
Zápis 
z 11. schůze rady obce Velké Březno, která se konala v pondělí 10. 8. 2015 v 16:30 na Obecním 

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

 
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) Zprávy starosty 
5) Diskuze 
 

Hospodaření s majetkem obce 
 
 
Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu bytu …………… Velké Březno 
Rada obce Velké Březno 

I. schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu bytu …………………Velké Březno, 
kterým se mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se zřizuje 
automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 2, 
Zámecká 131, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřuje starostu podpisem dodatku. 
 

Různé 
 
Dodatek č. 1 ke SoD „Rekonstrukce chodníku Valtířov“ 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila uzavření dodatku č. 1 k SOD „Rekonstrukce chodníku Valtířov“ s INSKY spol. 
s.r.o. Nový Svět 100, 400 07 Ústí n. Labem. Předmětem dodatku je prodloužení doby 
dokončení díla do 15. 9. 2015. 

II. pověřila starostu podpisem smlouvy 
 
Rámcová smlouva o provedení exekuce 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila uzavření rámcové smlouvy o provedení exekuce s: Exekutorský úřad Praha 5, 
JUDr. Juraj Podkonický, PH.D. Soudní exekutor, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6.  

II. pověřila starostu podpisem smlouvy 
 
VŘ na výběr kompostárny pro uložení kalů z ČOV Velké Březno 
Rada obce Velké Březno 

I. schvaluje výběr kompostárny pro uložení kalů z ČOV Velké Březno, P-EKO s.r.o., 
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, provozovna Podhoří Ústí n. Labem, za cenu 230 
Kč/1 tunu + DPH. 

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy 
 
OZV o nočním klidu a regulaci hlučných činností 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ schválit OZV o nočním klidu a regulaci hlučných činností. 
 
 



 
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval o: 
Havárii vodovodního řadu ve Valtířově, která způsobila dočasný úbytek zásob pitné vody a kvůli které 
obec v sobotu 8. 8. informovala občany o šetření pitnou vodou. V této souvislosti navrhl vážně se 
zabývat myšlenkou realizace vodojemu dle vodohospodářské studie, kterou má obec zpracovanou. 
Vodojem by měl stát v lokalitě Vítov. 
Konání „Dne otevřených dveří  pivovaru Velké Březno“ dne 19. 9. 2015 
 
Diskuze  
Radní diskutovali o plánované rekonstrukci vodovodního řadu v Mlýnské ulici. S ohledem na 
předpokládaný vyšší náklad vodního hospodářství, vrácení přeplatku společnosti Heineken ČR za 
čištění odpadních vod za rok 2015, doporučují akce nerealizovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce                    místostarosta obce  
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