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U S N E S E N Í 
 

39. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 23. 11. 2016 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav 
Boháč. 

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, 

284/2016 
Program jednání 39. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

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

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

285/2016 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-4014203/001 UL, Velké Březno, p.p.č. 810/16 – kNN 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –    
     služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku č. 810/4, 830/4, 840/5 a 847/4,  
     všechny v k. ú. Velké Březno, za cenu 1000 Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                     T:  14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

286/2016 
Návrh na uzavření nových smluv o nájmu bytu 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
Schvaluje 
  1.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………… 
       ……………………. 
 
 
 
 2.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
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       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….,   
       …………………………….. 
 3.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………..           
       …………………….. 
 4.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ..,………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………,  
       ………………... 
 5.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č…………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………. 
       …………………………. 
 6.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….   
       ………………………………………………………….. 
 7.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….  
       ……………………………………………….. 
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 8.   Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….   
       ………………………………………………….. 
  9.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu.        
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………        
       ……………………... 
10.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………………   
       …………………………………………………. 
 11. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………….., Velké Březno,  
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………….   
       …………………………………….   
12.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………   
       ………………………..   
13.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….,   
       ………………... 
14.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………..   
       ………………………………………….   
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15.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….   
       ……………………..   
16.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………….., Velké Březno   na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………,  
       ………………...  
17.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ………………………., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………,   
       …………………..  
18.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………   
       …………………………..   
19.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………. Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….   
       ……………………..   
20.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………………   
       ……………………..   
21.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………, Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………….. 
       …………………………………………..   
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22.  Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. ……………………….., Velké Březno, na   
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti              
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí   
       nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….   
       …………………...   
 23. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č. …………………………., Velké Březno, na  
       dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti  
       nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí  
       nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………….. 
       …………………….. 
24. Uzavření nové smlouvy o pronájmu bytu č…………………………….., Velké Březno, na   
      dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platností   
      nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí     
      nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
      Nájemce:      
      ………………………………………………………………………………………………      
      ……………………... 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                      T: 15. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 
 

287/2016 
Pronájem část p. p. č. 389/1v k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje  
      pronájem části p. p. č. 389/1 o výměře 175 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem panu …………  
     ............................................................................................... a to rovným dílem, na dobu  
      neurčitou za 1 Kč/m2/rok. 
II.  Ukládá 

      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                      T: 31.12.2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0      hlasů zdržel p. Dvořák 

288/2016 
Plán obnovy a investic vodovodů a kanalizací pro rok 2017 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.    Doporučuje 
       Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
       schválit Plán obnovy a investic vodovodů a kanalizací pro rok 2017 s výhledem do roku  
       2020 
II.   Pověřuje 
       Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
       předložením planu obnovy a investic zastupitelstvu obce k projednání.     T:  14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 
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289/2016 
Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2017 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit s účinností od 1. 1. 2017 cenu vodného a stočného pro rok 2017 takto: 
       vodné     stočné     celkem 
     Cena bez DPH:   34,25 Kč  24,61 Kč  58,86 Kč 
     Cena vč. 15% DPH:  39,39 Kč  28,30 Kč  67,69 Kč 
II.   Pověřuje 
       Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
       předložením návrhu na stanovení ceny VaK zastupitelstvu obce k projednání.                                              
                                                                                                                             T:  14. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

290/2016 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
      paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, 
      mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
       o tomto usnesení informovat ředitelku školy.                         T: 30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 

 
291/2016 

Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Přiznává 
       PaedDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, 
       mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II.    Ukládá 
        Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
        o tomto usnesení informovat ředitele školy.            T: 30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

292/2016 
Návrh na likvidaci movitého majetku – použitý, nepotřebný kancelářský nábytek  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     a) likvidaci starého, poškozeného a nepotřebného kancelářského nábytku a jeho odpis  
         z účetní evidence obce. 
     b) postup likvidace navržený v důvodové zprávě. 
II. Zmocňuje 

   Petru Dvořákovou, referentku správy DaP OÚ, 
   za účelem realizace písm. b) schvalovací části tohoto usnesení, k uzavírání darovacích    
   smluv. 
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III. Ukládá 
     Petře Dvořákové, referentce správy DaP OÚ,  
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                             T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

293/2016 
Nákup termokamery pro potřeby SDHO 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      nákup termokamery FLIR dle předloženého návrhu, za cenu 125.000 Kč bez DPH s tím, že  
      bude  využívána jak pro potřeby JSDHO Velké Březno, tak občany Velkého Března za   
      účelem prevence proti požárům. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0  hlasů zdržel    1 

 

 
 

 
 

 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Marie Dvořanová 
     starosta obce           členka rady obce  


