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U S N E S E N Í 
 

45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne. 8. 2. 2017 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

Omluveni:  
21/2017 

Program jednání 45. 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 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 

22/2017 
Kupní smlouva – prodej části p. p. č. ……. v k. ú. Velké Březno - žadatel …………….. 

 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit smlouvu o prodeji části p.p.č. ……., dle geometrického oddělovacího plánu                     
    č. 770 - 151/2016 označené jako p.p.č. ……… díla a) o výměře 6 m2, v k. ú. Velké Březno,  
    za cenu 2.300,- Kč  
    Kupující: 
    ………………………………………………………………………………………………. 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                    T:  13. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel        0  

23/2017 
Dodatek č. 1 - smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě – p.p.č. ………………, obě v k. ú. Valtířov nad Labem. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –  
     služebnosti na pozemcích p. č. …………………., oba v k. ú. Valtířov nad Labem 
     Oprávněný:  
     ……………………………………………………………………………………………  
     ……... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
                                                                                                                                T:  28. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti   0  hlasů zdržel        0   
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24/2017 
Návrh na vyhlášení záměru pronájmu KD Tivoli, včetně přilehlých pozemků. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     a) Záměr pronájmu nebytových prostor v KD Tivoli. Jedná se o budovu s číslem popisným  
         148 Velké Březno s nebytovými prostory o celkové výměře 1124 m2 (z nichž 562 m2 je    
         určeno pro provozování restaurační činnosti a 562 m2 pro provozování kulturně  
         společenských a vzdělávacích činností), stojící na pozemku č. 648, zastavěná plocha,    
         o výměře 2.409 m2, vše v k. ú. Velké Březno. Součástí pronájmu jsou i pozemkové  
         parcely:  
         p. č. 644, ostatní plocha, o výměře 173m2, p. č. 647, ostatní plocha, o výměře 1819 m2, 
         celkem 1.992 m2, vše v k. ú. Velké Březno. 
         Účelem nájmu by mělo být celoroční provozování hostinské činnosti a pořádání  
         kulturně společenských, případně vzdělávacích akcí.  
         Minimální roční nájemné činí 93.000,- Kč bez DPH, z toho 90.500 Kč za pronájem  
         nebytových prostor a 2.500,-- Kč za pronájem přilehlých ploch. 
         Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, minimálně 10 let s tím, že nájemné po dobu pěti  
         let od uzavření nájemní smlouvy bude neměnné. V dalším období se bude nájemné  
         v průběhu dalších pěti let postupně zvyšovat u nebytových prostor průměrným indexem  
         1,15 u pozemků průměrným indexem 1,1. 
         Nabídka zájemce musí obsahovat jeho podnikatelský záměr, který mimo jiné garantuje,      
         že provoz restaurace bude zahájen tak, aby již v letošní sezoně mohla poskytovat služby  
         občanům obce a uživatelům cyklostezky.  Součástí nabídky budou minimálně 3 reference  
         o činnosti, která je účelem nájmu. 
     b) Záměr pronájmu pozemku p.č.649, zahrada, o výměře 193 m2, v k. ú. Velké Březno.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu KD Tivoli.                                        T:  10. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0 

25/2017 
Dohoda o ukončení smlouvy o výprose na p.p.č. ………. v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výprose p.p.č. ……… v k. ú. Velké Březno    
     s nájemcem ……………………………………………………………………….. ke dni  
     28. 2. 2017. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení smlouvy.                                           T:  28. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0 

26/2017 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na p.p.č. …………………………,  

…………., vše v k. ú. Valtířov nad Labem, na p.p.č. …………. v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 

I.  Schvaluje  
    uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemků p. č. …………………………. vše  
    v k. ú. Valtířov nad Labem a p.p.č. ………. v k. ú. Velké Březno s nájemcem ………………  
    ………………………………………………………….. ke dni 28. 2. 2017 
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení smlouvy.                                           T:  28. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  5 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

27/2017 
Dohoda o ukončení smlouvy o údržbě pozemku č. ……. v k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.  Schvaluje  
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o údržbě pozemku p.p.č. ………. v k. ú. Valtířov nad  
     Labem s poskytovatelem ………………………………………………………………..    
     ……….. ke dni 28. 2. 2017. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení smlouvy.                                           T:  28. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

28/2017 
Smlouva o údržbě pozemku 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    uzavření Smlouvy o údržbě pozemku bezúplatně na: 

- pozemku parcelního čísla ……., orná půda, výměr 25059 m2, v k. ú. Velké Březno 

- pozemku parcelního čísla ……, orná půda, výměr 2960m2, v k. ú. Velké Březno 

- pozemku parcelního čísla ………, trvalý travní porost, výměr 10664 m2, v k. ú. Velké Březno 

- pozemku parcelního čísla …………., trvalý travní porost, výměr 6860m2, v k. ú. Velké Březno 

- pozemku parcelního čísla …………., orná půda, výměra 10145 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem 

- pozemku parcelního čísla …….., ostatní plocha, výměra 1226 m2, ostatní komunikace, v k. ú. 
Valtířov nad Labem 

- pozemku parcelního čísla ………., ostatní plocha, výměra 1179 m2, jiná plocha, v k. ú. 
Valtířov nad Labem 

- pozemku parcelního čísla ………., ostatní plocha, výměra 1284 m2, jiná plocha, v k. ú. 
Valtířov nad Labem 

- pozemku parcelního čísla …………, ostatní plocha, výměra 1112m2, jiná plocha, v k. ú. 
Valtířov nad Labem 

- pozemku parcelního čísla ………., orná půda, výměra 6044 m2, Objednatel je na základě 
Nájemní smlouvy č. ……………… jako nájemcem, oprávněn užívat pozemek, který je 
ve vlastnictví České republiky a příslušným hospodařit s majetkem státu je Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, PSČ 130 00, v nájemní smlouvě 
uveden jako pronajímatel. 

Poskytovatel: 
………………………………………………………………. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření Smlouvy o údržbě pozemku.                                                T: 31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel        0 
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29/2017 
Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nesouhlasí 
      s připojením obce Velké Březno k akci Vlajka pro Tibet 2017 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      o usnesení rady obce informovat žadatele                            T:  15. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  0  hlasů zdržel        0 

30/2017 
Žádost o pomoc – Kočičí útulek na Vysočině  z.s. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nesouhlasí 
     s poskytnutím finančního daru společnosti 1. Kočičí útulek na Vysočině, IĆ: 03731821 se  
     sídlem Skrýšov 12, 588 13 Polná. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      o usnesení rady obce informovat žadatele                         T:  15. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0 

31/2017 
Žádost o finanční podporu Hospice sv. Štěpána, z.s.  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000,- Kč za účelem nákupu zdravotnického  
    materiálu a léků proti bolesti a uzavření darovací smlouvy  
    Obdarovaný: 
    Hospic sv. Štěpána,  z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice,   
    zastoupená ředitelkou, Mgr Monikou Markovou. 
II Ukládá  
    Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
    zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                 T:  28. 2. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0 

32/2017 
Doplnění flotilové pojistné smlouvy o vozidlo Škoda Rapid 

Rada obce Velké Březno vyslechla informaci o ukončení leasingu motorového vozidla Škoda 
Rapid  7U7 5660 a tím i ukončení pojištění vozidla (povinné i havarijní) a o následném 
převedení tohoto pojištění do flotilové smlouvy a tuto 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0  

33/2017 
Návrh na poskytnutí finančního daru studentům SPŠS 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši: 
     5.000,- Kč panu ……………………………………………………………………….. 
     5.000,- Kč panu …………………………………………………………………….. 
                       ………… 
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     5.000,- Kč panu …………………………………………………………………………….  
                       Labem 
     5.000,- Kč panu …………………………………………………………………………….  
                       Labem 
II.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ 
      zabezpečit realizaci schvalovací části tohoto usnesení.                                   T:  28. 2. 2017 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce 
      předáním finančního daru určeným studentům.                          T:  31. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0 

34/2017 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8066769312 – pojištění majetku  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8066769312 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

35/2017 
Návrh na změnu a doplnění Redakční rady 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou informaci a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     a) Vzít na vědomí rezignaci …………….. na členství v redakční radě Zpravodaje 
     b) Jmenovat paní ………………, členkou redakční rady Zpravodaje. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce 
     předložením návrhu na doplnění Redakční rady Zpravodaje zastupitelstvu obce     
     k projednání.                                                                                             T:  13. 3. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel        0 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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


