
ZÁPIS 
 
Z 3. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 19. ledna 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 3. 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 hrobových míst 
Rada obce Velké Březno  
 

I. schválila pronájmy hrobových míst dle přílohy. 
II. pověřila starostu obce podpisem smluv 
 

Záměr pronájmu místa na komínu Děčínská č. p. 169 
Rada obce schválila záměr pronájmu místa na komínu obecního domu Děčínská č.p. 169 pro umístění 
dvou parabolických antén o průměru 30 cm. Parabolické antény budou, dle žadatele o pronájem, 
sloužit pro datové propojení počítačové sítě společnosti s centrálou v Praze a jejich pobočkou ve 
Velkém Březně. 
 
Různé 
 
Povodňový plán stavby „Homolský potok, ř. km 1,478 – 1,525“ 
Rada obce schválila Povodňový plán stavby „Homolský potok, ř. km 1,478 – 1,525“, který je 
v souladu s povodňovým plánem obce. 
 
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
Rada obce Velké Březno  

I. schválila smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností   
ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 

Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb se Severočeskou 
vědeckou knihovnou, p.o., W.Churchilla 3, Ústí nad Labem 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 
 

Smlouva o zkvalitnění fondu výměnných souborů 
Rada obce Velké Březno 

I. schválila smlouvu o zkvalitnění fondu výměnných souborů s Severočeskou vědeckou 
knihovnou, p.o., W.Churchilla 3, Ústí nad Labem 

II. pověřila starostu obce podpisem smlouvy 



Jedná se o finanční podporu obce ve výši 5 000 Kč/rok pro nákup nových knih sloužících jako 
výměnný fond knih v majetku Severočeské vědecké knihovny. Nové knihy nakoupené z finanční 
podpory obce budou poskytovány místní lidové knihovně ve Velkém Březně. 

 
Přijetí finančního daru pro ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schválila přijetí finančního daru ve výši 3 000 Kč od obce Homole u Panny a 
finančního daru ve výši 5 000 Kč od obce Malé Březno pro ZŠ Velké Březno. 
 
Výjimka ze Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících pro……….. 
Rada obce Velké Březno schválila a podpořila podání žádosti o udělení výjimky z novely Zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících pro …………….. s dočasnou platností na dobu 5 let. 
Rada obce jednohlasně podporuje tuto iniciativu, vnímá …………… jako kvalitní pedagožku 
s dostatečnou praxí a příkladným přístupem ke vzdělávání dětí.  
 
Kritéria pro přijetí do 1. třídy ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno vzala na vědomí kritéria přijetí do 1. třídy Základní školy Velké Březno. 
 
Žádost o příspěvek na činnost tenisového oddílu TJ JISKRA Velké Březno 
Rada obce Velké Březno nedoporučila zastupitelstvu obce schválit žádost o příspěvek na sportovní 
činnost tenisového oddílu TJ JISKRA Velké Březno ve výši 20 000 Kč. 
 
Žádost o umístění stavby mobilhaimu na p.p.č. …… k.ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno souhlasila s kladným stanoviskem stavební komise ze dne 26. 11. 2014 
k žádosti o souhlas s umístěním stavby (mobilhaimu) na pozemku …… k.ú. Velké Březno, který je ve 
vlastnictví…………………. 

 
Rada obce Velké Březno doporučila OZ schválit tento program 4. zasedání zastupitelstva obce Velké 
Březno: 

1. zahájení 
2. ČOV Velké Březno 
3. různé 
4. zprávy starosty 
5. dotazy členů zastupitelstva 
6. diskuze 

 
 
Zprávy starosty 
Starosta informoval radu o uzavření dodatku smlouvy o zimní údržbě komunikací, kterým se 
prodlužuje smlouva do 28. 2. 2019, o konání maškarního plesu pro dospělé dne 31. 1. a Obecního 
plesu dne 20. 2., o výsledcích jednání pracovní skupiny k dokumentu transparentní radnice, který bude 
předkládán zastupitelstvu k projednání. 
Místostarosta informoval radu o připravovaných žádostech o dotaci na MMR ČR – úprava a doplnění 
zahrady u restaurace Tivoli a úprava parku Na Náměstí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce        místostarosta obce 


		2016-06-20T11:02:04+0200




