
ZÁPIS 
 
Z 1. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 19. listopadu 2014 v 16:30 na 
obecním úřadě ve Velkém Březně. 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona čís. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Karel Turek, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel 
Jungbauer 

 
Zahájení  
 
Schůzi Rady zahájil starosta. Radní schválili navržený program schůze: 
 

1) Zahájení 
2) Ustavení komisí rady 
3) Užívání insignie a zabezpečení obřadů 
4) Krizový štáb 
5) Hospodaření s majetkem obce 
6) Různé 
7) Zprávy starosty a tajemníka 

 
 
Ustavení komisí rady 
Rada obce Velké Březno schválila ustavení komisí rady a jejich personální obsazení. 
Užívání insignie 
Rada obce Velké Březno schválila, že v případě občanských obřadů (svatby a p.) mají v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb. § 108 právo užívat závěsný odznak všichni členové Rady obce Velké 
Březno a tito zastupitelé obce Velké Březno: pí. Ivana Charvátová, Ing. Jiří Pavliš, p. Pavel Kurka, 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. 
Zabezpečení obřadů 
Rada obce Velké Březno schválila, že svatební obřady je možno konat v pátek a v sobotu, mimo 
neděle, svátky a 1. sobotu v každém měsíci – vždy od 9 hodin do 16 hodin od počátku dubna do konce 
října, pokud jde o obřadní síň na státním zámku Velké Březno, Panství Velichov a obřadní síň 
Obecního úřadu. 
Krizový štáb 
Rada obce Velké Březno určila složení krizového štábu obce a povodňové komise. Krizový štáb a 
současně povodňovou komisi tvoří rada obce + tajemník + velitel hasičů JPO2 Velké Březno. 
 
Hospodaření s majetkem obce 
Pronájem p.p.č 421/3 k.ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno  

I.  schválila pronájem na dobu 2 let p.p.č 421/3 k.ú. Valtířov nad Labem o výměře 1375 m2 
s …, za 1 Kč/m2/rok.  

II.  pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 

Pronájem části p.p.č 719/5 k.ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I.  schválila pronájem části p.p.č 719/5 k.ú. Velké Březno o výměře cca 300 m2, s …, za 1 
Kč/m2/rok.  

II.  pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 
 



Pronájem části p.p.č 392/1 k.ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno  

I.  schválila pronájem části p.p.č 392/1 k.ú. Valtířov nad Labem o výměře cca 70 m2, s …, 
za 1 Kč/m2/rok.  

II.  pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-4012205/VB001 
Rada obce Velké Březno  

I.  schválila smlouvu o zřízení věcného břemene  - služebnosti a smlouvu o právu provézt 
stavbu: IV-12-4012205 UL, Valtířov, p.p.č. 288/15 – kNN – podzemního kabelového 
vedení s ČEZ distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02, zastoupená 
spol. VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, Děčín 12, 407 04 na pozemku ve vlastnictví 
obce p. č. 288/14, k. ú. Valtířov nad Labem. 

II.  Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 
Rada obce Velké Březno  

I.  schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  - služebnosti a smlouvu 
o právu provézt stavbu: Vodovodní a kanalizační přípojka pro rodinný dům na p.p.č., 
s …, na pozemku ve vlastnictví obce. 

II.  Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 
 

Záměr prodeje p.p.č 827 k.ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno doporučila zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje p.p.č. 827 k.ú. Velké 
Březno obálkovou metodou. 
Žádost o sanaci části místní komunikace  
Rada obce Velké Březno schválila žádost …. o sanaci části cca 15 m2 MK.  
 
Různé 
 
Platový výměr ředitele ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila, na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném 
znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění, platový výměr ředitele Základní školy Velké 
Březno s účinností od 1. 11. 2014. 
 
Platový výměr ředitele MŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila, na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném 
znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění, platový výměr ředitele Mateřské školy Velké 
Březno s účinností od 1. 11. 2014. 
 
Termín zpravodaj 
Rada obce Velké Březno schválila termín uzávěrky příspěvků do obecního zpravodaje 8. 12. 2014 do 
15:00. Současně doporučila politickým stranám a uskupením zachovat rozsah publikovaného článku 
max. ½ A4. 
 
Vyhláška o znaku a praporu a jejich používání  
Rada obce Velké Březno doporučila zastupitelstvu obce schválit obecně závaznou vyhlášku obce 
Velké Březno o znaku a praporu a jejich používání. 
 
Převod finančních prostředků ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno neschválila žádost ZŠ Velké Březno o přesun prostředků v rozpočtu školy 
na rok 2014 a doporučila zastupitelstvu obce schválit převod předpokládaného hospodářského 
výsledku ZŠ Velké Březno za rok 2014 ve výši cca 408 899 Kč takto: 208 898 Kč do 
rezervního fondu a 200 000 Kč do fondu odměn. 



 
Rada obce dále projednávala: 
žádost nájemníků bytového domu Litoměřická 248 o zateplení bočních stran tohoto domu. Předala 
žádost stavební komisi k posouzení. 
Návrh firmy Petr Choura na finanční spoluúčast obce při realizaci opravy MK na p.p.č. 37 a 39 k.ú. 
Vítov. Technickou zprávu – návrh technického řešení a kalkulaci převzal předseda stavební komise 
k posouzení, své stanovisko přednese na dalším jednání rady. 
Žádost Státního zámku Velké Březno o finanční dotaci na zajištění kulturního programu v roce 2015. 
Rada žádost odložila a bude se jí zabývat po obdržení všech žádostí na finanční dotaci pro pořádání 
kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2015. Uložila starostovi oslovit tradiční žadatele o 
předložení žádostí. 
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval o: 
Proběhlém předání staveniště opěrné zdi u vítovských garáží (investor Lesy ČR) 
Instalovaném novém herním prvku v areálu Pískovny – provazové pyramidě. 
Organizaci zájezdu pro seniory na muzikál Mata Hari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce        místostarosta obce 
 
 


