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USNESENÍ  
 

Ze 17. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 2. 11. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve 
Velkém Březně. 

 
Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav Boháč, Omluven: 
Michal Šidák 
 

186/2015  
Program jednání 17. schůze Rady obce Velké Březno 

Rada obce velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

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

 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 

187/2015 
Smlouva o zřízení služebnosti 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti, pro stavbu „IP-12-4004423/VB001 UL, Velké 

Březno, Kostelní, 159/6 – příp. kNN“ s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupenou společností MARTIA a.s., se sídlem Ústí 
nad Labem, Mezní 2854/4, 400 11, na p. p. č. 156/1 k. ú. Velké Březno. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 

188/2015 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu p. p. č. …………….., v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje dohodu o ukončení trvání nájemní smlouvy o pronájmu p. p. č. ……………, v k. ú. 

Velké Březno k 29. 2. 2016,  
nájemce:……………………………………………. 

II. pověřuje starostu obce podpisem dohody 
 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 

189/2015 
Pronájem bytu…………….Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje pronájem bytu …………………., Velké Březno na dobu určitou 

nájemce:………………………………………, bytem……………Velké Březno 
II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 
 

190/2015 
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Darovací smlouva Heineken 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvu s Heineken ČR o poskytnutí finančního 
daru ve výši 40 000 Kč pro potřeby SDHO Velké Březno  

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 

191/2015 
Smlouva o akceptaci platebních karet 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje uzavření smlouvy s ČSOB a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 o 

akceptaci platebních karet. 
II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
192/2015 

Smlouva o výpůjčce platebních terminálů 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce POS terminálů pro příjem bankovních karet, 
se společností Bankovní informační technologie, s.r.o., se sídlem Radlická 333/150, 150 00 
Praha 5, zastoupenou ČSOB a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha II 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
193/2015 

Doplnění usnesení č. 181/2015 o výběru dodavatele výsadby stromů s následnou péčí v ulici Alej 
Sportovců, 

Rada obce Velké Březno  
I. Mění a doplňuje usnesení 181/2015 takto: 
schvaluje výběr dodavatele výsadby stromů s následnou péčí v ulici Alej Sportovců, 
firmu HIT FLORA s. r. o., Vítězství 216, 405 02, Děčín, za cenu 121 400 Kč bez DPH. 
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 

194/2015 
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č.: 8059671318 s ČSOB Pojišťovna a.s., 

Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, kterým mění a doplňuje předmět 
pojištění.  

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 
 
 

195/2015 



3 
 

Veřejnoprávní smlouva KASUGA z.s., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20 926,- Kč dle zákona   
č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se 
sdružením KASUGA z.s., Velké Březno, zastoupeným předsedou sdružení Bc. Tomášem 
Bucharem, MBA. 

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

196/2015 
Stanovení výše náhrady nákladů obce Velké Březno spojené s obřady při uzavírání manželství 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
Schvaluje 

1. s účinností od 1. 4. 2016 výši úhrad za náklady Obecního úřadu Velké Březno spojené s obřady 
při uzavírání manželství (dále jen jako Svatby) takto: 

a) Svatby v obřadní síni OÚ Velké Březno, konané dle plánu svatebních obřadů    0,- Kč 
b) Svatby konané na Státním zámku Velké Březno, konané dle plánu 

svatebních obřadů                   400,- Kč 
c) Svatby konané na „Panství Velichov“, konané dle plánu svatebních      

obřadů                     800,- Kč 
d) Svatby konané v obřadní síni nematričního úřadu            1.000,- Kč 
e) Svatby výše neuvedené               2.000,- Kč 

 
2. Osvobození od úhrady nákladů snoubencům, kteří nemohou uzavřít sňatek na určeném místě nebo 

ve stanovenou dobu ze závažných zdravotních důvodů. 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

197/2015 
Stanovení výše náhrady nákladů za úpravu a ošacení oddávajícího a matrikářky na svatbách, které 

zabezpečuje OÚ Velké Březno v rámci svého matričního obvodu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. stanovuje s účinností od 1. 4. 2016 výši příspěvku na za úpravu a ošacení v souvislosti se 
svatebními obřady takto: oddávající 600,-- Kč/den,  

  matrikářka  400,-- Kč/den, 
II. ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zahrnout náklady spojené s realizací tohoto 

usnesení do návrhu rozpočtu obce pro rok 2016 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

 
198/2015 

Stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou členy zastupitelstva 
obce, a to formou daru 

Rada obce Velké Březno projednala/vzala na vědomí předložený návrh a 

I. žádá předsedy výborů zastupitelstva obce, aby navrhli konkrétní výši odměny členům 
výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva, a to v max. výši 2 400,-- Kč na člena.  

II. ukládá: 
1.  předsedům komisí rady obce, aby navrhli konkrétní výši odměny členům komise,  

kteří nejsou členy zastupitelstva, a to v max. výši 2 400,-- Kč na člena.   
2.   Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, o usnesení informovat předsedy výborů a  

komisí a jejich návrhy předložit radě obce ke schválení.  
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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199/2015 
Stanovisko k převodu nemovitosti 

Rada obce Velké Březno nemá námitek k bezúplatnému převodu objektu stálého lehkého opevnění 
„bunkru“ na pozemku p.č. . …. v k.ú. Valtířov nad Labem mezi Ministerstvem obrany ČR a 
……………………. 

Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
200/2015 

Výroční zpráva o činnosti PO ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno bere na vědomí výroční zprávu o činnosti PO ZŠ Velké Březno za školní rok 
2014/2015. 

 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

 
201/2015 

VŘ na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a dotační titul 
Rada obce Velké Březno 

I. schvaluje dodavatele zakázky „Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební 
povolení a dotační titul na zateplení 5 objektů“ a uzavření smlouvy se společností 
BYTOSTAV Ústí s.r.o., se sídlem Podmokelská 6/18, 400 07 Ústí nad Labem, za cenu 
40 000,- Kč bez DPH za 1 objekt. 

II. pověřuje Miroslava Šestáka, vedoucího úseku správy obecního majetku, zasláním 
objednávky  

 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 

202/2015 
Doplnění rozpočtového opatření č. 4 

Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit doplnění rozpočtového opatření č. 4 dle přílohy. 
 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 

203/2015 
Členství Ladislava Boháče, tajemníka OÚ Velké Březno ve „Sdružení tajemníků městských a 

obecních úřadů ČR, z.s.  
Rada obce Velké Březno souhlasí s vstupem tajemníka OÚ do Sdružení tajemníků městských a obecních 
úřadů ČR, z.s. a s úhradou členského příspěvku ve výši 1 500,-- Kč/ rok. 
 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Marie Dvořanová 
      starosta obce                 radní obce  
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