
Zápis 
z 10. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 8. 7. 2015 v 16:30 na Obecním 

úřadě ve Velkém Březně. 
 
 
Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák 
 

 
Zahájení  
Schůzi Rady předsedal starosta Mgr. Michal Kulhánek, konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Radní 
schválili navržený program schůze: 
 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Různé 
4) diskuze 
 

Hospodaření s majetkem obce 
Záměr pronájmu p.p.č 178/38 a p. p. č. 176/66 k. ú. Vítov  
Rada obce schválila záměr pronájmu p. p. č. 178/38  k.ú. Vítov o rozloze 130 m2 a p. p. č. 176/66 k.ú. 
Vítov o rozloze 4 m2, na cenu 50 Kč/m2. 

 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  
Rada obce Velké Březno  

I.  schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, pro stavbu „16010-029017 
PVDSL5C_E06_U_VBRE104_MET“ s Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. se 
sídlem Olšanská, 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupená společností ŠINDY a.s., se 
sídlem 5. Května 16, 252 41 Dolní Břežany., na p. p. č. 133/2 v k. ú. Valtířov nad Labem. 

II.  Pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 

Různé 
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 zastupitelé obce Velké Březno. 
 
Povodňový plán stavby „Rekonstrukce VTL plynovodu Český Újezd – Velké Březno“ 
Rada obce schválila Povodňový plán stavby „Rekonstrukce VTL plynovodu Český Újezd – Velké 
Březno“, který je v souladu s povodňovým plánem obce. 

 
Finanční dar ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila přijetí účelově určeného finančního daru na projekt „Obědy pro 
děti“ pro Základní školu Velké Březno ve výši 28 420 Kč od společnosti Women for Women o.p.s., 
Praha 

 
Účetní závěrka a převod hospodářského výsledku MŠ Velké Březno a účetní závěrka ZŠ Velké 
Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila účetní závěrku a převod hospodářského výsledku MŠ Velké Březno za rok 2014 
ve výši 95 120,06 Kč takto: 40 704,74 Kč do fondu odměn, 54 415,32 Kč do rezervního 
fondu.  

II.  schválila účetní závěrku ZŠ Velké Březno za rok 2014 
 

Jmenování ředitele příspěvkové organizace MŠ Velké Březno 
Místostarosta informoval radu obce o proběhlém výběrovém řízení na post ředitele/ky příspěvkové 
organizace obce MŠ Velké Březno. Radní se seznámili se zápisy konkurzní komise a s výsledky 



hlasování. Na základě výsledků hlasování konkurzní komise o vhodnosti uchazečů Rada obce Velké 
Březno jmenovala paní Pavlu Hasprovou ředitelkou příspěvkové organizace MŠ Velké Březno na 
dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2015.  
 
Stanovení platového výměru ředitelky MŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno stanovila platový výměr paní Pavle Hasprové v souladu se zákonem č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2007 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vnitřním platovým předpisem pro školy a školská 
zařízení zřizované obcí Velké Březno.  

 
Radní dále projednávali podnět zastupitele pana Vítězslava Štefla na schválení OZV o ochraně 
nočního klidu a regulaci hlučných činností o nedělích a svátcích. Starosta prezentoval OZV města 
Děčína a Říčan, která tuto vyhlášku mají zastupitelstvem schválenou a z kterých by se mohla obec 
inspirovat při tvorbě vlastní OZV. Na další jednání předloží starosta radě obce návrh OZV pro obec 
Velké Březno. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:00. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce                    místostarosta obce  
 
 


