
Zápis 
ze 7. schůze rady obce Velké Březno, která se konala v pondělí 27. 4. 2015 v 16:30 na Obecním 

úřadě ve Velkém Březně. 
 
 
Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Jungbauer 
Omluveni: Karel Turek 
 

 
1)    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 
 

2)    Hospodaření s majetkem obce 
Prodej p.p.č. 441 k.ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno doporučila zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu o prodeji p.p.č. 441. 
k.ú. Valtířov nad Labem, s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, za cenu 
50 Kč/m2. Na části předmětného pozemku se nachází krajská komunikace I. třídy. Prodejem dojde 
k narovnání vlastnických vztahů. 
Záměr pronájmu části p.p.č. 290/ 1 k.ú. Velké Březno 
Rada obce schválila záměr pronájmu částí p.p.č. 290/ 1  k.ú. Velké Březno o rozloze cca 191 m2. 
Pronájem části p.p.č. ………. k.ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila pronájem p.p.č …………….  k.ú. Velké Březno o výměře cca 300 m2, 
………………….., za 1 Kč/m2/rok. 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
Pronájem p.p.č. ………… k.ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila pronájem p.p.č ………… k.ú. Velké Březno o výměře cca 850 m2, 
…………………….., za 1 Kč/m2/rok. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Pronájem a části…………. k.ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila pronájem části p.p.č ……… k.ú. Valtířov nad Labem o výměře cca 230 m2, 
…………., za 1 Kč/m2/rok. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 
3)    Různé 
Žádost ZŠ Velké Březno o posílení mzdových prostředků na platy asistentů 
Rada obce, z důvodu nedostatku finančních prostředků, neschválila Žádost ZŠ Velké Březno o 
posílení mzdových prostředků na platy asistentů. 
Žádost ZUŠ Husova 349/19, Ústí nad Labem o dotaci na notový materiál 
Rada obce neschválila Žádost ZUŠ Husova 349/19, Ústí nad Labem o dotaci na notový materiál ve 
výši 4 000 Kč. Rada zajistila požadované finanční prostředky ze soukromých zdrojů. 
Žádost o náhradu škody Správa státního zámku Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila žádost Správy státního zámku Velké Březno o náhradu škody ve 
výši 3 375 Kč, kterou na jižním oplocení zámku způsobil pád stromu, jež rostl na pozemku obce Velké 
Březno.  
 
 
 



Dodatek k nájemní smlouvě 58N04/08 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 58N04/08 na pronájem pozemku 320/1 a 
320/5 k.ú. Valtířov nad Labem s Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3. 

II. pověřila starostu podpisem dodatku 
Výpověď nájemní smlouvy 58N04/08 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila k 1. 10. 2015 výpověď nájemní smlouvy 58N04/08 na pronájem pozemku 320/1 
a 320/2 k.ú. Valtířov nad Labem s Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3.  

II. pověřila starostu obce podpisem výpovědi 
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila vzor smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
II. pověřila vedoucí VaK Ing. Janu Lípovou podpisem smluv o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod jednotlivými odběrateli 
Konkurz na post ředitele/ředitelky MŠ Velké Březno 
Rada Obce Velké Březno vyhlásila, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisích, konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Velké Březno, Alej Sportovců 286, Velké Březno, příspěvkové 
organizace. 
Konkurzní komise na obsazení místa ředitele Mateřské školky, Velké Březno, Alej Sportovců 
286, 403 23 Velké Březno 
Rada Obce Velké Březno  

I. jmenovala konkurzní komisi na obsazení místa ředitele/ředitelky Mateřské školky,  
Velké Březno, Alej Sportovců 286, 403 23 Velké Březno ve složení: 

 
Ing. Mgr. Michal Šidák - předseda komise, člen určený zřizovatelem 
PhDr. et Mgr. Vítezslav Štefl, PhD. - člen určený zřizovatelem 
Jarmila Svobodová - člen určený ředitelem Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Bc. Jaroslava Sobotková - člen, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení 
Jana Jarošová - člen, pedagogický pracovník [2] příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy 
PhDr. Věra Fantová – člen, školní inspektor České školní inspekce 
 

II. pověřila sl. Kateřinu Jelínkovou tajemníkem a zapisovatelem konkurzního řízení 
Odměňování členů JPO II Velké Březno  
Rada obce Velké Březno 
 

I. zrušila současný systém odměňování dobrovolných hasičů jednotky Obce Velké Březno. 
II. Schválila nový způsob odměňování dobrovolných hasičů jednotky Obce Velké Březno 

v tomto rozsahu: 
1. Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši 55 Kč/hodinu vykonané práce v rozsahu článku I. 

odst. 2 Dohody – organizační řízení. 
2. Zaměstnanci dále náleží odměna ve výši 100 Kč/hodinu za pracovní činnosti 

vykonané při operačním řízení, spočívající při provedení požárního zásahu a 
záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

3. Zaměstnanci dále náleží odměna ve výši 20 Kč/hodinu za dosažitelnost člena jednotky 
– připravenost člena jednotky pro zajištění výjezdu jednotky v době stanovené plánem 
výkonu služby. 



4. Celková odměna je tvořena součtem jednotlivých odměn podle odst. 1 až 3 tohoto 
článku, a je splatná bezhotovostní platbou na účet zaměstnance nebo v hotovosti na 
pokladně zaměstnavatele v termínu do 10. dne následujícího měsíce. 

III. schválila povinnost velitele jednotky zpracovávat plán výkonu služby, který obsahuje 
rozpis dosažitelnosti pro výjezd. Plán se sestavuje tak, aby jednotka byla trvale akceschopná, 
přičemž výkon služby a dosažitelnost pro výjezd členů se organizuje na směny zpravidla po 
dnech nebo v týdenním režimu. 

IV. vzala na vědomí skutečnost, že do rozsahu 1043 hodin ročního výkonu služby se 
nezapočítává dosažitelnost člena jednotky. 

V. uložila starostovi obce Velké Březno vypracovat dohody o provedení pracovní činnosti 
na hasiče, zástupce velitele a velitele jednotky a tyto dohody uzavřít do 1. 5. 2015  

Návrh na majetkové vypořádání s vlastníky p.p.č………..k.ú. Valtířov 
Rada obce projednala a schválila postup při majetkovém vypořádání s vlastníky p.p.č. ………… k.ú. 
Valtířov nad Labem. Schválila zahájit jednání k dohodě s žadateli ve věci směny či prodeje a odkupu 
pozemku. 
VŘ oprava chodníku na p.p.č. 23/2 k.ú. Velké Březno (za železničním přejezdem do Valtířova) 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnějšího dodavatele 
rekonstrukce chodníku na p.p.č. 23/2 k.ú. Velké Březno, INSKY spol. s.r.o. Nový Svět 
100, 400 07 Ústí n. Labem, za cenu 616 165,22,- Kč bez DPH 

II. pověřila starostu podpisem smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce       místostarosta obce  
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