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Zápis 
 

z 13. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 9. 2015 od 16:00 na Obecním 
úřadě ve Velkém Březně. 

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

    Marie Dvořanová od 16:30. 
 

Zahájení  
Schůzi Rady předsedal starosta Mgr. Michal Kulhánek, představil nového tajemníka Obecního 
úřadu pana Ladislava Boháče, dále konstatoval, že Rada je usnášeníschopná. Radní schválili 
navržený program schůze: 
 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Různé 
4) Diskuze, dotazy  
5) Zprávy starosty a tajemníka 

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

 
Hospodaření s majetkem obce 

 
Dodatek č. 2 Smlouvy o pronájmu pozemků č. 3/2014  
Rada obce Velké Březno  

I. schválila dodatek č. 2 Smlouvy o pronájmu pozemků č. 3/2014, kterým se doplňuje 
předmět nájmu o pronájem p. p. č. 178/38 v k.ú. Vítov o rozloze 130 m2 a p. p. č. 176/66 
v k.ú. Vítov o rozloze 4 m2, na dobu neurčitou, za 1 Kč/m2/rok. 
Nájemce: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno – Vítov, ev. 
č. 410 010, IČ 66112672, se sídlem Svojsíkova 48, 400 11, Ústí nad Labem, zastoupená 
JUDr. Karlem Láníkem, 

II. pověřila starostu obce podpisem dodatku 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Pronájem ……………… Valtířov nad Labem. 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje pronájem ………………………. k.ú. Valtířov nad Labem o rozloze 103 
m2, na dobu neurčitou, za 1 Kč/m2/rok. 
Nájemce: ………………………….. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 

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

 
Soulad povodňového plánu stavby „Labe, opevnění koryta, ř. km 741,70 - 767,40“ 
s povodňovým plánem obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila Povodňový plán stavby „Labe, opevnění koryta, ř. km 
741,70 - 767,40“, který je v souladu s povodňovým plánem obce. 
Výsledek hlasování:    4 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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V 16:30 se dostavila paní Marie Dvořanová 
Rozpočtové opatření č. 3 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ schválit rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Rozbor hospodaření 1-7/2015 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ vzít na vědomí rozbor hospodaření obce za období 
leden až červenec 2015. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Zajištění vytápění objektu Litoměřická 248, Velké Březno po 30. 6. 2018 
Rada dále projednávala možnosti vytápění obecních bytů v objektu Litoměřická 248, Velké 
Březno po 30. 6. 2018. K tomuto datu již rozhodla ukončit provoz kotelny v daném objektu, 
která zásobuje teplem i další dva bytové domy v soukromém vlastnictví. V úvahu připadá 
varianta jedné kotelny pouze pro daný objekt a všechny byty, nebo individuální vytápění 
každého bytu zvlášť. 
Rada obce Velké Březno schválila zadat zpracování PD na lokální plynové vytápění obecních 
bytů v objektu Litoměřická 248, Velké Březno 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Změna odpisového plánu ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila změnu - navýšení odpisového plánu ZŠ Velké Březno od 
září 2015 o částku 3 148,- Kč, celkem 146 250,- Kč za rok 2015. 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Jmenování člena Stavební a investiční komise Rady obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno jmenovala členem Stavební a investiční komise Rady obce Velké 
Březno pana Ing. Jana Fialu. 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
Organizace 8. jednání OZ 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ schválit tento program 8. jednání zastupitelstva 
obce. 

 
1. zahájení 
2. hospodaření s majetkem obce 
3. různé 
4. zprávy starosty 
5. dotazy členů zastupitelstva 
6. diskuze 

 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
Rada obce dále projednávala návrh dodatku č2. SOD s firmou INSKY na stavbu 
„Rekonstrukce chodníku Valtířov“, který se týká doplnění předmětu díla o rekonstrukci 
opěrné zdi, o přístavbu opěrné zdi a o prodloužení rekonstrukce chodníku o cca 48 m2. 
Předseda stavební komise J. Dvořák prověří se správcem HIM obce M. Šestákem skutečný 
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stav provedení a položky rozpočtu dodatku č. 2. předložený, případně poopravený dodatek 
bude projednáván a schvalován na nejbližším jednání rady obce. 
Rada obce dále projednávala návrh dodatku č. 1 smlouvy o volném užití autorského díla – 
znaku a vlajky obce Velké Březno s p. Martinem Tomáškem. Autor díla je od 1. 9. 2015 
plátcem DPH a dodatek se týká navýšení smluvní částky o 21% DPH. Rada požaduje rozbor 
právního zástupce, poté bude návrh dodatku projednávat. 
Rada dále projednávala ústní žádost pana …… o pronájem objektu bývalé hasičské zbrojnice 
ve Vítově za účelem provozování střeleckého kroužku ze vzduchových pušek. Rada požaduje 
písemnou žádost. 
Dále Rada projednávala žádost …………… o odkup ………… v k. ú. Velké Březno. Rada 
navrhla se s …………. sejít a pokusit se najít především řešení problematiky části 
komunikace ………jíž je ……. vlastníkem. Za předpokladu, že se podaří s ……….. najít 
řešení, které by nevedlo k ohrazení pozemku …………..na jeho hranicích (uprostřed 
komunikace), připouští, zejména s ohledem na prohraný soudní spor o části této komunikace, 
že by obec provedla taková opatření na komunikaci, která by zamezila zatékání dešťové vody 
z komunikace na přilehlou nemovitost ………….  Rada nemá však zásadní důvod, proč panu 
……………. neprodat. 
Dále rada obce projednávala návrh správce HIM p. Šestáka na obnovení funkce domovníků 
v obecních objektech. Doporučuje nejprve vytipovat konkrétní schopné a spolehlivé osoby a 
vypracovat návrh konkrétních činností, které by domovníci vykonávali. 
 

 

Diskuze, dotazy 
Pan Dvořák, z důvodu prohry soudního sporu s vlastníky ………….. v k.ú. Velké Březno 
………….. doporučil, aby dopravní inženýr navrhl dopravní obslužnost této lokality a MK, 
protože se nemusí dohoda s …………nalézt a vlastník uskuteční stavební úpravy – drenáže a 
stavbu oplocení, které zmiňoval na jednání OZ ………….. 
Paní Dvořanová požádala o nalezení řešení zamezení parkování osobních automobilů na 
chodníku před prodejnou COOP ve Velkém Březně. 
 

Zprávy starosty a tajemníka 
Starosta informoval radní o podání výpovědi z pracovního poměru Ing. Janem Houškou a 
vypsáním výběrového řízení na pozici, jež zastává – referent pro oblast účetnictví. 
 
Tajemník informoval radu obce o dosavadních výsledcích jím prováděné analýzy 
organizačního a personálního zajištění chodu Obecního úřadu a nastínil možná řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
       starosta obce            místostarosta obce  
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