec Velké Březno byla na  
          burze nejvýhodnější.  
II.  Pověřuje 
      Starostu obce Velké Březno,  
      1.  Uzavřením smlouvy spol. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.  
                                                                                                                                T: 31. 10. 2018 
      2.   Uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie pro obec Velké Březno.                                                                                                                                 
                                                                                                                                T: 31. 3. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu, že připravil zadávací dokumentaci pro VZMR – instalace 
měřičů rychlosti v obci Velké Březno. Tuto zakázku může dle Směrnice č. 1/2017 zadat sám. 
Dotázal se radních, zda oslovit dva uchazeče nebo umístit ZD na portál „ Vhodné k uveřejnění“ 
Radní se přiklonili k názoru umístit výzvu na portál. 
Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že v únoru 2017 zaregistroval ČEZ naší žádost o 
vybudování přípojky pro novou jídelnu. Obec zaplatila 100.000,-- Kč. Dne 13. 9. 2018 jsme 
obdrželi od ČEZ oznámení o vzniku překážky nezávislé na ČEZ, která brání včasnému 
dokončení díla. Doufáme proto, že do 31. 7. 2019 bude přípojka hotová. Pro vlastní stavbu bude, 
na náklady dodavatele stavby, instalován stavební rozvaděč se samostatným měřením. 
Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že chodník pod zámkem je stavebně téměř dokončen, 
zbývá zapojit VO a osadit zábradlí. Dne 22. 10. 2018 proběhne předání díla. 
 
Diskuse: 
PhDr. Mgr. Štefl upozornil, že se opět propadá kanál Na Výsluní a žádá o opravu. 
p. Dvořák upozornil, že se v ul. Litoměřická propadá komunikace po opravě plynu. Žádá vyzvat 
správce komunikace SÚS k opravě. 
Tajemník informoval radu o tom, že ČEZ Distribuce oznámil, že ve dne 22. 10. 2018 (pondělí) 
od 7:00 do 19:00 bude odstávka elektrické energie a úřad proto nebude moci vykonávat svoji 
činnost (teplo, světlo, počítače).  
 
Jednání rady bylo ukončeno v 17:58. 
 
 
 
 
 
 

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