
ZÁPIS 
 
z 5. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 30. 3. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve 
Velkém Březně. 
 
Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Karel Turek, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Jungbauer 

 
Program jednání 5. schůze Rady obce Velké Březno 

Rada obce velké Březno schválila program jednání této schůze takto: 
 

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

 
Hospodaření s majetkem obce 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, IP-12-4003470/001 - UL 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila smlouvu o zřízení věcného břemene  - služebnosti: IP-12-4003470/001 - UL, Velké 
Březno– p.p.č. 275 – příp. do 50m, kNN s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, zastoupená spol. Chládek a Tintěra, a.s., IČO 62743881, DIČ 
CZ62743881 na pozemcích ve vlastnictví obce p. č.: 291/123, 296/1 k. ú. Velké Březno. 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 

Záměr pronájmu části p.p.č. 291/ 151, 115, 116 k.ú. Velké Březno 
Rada obce schválila záměr pronájmu částí p.p.č. 291/ 151, 115, 116  k.ú. Velké Březno o rozloze cca 295 m2. 
 
Záměr pronájmu části p.p.č. 296/ 1 k.ú. Velké Březno 
Rada obce neschválila záměr pronájmu částí p.p.č. 296/ 1  k.ú. Velké Březno o rozloze cca 105 m2. Předmětný 
pozemek získala obec smlouvou o bezúplatném převodu od Pozemkového fondu ČR v roce 2012. Ve smlouvě je 
pod sankcí pokuty závazek nabyvatele – obce pozemek nevyužívat ke komerčním účelům – pronájmu, prodeji 
po dobu 10 let. 

 
Záměr pronájmu p.p.č. 640 ačásti p.p.č. 641 k.ú. Velké Březno 
Rada obce schválila záměr pronájmu p.p.č. 640 ačásti p.p.č. 641 k.ú. Velké Březno o rozloze cca 850 m2. 
 
Záměr pronájmu části p.p.č. 359 k.ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce schválila záměr pronájmu části p.p.č. 359 k.ú. Valtířov nad Labem o rozloze cca 230 m2. p. Dvořák 
doporučil zveřejnit záměr pronájmu také na objektu č. p. 69, který je v těsné blízkosti předmětného pozemku. 

 
Pronájem části p.p.č. 663 k.ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila pronájem p.p.č 663 k.ú. Velké Březno o výměře 150 m2………………………, Velké 
Březno, za 1 Kč/m2/rok. 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 
 
 
 
Pronájem části p.p.č. 385/1 a 385/3 k.ú. Valtířov nad Labem  
Rada obce Velké Březno  

I. schválila pronájem částí p.p.č 385/1 a 385/3 k.ú. Valtířov nad Labem o výměře cca 60 m2, 
…………………, za 1 Kč/m2/rok. 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 
Odkup p. p. č. 282/4 k. ú. Velké Březno  
Rada obce Velké Březno doporučila OZ odkup p. p. č. 282/4 k. ú. Velké Březno o rozloze 708 m2 za cenu 10 
Kč/m2. Obec usiluje o odkup všech pozemků od rodiny …………. Odkup ostatních pozemků byl již schválen 



usnesením OZ č. 208/2013. Předmětný pozemek 282/4 ale nebyl v usnesení uveden. Problematický je dále fakt, 
že kupní smlouva jako právní úkon za ……………., omezeného ve způsobilosti k právním úkonům musí být 
schválena soudem.  
 
Různé 
 
Výpověď smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu, hraček a obuvi s fy. Michal 
Slaboch, K. Steinera 37, 318 00 Plzeň 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila výpověď smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu, hraček a obuvi 
s fy. Michal Slaboch, k. Steinera37, 318 00 Plzeň. 

II. pověřila starostu obce podpisem výpovědi 
Firma neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy – odvezla dodané kontejnery, proto rada přistoupila k podání 
výpovědi, současně schválila uzavření smlouvy s novým dodavatelem služby (viz. níže). 
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu, hraček a obuvi s fy. TextilEco a.s., Za 
Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky  
Rada obce Velké Březno 

I. schválila smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu, hraček a obuvi s fy. 
TextilEco a.s., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 

II. pověřila starostu obce podpisem výpovědi 
 
Jmenování likvidační komise 
Rada obce jmenovala likvidační komisi pro rozhodování o vyřazování movitého majetku až do okamžiku 
konání řádné inventury  k 31. 12. 2015 ve složení:  
Předseda likvidační komise: Ing. Jiří Pavliš, 
Členové likvidační komise: Ing. Jan Fiala, pí Hana Fuchsová. 
 
Rezignace ředitelky MŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno vzala na vědomí rezignaci ředitelky MŠ Velké Březno ke dni 31. 8. 2015 a pověřila 
místostarostu obce Ing. Mgr. Michala Šidáka zajištěním veškerých potřebných kroků k organizaci konkurzního 
řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Velké Březno, Alej Sportovců 286, Velké 
Březno. 
 
Jednací řád rady obce 
Rada obce Velké Březno schválila jednací řád rady obce. 
 
Nabídka snížení ceny za odběr elektřiny - ČEZ 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila přijetí nabídky o snížení cen za odběr elektrické energie stávajícího dodavatele – ČEZ 
Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha4 

II. pověřila starostu podpisem smlouvy 
 
Rámcová dohoda o podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací O2 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila uzavření rámcové dohody o podmínkách poskytování služeb elektronických 
komunikací se stávajícím dodavatelem – O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2. 140 
22 Praha 4 – Michle. 

II. pověřila starostu podpisem dohody 
 
 
Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev 
Rada obce Velké Březno doporučila zastupitelstvu obce, na základě novely nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev, schválit výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů obce dle přílohy, 
s platností od 1. 1. 2016. 

 
Finanční dar ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila přijetí finančního daru na projekt „Obědy pro děti“ pro Základní školu Velké 
Březno ve výši 8 520 Kč od společnosti Women for Women o.p.s., Praha. Jedná se o financování obědů pro děti, 
které nejsou s trvalým pobytem v obci Velké Březno a jsou ze sociálně slabších poměrů. Děti s trvalým pobytem 
v obci Velké Březno, které jsou ze sociálně slabších poměrů, vytipovala ZŠ ve spolupráci se sociální komisí 



obce. Těmto vytipovaným dětem budou uhrazeny obědy ze schváleného rozpočtu obce, v rámci položky podpora 
sociálně slabých rodin. 
 
Vyhodnocení Vak za rok 2014 
Rada obce projednala a doporučila OZ vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu vodovodů a kanalizací 
za rok 2014 včetně kalkulace ceny pro rok 2015. 

 
„Žádost o naplánování prostředků do rozpočtu obce na rok 2015 na realizaci nové ČSOV ve Valtířově - 
Kolonii“ 
Rada obce projednala a neschválila žádost ………… o naplánování prostředků do rozpočtu obce na rok 2015 
na realizaci nové ČSOV ve Valtířově – Kolonii. Rozpočet obce je již schválen a finance na tuto realizaci nejsou 
k dispozici. Rada ale opět zváží varianty možného vzájemného majetkového vypořádání – směny pozemků, či 
odkupu a prodeje. Současná čerpací stanice se nachází na pozemku ve vlastnictví žadatelů, ti v minulosti 
navrhovali vzájemné majetkové vypořádání, které rada neschválila. 
 
Zahájení VŘ na rekonstrukce MK a chodníků 
Rada obce Velké Březno souhlasila 

I. se zahájením výběrového řízení na rekonstrukci MK Zadní s provedením 2 výhyben 
II. se zahájením výběrových řízení na rekonstrukci chodníků – Alej Sportovců k ulici Zahradní, 

chodník mezi železničním přejezdem a čerpací stanicí PHM.  
 
 
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval radu o: 
Naplánované schůzce se zástupci pivovaru ve věci čov, která se bude konat dne 1. 4. 2015. O výsledcích bude 
starosta informovat zastupitele na pracovním jednání. 
Způsobené škodě na hasičském zásahovém vozu Dennis, která vznikla při výjezdu JSDHO Velké Březno 
k odstranění spadlému stromu přes komunikaci v Haslicích. Při dopravní nehodě s řidičem osobního automobilu, 
viníkem nehody, vznikla škoda na levé přední části zásahového vozu.  
Částečném omezení průjezdnosti MK v okolí Státního zámku z důvodu natáčení televizního seriálu, a to 
v období od 3. do 15. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce        místostarosta obce 
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