
P O D K L A D 
24. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

 
které se koná dne 25. 9. 2017 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Ad. 2) 

Hospodaření s majetkem obce 
 
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č 70/1 v k. ú. Velké Březno 
Žádost o koupi části pozemku č. 70/1  v kú Velké Březno o výměře 778 m2. Jedná se o pozemek 
č. 70/28, který vznikl GP č. 793-66/2017. Smluvní cena dle znaleckého posudku č. 5776-068/17 
po zaokrouhlení činí 225.000 Kč. Kauce ve výši 5000 Kč byla složena. V příloze je přehled 
vynaložených nákladů. Jde o vyrovnání majetkových vztahů – postavený plot bývalého Benaru 
se nachází na obecním pozemku. Rada obce doporučuje předložený návrh smlouvy schválit 

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – prodloužení 
vodovodu ulice Pod Strání 
Předkládáme zastupitelstvu obce k projednání a odsouhlasení Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci, týkající se stavby „Prodloužení vodovodního řadu na 
parcele p. č. 445/1 v k. ú Velké Březno“. Jedná se o 44 m vodovodu HDPE 63“ v ulici Pod 
Strání. Rada obce doporučuje předložený návrh smlouvy schválit. 

 
 

Ad. 3) 
Finanční záležitosti 

Rozpočtové opatření č. 8 
Ad. 4) 

    Různé 
 

Nová veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 
S ohledem na platnost nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, který vešel v platnost od 1. 7. 2017, předkládáme Zastupitelstvu obce Velké Březno návrh 
nové veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. Nutnost 
vyhotovení nové veřejnoprávní smlouvy vzešla na základě shora uvedeného právního předpisu. 
Věc byla prokonzultována s obcí Malé Březno, která má dále zájem, aby obec Velké Březno 
vykonávala za ni přenesenou působnosti v oblasti přestupků v intencích shora jmenovaného 
zákona. Z obce Malé Březno zároveň vzešel podnět (návrh), aby Obec Velké Březno návrh 
veřejnoprávní smlouvy vyhotovila. Rada obce doporučuje předložený návrh smlouvy schválit 
 
Strategický dokument 
Projednání a schválení finální verze dokumentu. 
 

Ad. 5) 
Zprávy starosty 

Suchý potok – realizace protipovodňových opatření 
Na minulém jednání jsem informoval o plánované rekonstrukci břežních zdí Suchého potoka a 
současně mostovky u č. p. Litoměřická 295. Původně měla být investorem oprav Lesy ČR 
financována i PD mostovky, kterou bude obec při té příležitosti opravovat. Nově ale projekční 
kancelář informovala, že vzhledem k dotačním podmínkám, nemůže investor – Lesy ČR 



financovat PD na samotnou mostovku. Náklady na zpracování PD samotné mostovky jsou cca 
75 000,-. Rada obce proto k tomuto bodu přijala následující usnesení: 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh rekonstrukce stávajícího propustku u 
domu č. p. 295 a  
I.   Ruší 
     usnesení rady obce č. 142/2017. 
II. Souhlasí 
     s tím, že obec ponese náklady na vybudování mostovky na rekonstruovaném propustku u  
     domu č. p. 295 (o rozměrech 4, m x 10,5 m), včetně projektu ve stupni DSP/DPS na „SO    
     09 Mostovka“ a statického posouzení „SO 05 Opěrné zdi“  
III.Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     do návrhu rozpočtu pro rok 2018 zahrnout náklady na vybudování mostovky ve výši  
     212.000,- Kč.                                                                                                      T: 30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti   hlasů zdržel  

Projednání žádostí předsedy KASUGA z.s. pana Tomáše Buchara 
 
Dvě  žádosti jsou součástí příloh, další dvě jsou popsány níže. 
 
Vážené Zastupitelstvo, 
  
výbor spolku KASUGA judo Velké Březno podporuje návrh pana Ing. Fialy z 22. zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno viz níže.  
KASUGA využije osobu správce okamžitě od 1.9.2017 na Dohodu o provedení práce v 
tělocvičně ZŠ.  
V případě zaměstnaneckého poměru rovněž využije za účelem přípravy sportoviště 3x v 
týdnu před a po konci tréninku juda pro děti. 
Tato osoba by mohla pracovat pro všechny sportovní organizace, podílet se na správě areálu 
fotbalu Velké Březno, Valtířov a rovněž pro judo. 
  
K dotazu pana Dvořáka - rozsah práce pro judo 3x v týdnu před rozložit a po tréninku složit 
1tunu tatami viz naše požadavky z infosystému. 
Časová náročnost není značná, cca 20min před tréninkem a 20min po tréninku, nelze totiž 
více blokovat vymezené hodiny v tělocvičně s ohledem na ostatní nájemce tělocvičny ZŠ. 
  
--------------- 
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 21. června 2017 v 
zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Březno  
  
Ing. Fiala požádal zastupitele, aby přemýšleli o financích pro sportovní organizace. Navrhuje 
u FK Jiskra převzít byt jako byt služební a zaměstnat osobu, která by se starala o areál a byla 
využívána pro obecní účely, byl by to krok pro vyčlenění provozních nákladů. Nyní máme 
správce na dohodu o provedení práce.  
  
p. Dvořák – k tomu uvádí, že by bylo vhodné mít nějaké vstupní údaje. Přehled nákladů od 
finanční komise, obsah práce a činností.  
--------------- 
  
Děkujeme  



 
 Vážení zastupitelé, 
  
žádáme, aby všechny dokumenty v souvislosti s judem adresované radním a zastupitelstvu 
byly řádně dány do Zápisu zastupitelstva. 
Žádáme 2 poslední dokumenty projednat a zapsat: 
email 1 - souhlas s návrhem p. Fiala. 
email 2 - vyjádření investice výstavby na pozemku obce. 
  
+ další 2 žádosti projednat a zapsat: 
email 3 - zasíláme 3. dokument – odpovědi na otázky KASUGA v souvislosti s článkem 
Zpravodaj. 
email 4 - Žádáme zapsat do Zápisu zastupitelstva i tuto žádost o zapisování. Lidé, děti, rodiče 
a hlavně ti, kteří tráví spousty volného času, věnují se ve volném čase výchově a sportu dětí 
Velkého Března si určitě zaslouží, aby tyto žádosti byly řádně projednány a existoval záznam 
o projednání. Výstupy jsou zpracovány do strategického rozvoje KASUGA juda a stanoviska 
k 2018 se letos v listopadu budou předkládat výboru spolku KASUGA a musíme mít jistotu, 
že se zastupitelé s tím zabývali. Naše rozhodnutí k 10 letům působení a rozhodnutí jak a kde 
budeme pokračovat nebudou jednoduché a proto chceme mít jistotu v kvalitní podklady. 
  
Do zápisu Zastupitetsva tedy 4x projednání KASUGA. 
  
Děkujeme za pochopení. 
  
S pozdravem 
Tomáš Buchar, MBA 
KASUGA z.s. 
Judo Velké Březno 
+420 739 416 241 | buchar.tomas@seznam.cz | www.judo-vb.cz 
 

M. Kulhánek 
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