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Z Á P I S  
ze 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 24. 10. 2018 od 16:30 na 

Obecním úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Ladislav Boháč. 

Omluveni: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Karel Turek. 
 
Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná, a že proti zápisu ze 78. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 

 
Usnesení 228/2018 
Program jednání 79. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 79. schůze takto: 

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

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy budoucí prodeji pozemků 
291/90 a 291/91, oba v   k. ú. Velké Březno.  Jedná se o pozemky určené k výstavbě RD v lokalitě 
Na Výsluní.  Dále konstatoval, že smlouvu budoucí uzavíráme proto, že na prodávaných 
pozemcích jsou vybudovány základové desky, které si nejprve bude muset budoucí kupující 
koupit od Elte a až potom s obcí bude uzavřena kupní smlouva. Doplnil, že se jedná o první 
prodej uskutečněný obcí po uzavření dodatku č. II. Dohody pro přípravu a realizaci akce 
„Výstavba rodinných domů Velké Březno -  Vítov II. etapa“. 
Bez diskuse 
Usnesení 229/2018 
Uzavření smlouvy budoucí o prodeji p. p. č. 291/90 291/91  v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/90 ostatní plocha o výměře  
     410 m2 a pozemku p. č. 291/91ostatní plocha o výměře 373 m2, oba v k. ú. Velké Březno 
     za cenu 618.570,-- Kč 
     Budoucí kupující:  
     …………………………………………………………………………………. 
II. Pověřuje  
     Starostu obce Velké Březno, 
     předložením smlouvy budoucí o prodeji ZO k projednání.                                    T: 5. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání opětovnou žádost o koupi bývalého kuželníku ve 
Valtířově. Záměrem žadatele je rekonstrukce a praktické využívání objektu bývalého kuželníku. 
Komise pro hospodaření s obecním majetkem a komise bytová tuto žádost zamítla. Ing. Pavliš 
podal návrh na vybudování oficiálního přístupu k této parcele (bývalému kuželníku) z obecního 
majetku. Dále poznamenal, že dříve byl pro prodej, ale nyní je již proti. 
Pan Dvořák konstatoval, že je proti prodeji a doplnil, pokud by mělo k prodeji dojít, bylo by lépe 
kuželník zbourat a prodat to jako stavební parcelu. 
Usnesení 230/2018 
Žádost o odkoupení p.p.č 190/2 a 189, oba v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Nedoporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 190/2 a č. 189, v k. ú. Valtířov (bývalý kuželník) 
II. Pověřuje  
     Starostu obce Velké Březno, 
     předložením žádosti ZO k projednání.                                                                  T:  5. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání prodej části pozemku č. 357 v k. ú. Valtířov nad 
Labem. Jedná se o prodej zahrady přilehlé k domu Valtířov 78. 
Pan Dvořák se dotázal, zda se nejedná o ty, kteří žádali o slevu. Mgr. Kulhánek odpověděl, že 
ano, ale zastupitelstvo nejprve ve věci nepřijalo usnesení a na následujícím jednání žádosti 
nevyhovělo. Proto zájemci budou kupovat za ceny tržní. 
Usnesení 231/2018 
Prodej části p. p. č. 357 k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    1.  Schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 357 dle geometrického  
         oddělovacího plánu č. 550-25/2018 označené jako pozemek p. č. 357/1  o výměře 224 m2,  
         v k. ú. Valtířov nad Labem.  

za cenu po zaokrouhlení:  45.662,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující manželé do SJM:  
………………………………………………………………. 

     2. Schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 357 dle geometrického  
         oddělovacího plánu č. 550-25/2018 označené jako pozemek p. č. 357/2  o výměře 106  
         m2, v k. ú. Valtířov nad Labem  

 za cenu po zaokrouhlení:  21.608,-- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
 Kupující:  
 ……………………………………………………………... 

II.  Pověřuje  
      Starostu obce Velké Březno, 
      předložením prodeje pozemků zastupitelstvu obce k projednání.                     T:  5. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření celkem 5 dohod o ukončení 
smlouvy o nájmu pozemku p. č. 727 k. ú. Velké Březno. Tento pozemek byl prodán SVBJ 
Děčínská 140, 141 a je nutné ukončit doposud platné nájemní smlouvy. (SVBJ je tvořené 
převážně stávajícími nájemci pozemků).  
Bez diskuse 
Usnesení 232/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 44/97 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 44/97 o nájmu části pozemku č. 727, k. ú. Velké  
     Březno, ke dni 30. 11. 2018. 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení NS.                                                  T:  30. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 233/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 46/97 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 46/97 o nájmu části pozemku č. 727, k. ú. Velké  
     Březno, ke dni 30. 11. 2018. 
     Nájemce: 
     …………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení NS.                                                 T:  30. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 234/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 63/2010 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 63/2010 o nájmu části pozemku č. 727, k. ú. Velké  
     Březno, ke dni 30. 11. 2018. 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení NS.                                                 T:  30. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 235/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 61/2010 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 61/2010 o nájmu části pozemku č. 727, k. ú. Velké  
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     Březno, ke dni 30. 11. 2018. 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení NS.                                                 T:  30. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 236/2018 
Dohoda o ukončení nájemních smluv č. 137/97, 241/2003, 59/2010, 67/2010 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 137/97, 241/2003, 59/2010, 67/2010 o nájmu části   
     pozemku č. 727, k. ú. Velké Březno, ke dni 30. 11. 2018. 
     Nájemce: 
     ………………………………………………………… 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
    zabezpečit uzavření dohody o ukončení NS.                                                 T:  30. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost SKI KLUBu Pohoří u Malečova o finanční 
příspěvek. Jedná se o poskytnutí příspěvku na nákup polypropylenového lana na dětský vlek, 
jehož pořizovací cena činí 7.000,-- Kč. Doplnil, že v rozpočtu na podporu činnosti sportovních a 
kulturních sdružení a spolků mnoho nezbývá, proto navrhujeme částku podstatně nižší. 
Bez diskuse 
Usnesení 237/2018 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – SKI KLUB Pohoří u Malečova 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jedenttisíckorunčeských) na nákup  
     polypropylenového lana pro dětský vlek. 
     Obdarovaný 
     SKI KLUB Pohoří u Malečova, IČ 227 38 608, se sídlem Pohoří u Malečova čp. 48,   
     PSČ 400 02 Tašov. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o poskytnutí daru.                                              T:  30. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání informaci ředitele Raiffeisen stavební spořitelny o 
blížícím se termínu dospoření cílové částky obou stavebních spoření, včetně návrhu dalšího 
možného postupu. Doporučuje, jako nejjednodušší způsob, navýšit cílovou částku o 100.000,-- 
Kč a tím se prodlouží lhůta pro dospoření o cca 6 let. Upozornil, že do tohoto spoření žádné další 
prostředky nevkládáme, dospořujeme pouze výnosem z úroků, který od roku 2014 doposud činil 
cca 80.000,-- Kč. Doplnil ještě, že tímto způsobem můžeme peníze mít kdykoli k dispozici, ale 
již není garantována výše úroků ani výše poplatků. 
Bez diskuse  
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Usnesení 238/2018 
Stavební spoření – upozornění Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Souhlasí   
     s navýšením cílové částky u obou smluv o stavebním spoření uzavřených s Raiffeisen  
     stavební spořitelnou, a.s., o 100.000,-- Kč u každé smlouvy. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                T:  30. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na přijetí finančního daru od společnosti AVE. Jedná se o 
poskytnutí finančního daru ve výši 28.000,-- Kč na financování kulturních a společenských akcí 
obce Velké Březno.  
Bez diskuse 
Usnesení 239/2018 
Návrh na uzavření smlouvy o přijetí daru od AVE Ústí nad Labem s.r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Souhlasí  
      s přijetím finančního daru ve výši 28.000,- Kč na financování kulturních a společenských     
      akcí obce Velké Březno. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 28.000,- Kč na financování  
      kulturních a společenských akcí obce Velké Březno       
      Dárce: 
      AVE Ústí nad Labem s. r. o., IČ: 61329002, se sídlem Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad  
      Labem 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                           T:  31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na poskytnutí finančního daru. Jedná se o 
finanční příspěvek obce na výstavbu oplocení mezi p. p. č. 3/2 a 3/7 a p. p. č. 1, 3/1 a 3/5, všechny 
v k. ú. Vítov u Velkého Března. Pozemky p. č. 3/2 a 3/7 jsou v majetku žadatele a pozemky p. č. 
1, 3/1, 3/5 jsou v majetku obce. Oplocení již zbudoval žadatel za 65 000 Kč. Obec si nechala 
zpracovat kontrolní rozpočet, který je o desetikoruny levnější. Vzhledem ke skutečnosti, že 
v podobném případě v roce 2017 o poskytnutí finančního daru již rada obce rozhodla, je 
navrženo, aby rada obce schválila poskytnutí finančního daru na spolufinancování plotu, ve 
stejné výši jako v minulém roce, tj. 10.000,- Kč. 
pan Dvořák konstatoval, že si také udělal kontrolní rozpočet a dostal se na částku podstatně nižší, 
ovšem s tím, že použil obyčejné pletivo do výši 120 cm. a vypustil některé položky, které jsou 
tam podle něj uvedeny zbytečně. Tímto způsobem mu vyšla cena cca 26.000,-- Kč.  Ještě doplnil, 
že si nevybavuje souvislosti, za kterých ………….. pozemek od obce kupoval. 
Tajemník upozornil na možný precedent do budoucna a to v tom smyslu, že každý, jehož 
pozemek sousedí s obecním, může požádat obec o příspěvek na oplocení a my nebudeme mít 
argument, proč žádosti nevyhovět. Něco jiného by bylo, kdyby např. zastupitelstvo v rámci 
zlepšení vzhledu obce schválilo poskytnutí příspěvku na obnovu oplocení v předem daných 
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lokalitách. Tato individuální řešení by měla být zcela výjimečná jako v případě ul. Náměstí, kde 
obec zbourala stavbu na hranici pozemku a vyvolala tím nutnost vybudovat oplocení. 
Usnesení  
Návrh na poskytnutí finančního daru na výstavbu oplocení – ………………….  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) na výstavbu  
     oplocení mezi pozemky p. č. 3/7 a 3/2 a pozemky p. č. 1, 3/1 a 3/5, všechny v k. ú. Vítov u  
     Velkého Března. 
     Obdarovaný: 
     …………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 2 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení nebylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku č. 3.  Jedná se konkrétně 
o cenového ujednání ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla se společností ČEZ Teplárenská 
z 19. 12. 2006. ČEZ Teplárenská dodává teplo do několika obecních objektů. Smlouva na 
dodávku tepla je uzavřena na dobu neurčitou, následně se dodatky upravují cenová ujednání, 
počet odběrných míst apod. ČEZ Teplárenská proto předkládá návrh dodatku č. 3, kterým se 
upraví návrh cenového ujednání pro jednotlivá odběrná místa (OÚ + hasiči, kotelna na adrese 
Litoměřická 248 – po rekonstrukci v menším rozsahu, kotelny ve 4 objektech DPS a nově i objekt 
zdravotního střediska) na dobu od 1. 1. do 31. 12. 2019. V případě přijetí tohoto návrhu cenového 
ujednání, je ve všech odběrných místech cena za 1GJ dodávaného tepla oproti roku 2018 
srovnatelná.  
V dodatku tedy řešíme: 

1. Nové ceny tepla pro r. 2019 pro všechna odběrná místa.  
2. Zřízení nového odběrného místa – přepis Zdravotního střediska – fakturace tepla na obec. 
3. Fakturace tepla bez záloh pouze fakturou na konci měsíce po odečtu tepla. 

Bez diskuse 
Usnesení 240/2018 
Dodatek č. 3 smlouvy o dodávce tepla ČEZ Teplárenská – návrh cenového ujednání  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku č. 3 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla č. UK 07 016 ze dne 19. 12   
     2006 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
     Prodávající: 
     ČEZ Teplárenská a.s. IČ: 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dodatku č. 3 smlouvy.                         T: 31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o nájmu 
nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem plynových zařízení – plynových kotelen v 
obecních objektech (OÚ + hasiči, kotelna na adrese Litoměřická 248 – po rekonstrukci v menším 
rozsahu, kotelny ve 4 objektech DPS a nově i objekt zdravotního střediska), které jsou majetkem 
obce s ČEZ Teplárenská.  
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Tento dodatek řeší: 
1. „Sladění nájemní a kupní smlouvy na TE v délce trvání smluv a jejich provázanost.  (KS 

na teplo je na dobu neurčitou. NS na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací o rok 
– nyní sjednotíme na dobu neurčitou pro obě smlouvy, tak aby když zanikne jedna, zaniká 
i druhá) 

2. Odstavce od GDPR – zákon 340/2015. 
3. Výměna technologie na LTM 248  - měli jsme v pronájmu blokovou plynovou kotelnu 

(pro 3 objekty) nyní máme v pronájmu domovní plynovou kotelnu pro 1 objekt + 
předávací protokol jako příloha dodatku. 

Bez diskuse 
Usnesení 241/2018 
Dodatek č. 2 nájemní smlouvy – pronájem kotelen ČEZ Teplárenské 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. UK 07 021 ze dne 18. 12 2006 dle znění   
     uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
     Nájemce: 
     ČEZ Teplárenská a.s. IČ: 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy.                T: 31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předal slovo tajemníkovi, který předložil návrh na zrušení usnesení. Dne 10. 9. 
2018 schválila rada obce usnesením č. 215 část. I odst. 1 uzavření nové nájemné smlouvy k bytu 
č. …. v domě ……………..a na doporučení tajemníka OÚ stanovila nájemné ve výši 1,2 násobku 
stávajícího nájemného. Při zpracování nového výpočtového listu bylo zjištěno, že 1,2 násobek 
nájemného činí v tomto bytě 1.331,- Kč a nikoli 1271,- Kč, jak navrhoval tajemník OÚ. Za 
chybnou informaci se tajemník OÚ radě omluvil. 
Bez diskuse 
Usnesení 242/2018 
Návrh na zrušení usnesení č. 215/I/1/2018 - smlouva o nájmu bytu. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Ruší  
      usnesení ze 78 jednání rady obce č. 215/I/1/2018, kterým bylo schváleno uzavření nové  
      nájemní smlouvy 
II.  Schvaluje   
      uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě …………………………., na dobu  
      určitou do 30. 09. 2019 s tím, že měsíční nájemné činí 1.331,- Kč  
      Nájemce: 
      ……………………………………………………………………… 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
      zabezpečit uzavření nové nájemní smlouvy.                   T: 31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na odprodej pozemku č 159/1 v k. ú. Velké Březno. Jedná se 
o pozemek přilehlý ke komunikaci Ústecká, který si vlastníci přilehlých pozemků nevědomky 
oplotili a užívali jej, neboť nevěděli, že se jedná o pozemek obecní. Předmětný pozemek byl proto 
rozdělen GOP na celkem 8 částí tak, jak je v současné době oplocen. 
Bez diskuse 
Usnesení  243/2018 
Prodej p. p. č. 159/1 k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I. Doporučuje 
   Zastupitelstvu obce Velké Březno schválit, 

1. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 159/1  dle geometrického plánu č. 805-
101/2018 označený jako pozemek p. č. 159/1  o výměře 76 m2, v k. ú. Velké Březno za 
cenu: 8.949,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
……………………………………………… 

2. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 159/1  dle geometrického plánu č. 805-
101/2018 označený jako pozemek p. č. 159/11  o výměře 9 m2, v k. ú. Velké Březno za 
cenu: 1060,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
………………………………………………………………. 

3. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 159/1  dle geometrického plánu č. 805-
101/2018 označený jako pozemek p. č. 159/12  o výměře 6 m2, v k. ú. Velké Březno za 
cenu: 707,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
……………………………………………………………….. 

4. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 159/1  dle geometrického plánu č. 805-
101/2018 označený jako pozemek p. č. 159/13  o výměře 9 m2, v k. ú. Velké Březno za 
cenu: 1060,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
…………………………………………………………………. 

5. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 159/1  dle geometrického plánu č. 805-
101/2018 označený jako pozemek p. č. 159/14  o výměře 9 m2, v k. ú. Velké Březno za 
cenu: 1060,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
…………………………………………………………………. 

6. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 159/1  dle geometrického plánu č. 805-
101/2018 označený jako pozemek p. č. 159/15  o výměře 11 m2, v k. ú. Velké Březno za 
cenu: 1295,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
………………………………………………………………… 

7. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 159/1  dle geometrického plánu č. 805-
101/2018 označený jako pozemek p. č. 159/16  o výměře 14 m2, v k. ú. Velké Březno za 
cenu: 1649,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
………………………………………………………………….. 

8. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 159/1  dle geometrického plánu č. 805-
101/2018 označený jako pozemek p. č. 159/17  o výměře 31 m2, v k. ú. Velké Březno za 
cenu: 3650,- Kč + náklady prodávajícího s tím spojené 
Kupující:  
………………………………………………………………….. 
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II. Pověřuje  
     Starostu obce velké Březno 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                         T:  5. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na zrušení části usnesení 76. RO č. 195/2018 a 
schválení záměru pronájmu nebytových prostor - domu č. p. 125, ul. Mlýnská. Dne 10. 9. 2018 
schválila rada svým usnesením č. 195/I/2/2018 záměr pronájmu nebytového domu čp. 125 v ul. 
Mlýnská na pozemku č. p. 257 a pozemku č. p. 253, vše v k. ú. Velké Březno.  Jedná se o budovu 
bývalého zdravotního střediska včetně zahrady.  V době zveřejnění projevily zájem o pronájem 
dvě osoby zajišťující lékařské služby. Z toho jedna zajišťuje činnosti praktického lékaře a druhá 
činnosti pediatra. O obě služby má obec zájem. Proto starosta zprostředkoval setkání obou 
zájemců, jehož výsledkem je, že oba zájemci mají zájem o provozování lékařské praxe, avšak 
každý na svoji odpovědnost. Současně bylo ujednáno, že ordinace budou užívat na základě 
smlouvy o pronájmu nebytových prostor uzavřené s každým nájemcem samostatně. Jeden ze 
zájemců by chtěl zrekonstruovat bývalou ordinaci zubního lékaře a přenést tam svoji činnost 
z vyššího patra a více zpřístupnit dostupnost ordinace lékaře pro dospělé zejména seniorům a 
lidem se sníženou pohyblivostí.  
Bez diskuse 
Usnesení 244/2018 
Záměr pronájmu nebytových prostor domu Mlýnská 125 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Ruší 
      usnesení 76. rady obce č. 195/I/2/2018 
II.  Schvaluje 
      záměr pronájmu nebytových prostor v domě Mlýnská 125 za účelem poskytování  
      zdravotních služeb, a to: 
      1. ordinace praktického lékaře pro dospělé včetně příslušenství. 
      2. ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost včetně příslušenství. 
      3. ordinaci zubního lékaře včetně příslušenství- 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T: 25. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání pojištění vozidel v majetku obce. Společnosti 
Respect, náš pojistný poradce, oslovila celkem 10 pojišťoven za účelem pojištění vozidel obce 
Velké Březno. Zároveň provedla hodnocení nabídek oslovených pojišťoven. Na základě 
hodnocení pak doporučila s ohledem na rozsah služeb a výši pojistného, uzavřít smlouvu 
s pojišťovnou Generali, a.s. Starosta současně doporučil, aby se rada přiklonila k variantě 
obsahující pojištění odpovědnosti 100 mil. Kč (nyní 50 mil. Kč) se spoluúčastí 1% (nyní 5%), 
která je pouze o 1.730,- Kč dražší než současné pojistné a činí 62.711,- Kč 
Bez diskuse 
Usnesení 245/2018 
VZ na pojištění vozidel obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala návrh předložený společností Respect a  
I.  Schvaluje  
    1. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku „Pojištění vozidel v majetku obce  
        Velké Březno“ pojistitele Generali pojišťovna, a.s. 
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    2. Uzavření 3. aktualizace smlouvy o pojištění vozidel v majetku obce Velké Březno za roční  
        pojistné ve výši 62.711,- Kč s Generali pojišťovnou, a.s. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření pojistné smlouvy.                                                             T:  30. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání záměr zřízení věcného břemene – služebnosti a práva 
stavby pro stavbu č. IV-12-4016188/001 – UL-Velké Březno, Litoměřická 24 – úprava NN a 
stavbu č. IP-12-4008621 - UL- Valtířov, p.p.č. 113/1 - přípojka NN. V prvém případě bude na 
základě požadavku majitele pozemku SO č. p. 24 k. ú. Velké Březno provedena následná úprava 
stávající distribuční sítě NN. Důvodem je žádost o navýšení příkonu pro č. p. 24 na 3x63A. Ve 
druhém případě bude na základě požadavku majitele pozemku 113/1 k. ú. Valtířov nad Labem 
provedena následná úprava stávající distribuční sítě NN. Důvod zřízení OM je bydlení. Dále 
doplnil, že s ohledem na požadované právo stavby je třeba, aby o záměru rozhodlo zastupitelstvo 
obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 246/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016188/001 – UL-Velké Březno, 
Litoměřická 24 – úprava NN 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene –  
      služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016188/001 – UL-Velké Březno,  
      Litoměřická 24 - úprava NN, na pozemcích č. 495, 506 a 826/1, vše v k. ú. Velké Březno. 
      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 společnosti Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova  
      1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881. 
II. Pověřuje  
     Starostu obce Velké Březno 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                         T:  5. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení 247/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4008621 - UL- Valtířov, p.p.č. 113/1 - přípojka 
NN 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
    – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008621-UL-Valtířov, p.p.č. 113/1  
    – přípojka NN na pozemku č. 113/2 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 RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., plk.  
    Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou. IČ: 25298194, DIČ: CZ25298194 
II. Pověřuje  
     Starostu obce Velké Březno 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                         T:  5. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na revokaci usnesení zastupitelstva obce, 
kterým schválilo prodej části pozemku p. č. 329/1 v k. ú. Valtířov nad Labem. Důvodem je, že 
v době přípravy prodeje změnila jedna z kupujících své příjmení z důvodu uzavření manželství. 
Bez diskuse 
Usnesení 248/2018 
Revokace bodu 4) usnesení 33. jednání zastupitelstva obce č. 360/2018 - Prodej na části 
p.p.č. 392/1 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     1. Zrušit  
         bod 4 usnesení č. 360/2018 z 33. jednání zastupitelstva obce, kterým schválilo  

 uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 392/1  dle geometrického oddělovacího    
 plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p. č. 392/6  o výměře 119 m2, v k. ú.   
 Valtířov nad Labem  
 za cenu: 24.258,-- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem, 
 Kupující:  

         ……………………………………………………………….. 
     2. Schválit  

 uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 392/1  dle geometrického oddělovacího     
 plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p. č. 392/6  o výměře 119 m2, v k. ú.   
 Valtířov nad Labem  
 za cenu: 24.258,-- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem, 
 Kupující:  

         …………………………………………………………….. 
II. Pověřuje  
     Starostu obce Velké Březno 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                         T:  5. 11. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh rozpočtového opatření č.5/2018. Toto opatření 
bylo vyvoláno jednak připomínkami auditora (jedná se o změnu paragrafu v účetnictví 
z bezpečnosti na civilní obranu, z investic do obnovy apod.) a také o zapojení příjmů ve výši 
462.400,-- Kč a výdajů ve výši 274.500,-- Kč, čímž vznikne rezerva ve výši 187.900,- Kč. Dále 
připomněl radním, že s ohledem na ukončení mandátů zastupitelstva rada rozhoduje na základě 
ustanovení § 102a zákona o obcích do doby, než bude zvolená nová rada. Pravomoci dosavadní 
rady obce se rozšiřují o pravomoc stanovit pravidla rozpočtového provizoria a o pravomoc 
schvalovat rozpočtová opatření (§ 102a odst. 2 až 4 zákona o obcích) 
Bez diskuse 
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Usnesení  250/2018 
Rozpočtové opatření č. 5/2018 
Rada obce Velké Březno v souladu s ustanovením § 102a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění 
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 5/2018 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty:  

Mgr. Kulhánek informoval radu o dokončení beachového hřiště v Pískovně. Bohužel, zjistil 
jsem, že již někdo krade písek, a proto budu jednat s panem Marešem o instalaci kamery a 
budeme se snažit hřiště co nejdříve oplotit. Oplocení bude provedeno speciální pružnou sítí 
s malými oky, aby se tam nedostaly kočky. Současně bude mezi asfaltovou plochou a pískem 
vybudována opěrná zeď, která umožní osazení dřevěné lavice k sezení po celé šíři hřiště. Starosta 
upřednostňuje zbudování oplocení ještě v letošním roce. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o tom, že bylo do užívání předán informační hlásný systém 
vybudovaný v rámci protipovodňových opatření. Vzhledem k rušení některých hlásičů (vysoký 
šum) vysílačem Buková hora bude třeba tyto hlásiče upravit (odstínit) pomocí speciálních filtrů. 
Toto opatření bude realizováno během zkušebního provozu. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o jednání se zástupcem ředitelem SOU a SPŠS Keplerova, ve 
věci oprav autobusových zastávek. S ohledem na klimatické podmínky nebudou moci realizovat 
plánovanou opravu zastávek autobusu v obci v letošním roce. Přesto bude nutné urychleně zadat 
výrobu a instalaci nové zastávky u nádraží, i když pojišťovna doposud stále nestanovila výši 
pojistného plnění. Pokusíme se využít služeb místních podnikatelů a v případě, že nebudou mít 
volné kapacity, nakoupíme zastávku (přístřešek) jinde.  

Mgr. Kulhánek informoval radu o přípravě oslav 100. výročí vyhlášení samostatné republiky 
Československo. První část se odehraje v pátek 26. 10. 2018 zasazením Lípy republiky. Je 
připravena tzv. časová schránka, do které umístíme dokumenty – vzkazy příštím generacím, 
kterou u této lípy zakopeme. V neděli dne 28. 10. 2018 proběhnou oslavy u pomníku TGM ve 
Valtířově, a to ve spolupráci s Muzeem ČLO a spolkem Ženy Velkého Března a Valtířova. Po 
proslovech půjde lampionový průvod z Valtířova od pomníku T. G. M. do Velkého Března na 
hřiště FK Jiskra, kde bude tematické soutěž a opékání buřtů. Oslavy završí ohňostroj. 

Mgr. Kulhánek informoval o tom, že chodník pod zámkem je stavebně dokončen, zbývá pouze 
zprovoznit veřejné osvětlení a natřít zábradlí. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o předání podkladů pro územní souhlas našem stavebnímu 
úřadu. Jedná se o stavbu oplocení kolem trati v ulici Zadní. Konstatoval, že je přesvědčen o tom, 
že nejpozději do konce roku bude plot stát. 

Diskuse: 

Pan Dvořák poukázal na výskyt nepojízdných aut na veřejných prostranství s tím, že žádá úřad o 
řešení. Jedná se konkrétně o OA bez čísel u kabin FK Jiskra VB, nabouraný OA u Adonisu, 
Felicii, která stojí ve Vítově na pozemku SÚS a kterou již prorůstá tráva. 

Pan Dvořák vznesl dotaz, kdy bude proveden prořez vjezdu do ČOV. 
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Ing. Mgr. Šidák se dotázal, zda již obec obdržela výroční zprávu ZŠ. Starosta odpověděl, že ano, 
a že bude předmětem jednání další rady. 

Ing. Mgr. Šidák upozornil na skutečnost, že u školy v ul. Krátká je pouze jedno VO, které je 
zastíněno stromem, a proto je ve zbylé části ulice tma. Mgr. Kulhánek konstatoval, že tento stav 
bude odstraněn výstavbou nového VO, a že v současné době se s tím nedá nic moc dělat. 
Projednáme s Eltodem možnost změny svítidla za výkonnější. 

Ing. Mgr. Šidák požádal starostu a tajemníka, aby při přípravě rozpočtu 2019 zohlednili 
předpokládaný nárůst cen energií a navýšili tak příspěvek ZŠ a MŠ na správu. Tajemník proto 
vyzve ředitele, aby předložili návrh na navýšení dotace s odůvodněním. 

Ing. Mgr. Šidák upozornil na propadlinu, která se tvoří na chodníku v ul. Litoměřická (nad 
odbočkou do Mlýnské ulice). 

 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:43 hod. 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Ing. Mgr. Michal Šidák          
            starosta                                                                                       místostarosta   
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovil dne 25. 10. 2018 
L. Boháč, tajemník OÚ  
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