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USNESENÍ 
 

Z 18. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 23. 11. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké 
Březno 

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

204/2015  
Program jednání 18. 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: 5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 

205/2015 
Pronájem ………………… v k.ú. Valtířov nad Labem. 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje pronájem ……………………. v k.ú. Valtířov nad Labem o rozloze 360 m2, na 

dobu neurčitou, za 1 Kč/m2/rok. 
Nájemce: ……………………………………………………………… 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 

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

 
206/2015 

Záměr prodeje části p. p. č. 3/1 v k. ú. Vítov. 

Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje části p. p. č 3/1 v k. ú. 
Vítov o výměře cca 130m2. 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 

207/2015 
Záměr prodeje p. p. č. 279/1, p.p.č. 278, p.p.č. 277 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje p. p. č 279/1 o výměře 
358 m2, p. p. č. 278 o výměře 2906 m2, p. p. č 277 o výměře 428 m2, vše v k. ú. Velké Březno. 

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

208/2015 
Záměr prodeje p. p. č. 127/1, p. p. č. 130/2v k. ú. Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje p. p. č. 127/1 v k. ú. 
Velké Březno o výměře 451 m2 a p. p. č. 130/2 v k. ú. Velké Březno o výměře 409 m2.  

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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209/2015 

žádost o umístění reklamy – 4 ks směrových cedulí. 

Rada obce Velké Březno vzala na vědomí žádost o umístěním 4 ks směrových cedulí na sloupy VO 
v ulici Ústecká, Děčínská a Litoměřická Velké Březno s tím, že k souhlasu s umístěním požaduje 
vyjádření dopravní policie ČR. 

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

 
210/2015 

Stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou členy zastupitelstva 
obce, a to formou daru. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Schvaluje poskytnutí peněžitého daru členům výborů ZO a komisí RO, nečlenům ZO, uvedeným 

v důvodové zprávě, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu, předložením návrhu na rozpočtové opatření ve výši 

32.000,- Kč zastupitelstvu obce ke schválení. 
III. Ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zabezpečit výplatu daru dle důvodové zprávy ve 

výplatním termínu OÚ ze měsíc listopad 2015. 

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

211/2015 
Dodatek č. 1 k servisním a konzultačním službám z oboru informačních technologií.  

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k servisním a konzultačním službám z oboru informačních 

technologií s Ing. Romanem Vaibarem, kterým mění rozsah služeb a prací – dodavatel nebude 
poskytovat objednateli provoz emailových služeb, počínaje dnem 1. 2. 2015  

II. pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

 
212/2015 

Dodatek č. 1 k paušální smlouvě.  

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje uzavření dodatku č. 1 Paušální smlouvy uzavřené s Jiřím Marešem, Mozartova 

253/60, 400 01 Ústí nad Labem ze dne 20. 9. 2009, jejímž předmětem je E-mail hosting do 30 
schránek za cenu 350 Kč/ měsíc. 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku. 

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

213/2015 
Stanovení platu a přiznání mimořádné odměny řediteli Základní školy Velké Březno. 

 Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Stanovuje s účinností od 1. 11. 2015  

plat PaeDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Přiznává PaeDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, mimořádnou jednorázovou odměnu ve 

výši uvedené v důvodové zprávě. 
III. Ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zabezpečit realizaci tohoto usnesení.  

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



3 
 

214/2015 
Stanovení platu a přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Stanovuje  

a) s účinností od 1. 11. 2015  
plat paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
b) s účinností od 1. 12. 2015  
plat paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 

II. Přiznává paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, mimořádnou jednorázovou odměnu 
ve výši uvedené v důvodové zprávě. 

III. Ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zabezpečit realizaci tohoto usnesení.  

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

 
215/2015 

Zrušení usnesení č. 181/2015 a usnesení č. 193/2015. 

Rada obce Velké Březno 

I. Ruší usnesení č. 181/2015 a usnesení č. 193/2015. 

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

 
216/2015 

Vytvoření odloučeného pracoviště úseku VaK Obecního úřadu Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Zřizuje s účinností od 1. 1. 2016 odloučené pracoviště Úseku správy vodovodů a kanalizací 

Obecního úřadu Velké Březno v domě na adrese Zahradní 182 Velké Březno. 
II. Souhlasí s použitím finančních prostředků účtu 194194375/0300 (účet VaK) na krytí nákladů 

vyvolaných zřízením odloučeného pracoviště úseku VaK (stavební opravy, výmalba, instalace, 
odzkoušení počítačů a telefonní linky a zařízení nábytkem). 

III. Doporučuje Zastupitelstvu obce Velké Březno schválit rozpočtové opatření na nákup pěti kusů 
PC a jednoho kusu monitoru dle nabídky J.M.Post  ve výši 106.000. 

IV. Ukládá Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, zabezpečit realizaci tohoto usnesení.  

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

 
217/2015 

Smlouva o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky. 

Rada obce Velké Březno neschvaluje uzavření smlouvy s NaEnergie.cz s.r.o. se sídlem Merhautova 
428/2, 613 00 Brno o poradenských služeb v oblasti energetiky. 

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

 
218/2015 

Darovací smlouva AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

Rada obce Velké Březno  
I. Schvaluje uzavření darovací smlouvy s AVE Ústí nad Labem s.r.o, se sídlem Neštěmická 779/4, 

400 07 Ústí nad Labem o poskytnutí daru ve výši 30 512 Kč. 
II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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219/2015 
Smlouva o sdružení prostředků. 

Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit uzavření smlouvy o sdružení 
prostředků s obcí Homole u Panny, se sídlem Homole u Panny 1, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 00555495, 
jejíž předmětem je: 

I. zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, pro obec Homole u Panny jednotkou SDH obce Velké Březno 

II. sdružení prostředků na činnost jednotky SDH obce Velké Březno dle § 69a uvedeného zákona, 
III. poskytnutí poskytovateli za plnění dle čl. I této smlouvy paušální roční poplatek ve výši 30.000  

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

220/2015 
Smlouva o sdružení prostředků. 

Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit uzavření smlouvy o sdružení 
prostředků s obcí Zubrnice, se sídlem Zubrnice 38, 400 02 Ústí nad Labem 2, IČ 00556874, jejíž 
předmětem je: 

I. zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, pro obec Zubrnice jednotkou SDH obce Velké Březno, 

II. sdružení prostředků na činnost jednotky SDH obce Velké Březno dle § 69a uvedeného zákona, 
III. poskytnutí poskytovateli za plnění dle čl. I této smlouvy paušální roční poplatek ve výši 30.000  

Kč. 

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

221/2015 
Cena za prodej odznaků a klíčenek se znakem obce. 

Rada obce Velké Březno stanovuje  
I. cenu za prodej odznaku se znakem obce v částce 40 Kč/ kus, 
II. cenu za prodej klíčenky se znakem obce v částce 60 Kč/ kus. 

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

222/2015 
Organizace 9. jednání OZ. 

Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit tento program 9. jednání zastupitelstva obce. 

1. zahájení 
2. složení slibu zastupitele 
3. volba člena FV 
4. hospodaření s majetkem obce 
5. různé 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

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

223/2015 
Dodatek č. 10 zřizovací listiny PO ZŠ Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit dodatek č. 10 zřizovací listiny PO ZŠ Velké Březno. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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224/2015 
Doplnění č. 2 rozpočtového opatření č. 4. 

Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit doplnění č. 2 rozpočtového opatření č. 4 dle přílohy. 

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

 
225/2015 

Rozpočet obce pro rok 2016. 
Rada obce Velké Březno pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce svoláním pracovního jednání 
zastupitelstva obce k návrhu rozpočtu obce Velké Březno pro rok 2016. 

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

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