
Zápis 
z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním 

úřadě ve Velkém Březně. 
 
 
Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák 
Omluven: Karel Jungbauer 
 
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 
Záměr pronájmu p.p.č. 48/ 55 k.ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce schválila záměr pronájmu částí p.p.č. 48/ 55 k.ú. Valtířov nad Labem o rozloze 103 m2. 

 
Pronájem části p.p.č. ……… k.ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila pronájem části p.p.č ……….  k.ú. Velké Březno o výměře cca 191 
m2…………………………..Velké Březno, za 1 Kč/m2/rok. 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 
Dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Děčínská 169, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Děčínská 169, 
Velké Březno, kterým mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se 
zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor Děčínská 169, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřila starostu podpisem dodatku. 
 
 
Dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Litoměřická 258, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Litoměřická 258, 
Velké Březno, kterým mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se 
zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor Litoměřická 258, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřila starostu podpisem dodatku. 
 

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Litoměřická 64, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Litoměřická 64, 
Velké Březno, kterým mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se 
zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor Litoměřická 64, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřila starostu podpisem dodatku. 
 

 
 



Dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Ústecká 318, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Ústecká 318, 
Velké Březno, kterým mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se 
zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor ústecká 318, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřila starostu podpisem dodatku. 
 

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 130/2 a části p.p.č. 127/1 k.ú. Velké Březno  
Rada obce Velké Březno  

I. schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy o p.p.č. 130/2 a části p.p.č. 127/1 k.ú. Velké 
Březno, kterým mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se zřizuje 
automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 130/2 
a části p.p.č. 127/1, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřila starostu podpisem dodatku. 
 
 

Záměr změny nájemní smlouvy o pronájmu skladu na st. parcele 543 k.ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila záměr změny doby trvání nájemní smlouvy o pronájmu skladu na st. parcele 543 
k.ú. Velké Březno do 31. 12. 2015 

II. schvaluje záměr automatické prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o 
pronájmu skladu na st. parcele 543 k.ú. Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

 
Pronájem bytu ……………….. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila pronájem bytu …………………. Velké Březno, …………………. 
II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 

Rada projednala doporučení majetkové a bytové komise schválit žádost paní …………. o převod 
nájemní smlouvy o pronájmu bytu …………….. ze zemřelého prarodiče …………… …………… na 
žadatelku. Žadatelka je trvale hlášena v předmětném bytě. Rada doporučila projednat reálnou možnost 
převodu nájemní smlouvy s právním zástupcem obce. 

 
Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby „REKO VTL Český Újezd – Velké Březno, 3. etapa“ 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby „Reko VTL Český Újezd – Velké Březno, 3. etapa“ s RWE 
GasNet, s.r.o. a RWE Distribuční služby, s.r.o. 

II.  pověřila starostu obce podpisem dohody 
Stavba bude realizována v původní trase VTL, proto není potřeba uzavírat smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
 
Smlouva o zřízení služebnosti vodovodní přípojka 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila smlouvu o zřízení služebnosti: Zbudování vodovodní přípojky na parcele 
………………………….. 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti EP -12-4002714/SOVB001 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti EP-12-4002714/SOVB001, 
pro  stavbu „UL,Valtířov č.p. 24-úpravaNN“ s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, 
Děčín IV –Podmokly, teplická 874/8, 405 02, zastoupené společností VLACH 
elektroinstalace s.r.o. se sídlem Krupka, Husitská 1/25, 417 41., na parcele p. č. 200/4 
v k. ú. Valtířov nad Labem. 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 
Souhlas s užíváním pozemku st. p.č. 730/3 a 659/2 k.ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno souhlasila s užíváním pozemku st.p.č. 730/3 a 659/2 k.ú. Velké Březno, pro 
umístění stavby stálého lehkého opevnění, která je vlastnictvím České republiky – Ministerstvo 
obrany. 
 
Různé 
Odměna ředitele MŠ a ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila mimořádnou odměnu ředitelům příspěvkových organizací obce - 
MŠ Velké Březno a ZŠ Velké Březno, dle Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení 
zřizovaná obcí Velké Březno. 
 
Změna odpisového plánu ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila změnu - navýšení odpisového plánu ZŠ Velké Březno od května 
2015 o částku 5 590,- Kč, celkem 143 102 Kč za rok 2015. Změna odpisového plánu souvisí 
s technickým zhodnocením budovy – „Vytvořením pracovní dílny pro volnočasové aktivity“ 

 
Bezúplatný převod pozemků - Státní pozemkový úřad 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ: 

I. revokovat usnesení OZ č.: 48/2007 ze dne 28. 11. 2007, o bezúplatném převodu p.p.č. 200/12, 
200/13, 290/1, 325/2, 325/4, 325/5, 326/12, 326/17 vše k.ú. Valtířov nad Labem a p.p.č. 
41/2, 41/3, 656/7, 656/8 k.ú. Velké Březno od České republiky- Pozemkového fondu a  

II. schválit bezúplatný p.p.č. 200/12, 200/13, 290/1, 325/2, 325/4, 325/5, 326/12, 326/17 vše k.ú. 
Valtířov nad Labem a p.p.č. 41/2, 41/3, 656/7, 656/8 k.ú. Velké Březno od České 
republiky- Státní pozemkový úřad 

III. schválit smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 200/12, 200/13, 290/1, 325/2, 325/4, 325/5, 
326/12, 326/17 vše k.ú. Valtířov nad Labem a p.p.č. 41/2, 41/3, 656/7, 656/8 k.ú. Velké 
Březno s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem. 

IV. pověřit starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
Od roku 2007 došlo k několika změnám: existují nájemní vztahy na některé pozemky a jeden pozemek 
je vázán věcným břemenem, proto rada doporučuje usnesení zastupitelstva revokovat a schválit 
smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. 
 
Dodatek ke zřizovací listině Mateřská škola Velké Březno 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Mateřská škola Velké Březno. 
 
Dodatek ke zřizovací listině Základní škola Velké Březno 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Základní škola Velké Březno 
 
Závěrečný účet obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ schválit účetní uzávěrku obce a závěrečný účet obce Velké 
Březno za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2014. 
 
 



VŘ ICT pro ZŠ Velké Březno a Obecní úřad 
Rada obce Velké Březno   

I. schválila výběr dodavatele ICT pro ZŠ Velké Březno a Obecní úřad Velké Březno, Jiří Mareš 
POST, Mozartova 253/60, Ústí nad Labem, 400 01, za cenu 186 704 Kč vč. DPH. 

II. pověřila starostu podpisem smlouvy 
 
Smlouva o výpůjčce 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila e smlouvu o výpůjčce - bezplatném užívání Signalizátoru DC-4A-71a Sondy 
DC-4A-71 s Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

                  se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená ředitelem  
                  plk. Ing. Romanem Vyskočilem 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 

Žádost o snížení kupní ceny za prodej p.p.č 178/38 a p. p. č. 176/66 k. ú. Vítov  
Rada obce nedoporučila OZ, schválit žádost o snížení kupní ceny za prodej  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.  

 
 

Organizace 7. jednání OZ 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ schválit tento program 6. jednání zastupitelstva obce. 

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

 
Zprávy starosty 
Starosta informoval o:  
zájemcích na koupi Hasičského vozu LIAZ, kteří se přijedou na vůz podívat v sobotu 20. 6. 
ukončeném VŘ na post referenta matrika a evidence obyvatel, vybrána byla paní Michaela 
Neumannová. 
probíhajícím VŘ na post vedoucího – tajemníka obecního úřadu, termín pro podání přihlášek je pátek 
19. 6., poté bude probíhat ústní pohovor. 
VŘ na post ředitel/ka příspěvkové organizace MŠ Velké Březno, podány byly 3 přihlášky, v červenci 
budou probíhat ústní pohovory. 
 
Diskuze 
p. Dvořák upozornil na zrezivělé smrky na hřbitově a v areálu knihovny a doporučil je nechat pokácet. 
Dotazoval se na ukládání zeminy na poli naproti čov. Starosta odpověděl, že se jedná o ukládání 
vytěžené přehrážky na Olešnickém potoce. Ukládání je povoleno Mag. Města Ústí nad Labem, po 
uložení dojde k zaorání. Dotázal se, zda obec obdržela odpověď na nabízenou směnu pozemků 
s vlastníky pozemků kolem ČSOV Valtířov – Kolonie. Starosta odpověděl, že dosud ne. Požádal o 
zajištění posekání pozemků ve vlastnictví NTD a firmy P. Choura ve Vítově. 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:30. 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce                    místostarosta obce  
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