
 U S N E S E N Í 
 

z 28. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 6. 2016 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák (od 16:45), Marie Dvořanová, 
Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav Boháč, 
Omluveni:  

164/2016 
Program jednání 28. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Rozbor hospodaření a závěrečný účet za rok 2015 
4) Návrh na rozpočtové opatření 
5) Různé 
6) Zprávy starosty 
7) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0  

165/2016 
Prodej části pozemku č. 43 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Doporučuje  

Zastupitelstvu obce Velké Březno 
schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku 43, dle geometrického oddělovacího 
plánu č. 769-120/2016 označené jako p.p.č. 43/4, ostatní plocha, o výměře 69 m2,        
v k. ú. Velké Březno,  
za cenu 13.110,- Kč 
Kupující: 
Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice. 

   II.     Pověřuje 
 Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
 předložením návrhu na prodej části p.p.č. 43 zastupitelstvu obce k projednání. 
                      T:  29. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

166/2016 
Prodej části pozemku č. …. v k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.     Doporučuje  
          Zastupitelstvu obce Velké Březno 
          schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku č. .….., dle geometrického   
          oddělovacího plánu č. 526-44/2016 označené jako p. p. č. ……., ostatní plocha, o     
          výměře 251 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem, 
          za cenu: 47 690,- Kč 
          Kupující: 
          ……………………………………………. 
 
   II.     Pověřuje 



 Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
předložením návrhu na prodej části p.p.č. ….. zastupitelstvu obce k projednání. 
                                           T:  29. 6. 2016 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 
 

167/2016 
Rozbor hospodaření a závěrečný účet za rok 2015 

Rada obce Velké Březno projednala předložené dokumenty – účetní závěrku a závěrečný účet 
obce včetně hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření a 

I. Doporučuje 
Zastupitelstvu obce Velké Březno 
schválit předložené dokumenty a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením bez 
výhrad.             

   II.     Pověřuje 
 Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 

předložením Rozboru hospodaření a závěrečného účtu za rok 2015 zastupitelstvu obce 
k projednání.                              T:  29. 6. 2016 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 

168/2016 
Rozpočtová opatření č. 2/2016 

Rada obce Velké Březno projednala předložené dokumenty – rozbor hospodaření obce za 
období leden až květen 2016 a návrh rozpočtových opatření č, 2/2016 v hodnotách:  
Příjmy:          + 386.946,- Kč 
výdaje:          + 166.519,- Kč 
financování:  + 220.427,- Kč 
    I.    Bere na vědomí 
           rozbor hospodaření za období leden až květen 2016. 
    II.   Doporučuje 
           Zastupitelstvu obce Velké Březno 
           schválit rozpočtové opatření č. 2/2016 
   III.   Pověřuje 

 Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
předložením rozpočtového opatření č. 2/2016 zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                     T:  29. 6. 2016 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

169/2016 
Souhlas zřizovatele školských zařízení – MAS Labské skály 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Schvaluje 
         a)   projektové záměry Základní školy Velké Březno: 

•    Vybudování nové jídelny 
• Rozšíření Základní školy na kapacitu dvou učeben pro každý ročník, včetně 

vybudování odborných učeben pro cizí jazyky, fyziku, chemii  
• Vybudování prostor pro družinu s obecní knihovnou v areálu ZŠ 
• Rekonstrukce šaten 
• Rekonstrukce dílny s keramickou pecí 
• Vybudování víceúčelového hřiště u horní budovy ZŠ 
• Rekonstrukce komunikací v areálu horní budovy ZŠ 



• Hydroizolace budov ZŠ 
• Víceúčelová tělocvična 
• Rekonstrukce elektro a sociálních zařízení v horní budově ZŠ 
• Rekonstrukce oplocení dolní budovy ZŠ 
b)   projektové záměry Mateřské školy Velké Březno: 
• Rekonstrukce kanalizace, vnitřního vodovodu, elektro, podlah 
• Vybudování dětského hřiště pro nejstarší skupinu dětí 
• Rekonstrukce kuchyně 
• Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu 
• Rekonstrukce nevyužité garáže  
• Vybudování zázemí pro keramickou dílnu 
• Vybudování venkovní třídy 

  II.   Souhlasí 
         se zápisem investičních záměru školských zařízení obce Velké Březno do tabulky   
         investičních priorit, která je součástí Strategického rámce MAP. 
  III.  Ukládá 
         Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
         zabezpečit odeslání tabulky investičních priorit.               T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0  

170/2016 
Žádost o povolení výjimky z OZV č. 1/2015 – zkrácení doby nočního klidu  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Vydává  
          rozhodnutí, kterým povoluje zkrácení doby nočního klidu dne 6. 8. 2016 od 22:00 hod do     
          dne 6. 8. 2016 do 24:00 hod., z důvodu pořádání Memoriálu Bohuslava Vejrycha a      
          Václava Lukáše, který se bude konat v areálu FK Jiskra Velké Březno na adrese Alej  
          sportovců 256 Velké Březno, FK Jiskra Velké Březno, zastoupenému předsedou klubu,  
          panem Davidem Řezáčem, ve znění:  
          „ doba nočního klidu se posouvá dne 6. 8. 2016 z 22.00 hodiny na 24:00 hodinu dne 6. 
 8. 2016 za těchto podmínek: 

1) Budou dodrženy hlukové limity stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně 
 veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
 předpisů a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými 
 účinky hluku a vibrací. 
2) Za dodržování hlukových limitů odpovídá žadatel. 

3) Shora specifikovaná zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na areál FK 
 Jiskra Velké Březno, na adrese Alej sportovců 256, Velké Březno.“ 

 II.     Ukládá 
          Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
          zabezpečit zpracování rozhodnutí a doručit rozhodnutí zástupci žadatele.                       
T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

171/2016 
Provozní řád ČOV Velké Březno  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Schvaluje Provozní řád ČOV Velké Březno v předloženém znění. 
  II.   Ukládá 
         Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 



         zabezpečit zařazení provozního řádu do dokumentace ČOV a jeho zaslání orgánům     
         státní správy příslušným ze zákona o vodovodech a kanalizacích.              T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 

172/2016 
Souhlas s nepoužitím sirény při svolání JSDHO  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Schvaluje  
         žádost, aby v rámci vyhlašování požárního poplachu byla JSDHO  povolávána pomocí    
         AMDS bez použití sirény 
  II.   Ukládá 
         Mgr. Kulhánkovi, starostovi obce 
         zabezpečit odeslání žádosti na HZS ústeckého kraje, oddělení KOPIS.      T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 

173/2016 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti p.p.č …………………………………. 
………………………………………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
    I.   Schvaluje  
         uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části p.p.č. ……..., ostatní    
         plocha, ostatní komunikace o výměře cca 4 m2 a části p.p.č …….., ostatní plocha, ostatní   
         komunikace o výměře cca 9m2, vše v k. ú. Valtířov nad Labem 
         za cenu 1210,- Kč. 
         Oprávnění:  
         ………………………………………  
   II.  Ukládá  
         Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
         zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.      T:  31. 7. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 

174/2016 
Výpověď smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace odpadu – AVE Ústí nad Labem s.r.o  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Doporučuje  
         Zastupitelstvu obce Velké Březno 
         schválit výpověď smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace komunálního odpadu. 
  II.   Pověřuje 
         Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
         předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání                           T:  29. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce              místostarosta obce  


