
ZÁPIS 
 
ze 4. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 25. 2. 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 4. 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 
 
Pronájem místa na komínu Děčínská č. p. 169 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila nájemní smlouvu s Miracle Network, spol. s. r. o., Dubečská 67, 100 
00 Praha 10 o pronájmu místa na komínu Děčínská č. p. 169, pro umístění 
parabolických antén, za cenu 2 000 Kč/ měsíc. 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 

Záměr pronájmu p. p. č. 663 k.ú. Velké Březno 
Rada obce schválila záměr pronájmu p. p. č. 663 k.ú. Velké Březno o rozloze cca 150 m2. 
 
Záměr pronájmu p.p.č. 385/1 a 385/3 k.ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce schválila záměr pronájmu p.p.č. 385/1 a 385/3 k.ú. Valtířov nad Labem. 
 
Prodej obecních pozemků 
Rada obce Velké Březno projednala podnět komise pro hospodaření s obecním majetkem 
zvážit prodej obecních pozemků, které se nachází u v minulosti prodaných obecních domů a 
uložila komisi pro hospodaření s obecním majetkem vytipování těchto vhodných obecních 
pozemku k prodeji. 
 
Dodatek č. 1 k dohodě o údržbě a budoucí nájemní smlouvě 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila Dodatek č. 1 k dohodě o údržbě a budoucí nájemní smlouvě s Ing. 
Stanislavem Štrymplem, Zahrada Svádov, Zelinářská 275, 403 22 Ústí nad Labem, 
kterým se mění znění bodu 4 Dohody takto: Pozemky budou využívány výhradně 
pro zemědělskou výrobu.  

II. pověřila starostu obce podpisem dodatku 
 
 
 
 



Různé 
 
Smlouva o užívání obecního znaku 
Rada obce Velké Březno 

I.      schválila smlouvu o bezúplatném užívání znaku obce s Dřevovýroba Dařina, 
Děčínská 180, 403 23 Velké Březno.   

II.      pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
Znak bude používán na webových stránkách žadatele v sekci zákaznických referencí. 
 
Smlouva o užívání obecního znaku 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila smlouvu o bezúplatném užívání znaku obce s TJ SPARTAK Valtířov, 
Valtířov 34, 400 02 Velké Březno. 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
Znak bude používán na fotbalových dresech fotbalového oddílu TJ. 

 
Opatření ke zjištění vlastníka 
Rada obce Velké Březno schválila, na základě žádosti základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Velké Březno – Vítov, zahájení řízení o nalezení vlastníka mostu přes 
Suchý potok na p. č. 209 k.ú. Vítov.  
 
Žádost o finanční příspěvek na koncert 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Morfheus Art 
s.r.o., se sídlem Vodařská 128, Ústí nad Labem, zastoupená MgA. 
Michalem Maškem na pořádání koncertu Alfréda Strejčka a Štěpána Raka na 
zámku Velké Březno.  

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 

Žádost o projednání připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet. 
Rada obce Velké Březno neschválila žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1, o 
připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“ 
 
Reklamace PD a stavebních prací obytného domu Na Výsluní 390, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. neschválila žádost o vypracování průkazu energetické náročnosti budovy Na 
Výsluní 390. 

II. pověřila starostu obce zadáním zpracování znaleckého posudku PD a 
realizovaných stavebních prací objektu Na Výsluní 390, Velké Březno. PD a 
některé realizované stavební práce jsou předmětem reklamace u zhotovitelů, ti 
však, z větší části, reklamaci odmítají. 

 
Převod hospodářského výsledku, odpisový plán ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila převod hospodářského výsledku ZŠ Velké Březno za rok 2014 ve výši 
435 520,20 Kč takto: 200 000,00 Kč do fondu odměn s čerpáním v roce 2015 
235 520,20 do rezervního fondu s čerpáním 200 000,00 Kč v roce 2015 

II. schválila odpisový plán na rok 2013 ve výši 137 512, 00 Kč. 
 
 



Uznání dluhů a dohody o splátkách 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila vzor návrhu Uznání dluhu a Dohody o splátkách 
II. pověřila starostu obce podpisem Uznání dluhů a dohod o splátkách s jednotlivými 

dlužníky 
 

Žádost o umístění zrcadla ve Valtířově 
Rada obce projednala a schválila žádost ………….. o umístění dopravního zrcadla na 
křižovatce u loděnice ve Valtířově. Dále projednávala další navrhované varianty řešení 
(osazení dopravní značky omezující rychlost na 30 Km/h, či dopravní značky obytná zóna). 
Tajemník prezentoval radě obce zpracovanou PD na rozšíření předmětné komunikace, která 
bude řešit nové, bezpečnější, uspořádání této komunikace. Případná realizace bude směrována 
do návrhu rozpočtu roku 2016.  

 
Sklad nářadí, terasa a odstavné stání pro 2 OA 
Rada obce projednala žádost o vydání stanoviska k projektu stavby „Sklad nářadí, terasa a 
odstavné stání pro 2 OA“ v k.ú. Velké Březno na p.p……………Vzhledem ke skutečnosti, že 
plánovaná stavba se nachází v záplavovém území, vydání stanoviska rada odložila do 
předložení povodňového plánu stavby. 
 
Údržba cyklostezky 
Rada obce Velké Březno, na základě platné smlouvy o partnerství s Ústeckým krajem, jejímž 
předmětem je závazek obce údržba Labské stezky č. 2 – I. etapa, 

I. schválila protokol o svěření stavby cyklostezky Labská stezka č. 2 – etapa 1 do 
údržby 

II. pověřila starostu podpisem protokolu 
 
Opravy MK 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila, na základě předložených nabídek na výspravy MK obce Velké Březno, 
výběr nejvhodnější nabídky – firmu S a M Silnice a mosty Děčín a.s. 

II. pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

Novela zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních celků 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ schválit  
 

A) pověření správce rozpočtu obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k 
úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a 
výdajů.  Úhrn těchto změn nesmí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč.  

B) pověření rady obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám 
v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. 
 Úhrn těchto změn smí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. 

C) pověření rady obce k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu v případě 
nepředpokládaných příjmů a výdajů, a to v hodnotě do 200 tis. Kč za každou položku 
schváleného rozpočtu. Úhrn takových rozpočtových změn na výdajové straně rozpočtu 
může způsobit roční zvýšení výdajů nejvýše o 1 mil. Kč.  

 
Toto pověření je platné po dobu funkčního období stávajícího zastupitelstva obce, nebo dokud 
zastupitelstvo obce nerozhodne jinak.  



Doporučení reaguje na novelu zákona 250/200 o rozpočtových pravidlech územních celků, 
kdy se od 1. 1. 2015 mění § 16 změny rozpočtu, odst. 4, kterým se ukládá povinnost provézt 
rozpočtové opatření před provedením (proplacením) rozpočtově nezajištěného výdaje. Rada 
proto doporučuje zastupitelstvu delegovat na radu obce možnost provádět rozpočtové změny 
do předkládané výše. 
 
Zácvik referent Matrika a evidence obyvatel 
Vzhledem k přípravám VŘ na post referenta Matrika a evidence obyvatel, požádal tajemník 
radu obce, aby, pro zaškolení nového referenta, schválila možnost existence dvou pracovních 
míst po dobu tříměsíční zkušební lhůty. Rada obce Velké Březno tento požadavek schválila. 
 
Žádost o umístění reklamy na webové stránky obce 
Rada obce Velké Březno schválila žádost společnosti NTD group a.s. o umístění odkazu 
„Parcely Valtířov“ na webových stránkách obce. Souhlas podmínila podpisem smlouvy o 
reklamě s nájemným 3 000 Kč/ rok. 
 
Ukončení provozu kotelny v č. p. Litoměřická 248, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. projednala a schválila ukončení provozu kotelny v č. p. Litoměřická 248, Velké 
Březno k 31. 6. 2018 

II. pověřila správce HIM obce oznámit ukončení provozu kotelny a dodávek tepla 
všem odběratelům 

III. schválila zahájit kroky k individuální plynofikaci objektu č. p. Litoměřická 248, 
Velké Březno 

 
Směrnice rady obce 
Rada obce Velké Březno schválila 

A) Směrnici rady obce č. 1/2015 Reálná hodnota majetku určeného k prodeji 
B) Směrnici rady obce č. 2/2015 Evidence a účtování majetku 
C) Směrnici rady obce č. 3/2015 Směrnice k finanční kontrole 
D) Směrnici rady obce č. 4/2015 Oběh účetních dokladů 

 
 
Zprávy starosty 
Starosta seznámil radu obce s výroční zprávou policie České republiky, obvodního oddělení 
Střekov za rok 2014. 
Starosta informoval o obdržené cenové nabídce na vypracování PD na zateplení obecního 
objektu Litoměřická 248. Nabídka na zpracování PD byla poptávána na základě žádosti 
nájemníků předmětného objektu a na základě doporučení stavební komise obce. PD bude 
použita pro možný dotační titul na zateplení objektů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce        místostarosta obce 
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