
USNESENÍ  
z 8. schůze rady obce Velké Březno, která se konala v pondělí 11. 5. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém 

Březně. 
 
 
Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Jungbauer, Karel Turek, Jaromír Dvořák 
 
 

76/2015 
Program jednání 8. schůze Rady obce Velké Březno 

 
Rada obce schvaluje Program jednání této schůze takto: 
 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Různé 
 
 

77/2015 
Návrh opatření ke smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod pivovaru Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala a schválila návrh opatření navržených Ing. Miňovským pro dohodu s Heineken 
ČR v budoucí smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod mezi budoucím provozovatelem čov – obcí Velké Březno 
a odběratelem – pivovarem Velké Březno. 

 
 

78/2015 
Záměr změny nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Děčínská 169, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje záměr změny doby trvání nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Děčínská 169, 

Velké Březno do 31. 12. 2015 
II. schvaluje záměr automatické prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor Děčínská 169, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 
 
 

79/2015 
Záměr změny nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Litoměřická 258, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje záměr změny doby trvání nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Litoměřická 

258, Velké Březno do 31. 12. 2015 
II. schvaluje záměr automatické prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor Litoměřická 258, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 
 
 

80/2015 
Záměr změny nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Litoměřická 64, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje záměr změny doby trvání nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Litoměřická 64, 

Velké Březno do 31. 12. 2015 
II. schvaluje záměr automatické prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor Litoměřická 64, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 
 
 

81/2015 
Záměr změny nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Ústecká 318, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje záměr změny doby trvání nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Ústecká 318, 

Velké Březno do 31. 12. 2015 
II. schvaluje záměr automatické prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor Ústecká 318, Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 
 



82/2015 
Záměr změny nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 130/2 a části p.p.č. 127/1 k.ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje záměr změny doby trvání nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 130/2 a části p.p.č. 127/1 k.ú. 

Velké Březno do 31. 12. 2015 
II. schvaluje záměr automatické prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 

127/1 a 130/2 k.ú. Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 
 
 

83/2015 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní a kanalizační přípojka 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti: Zbudování vodovodní a kanalizační 

přípojky na parcele p. č. ……. v k. ú. Velké Březno 
s …………………………………………………………………………………………………………
….. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 

84/2015 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti prodloužení vodovodního řadu 

 na p.p.č …………………….. 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti: Prodloužení vodovodního řadu na parcele 
p. č. ….. v k. ú. Velké Březno s ………………………………………………………. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 
 

85/2015 
Smlouva o zřízení práva stavby 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje smlouvu o zřízení práva stavby: Stavební úpravy půdního bytu 

………………………………………  
II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

 
86/2015 

Záměr prodeje p. p. č 178/38 a p. p. č. 176/66 k. ú. Vítov  
Rada obce schvaluje, na základě žádosti o prodej, záměr prodeje p. p. č. 178/38  k.ú. Vítov o rozloze 130 m2 a p. p. 
č. 176/66 k.ú. Vítov o rozloze 4 m2. 

 
87/2015 

Záměr prodeje p. p. č 441 k. ú. Valtířov nad Labem  
Rada obce schvaluje, na základě žádosti o prodej, záměr prodeje p. p. č. 441  k.ú. Valtířov nad Labem o rozloze 402 
m2. 

 
88/2015 

Záměr směny p. p. č 894, části p.p.č. 895 a části p.p.č 370 k.ú. Velké Březno vše ve vlastnictví obce Velké 
Březno za část p.p.č. ………………. 

Rada obce Velké Březno schvaluje záměr směny p. p. č 894 o výměře 1119 m2 k.ú. Velké Březno, části p.p.č. 895 o 
výměře cca 224 m2 k.ú. Velké Březno a části p.p.č 370 o výměře cca 53 m2 k.ú. Velké Březno, vše ve vlastnictví 
obce Velké Březno za část p.p.č  ………. o výměře cca 767 m2 ………………… 

 
 

89/2015 
Převod kontejneru od HZS 

Rada obce Velké Březno projednala, na základě osobního jednání starosty se zástupci HZS Ústeckého kraje, 
možnost podání žádosti o dodatečný bezúplatný převod hasičského kontejneru, který byl součástí již převedeného 
technického automobilu TA 4, 3561 LIAZ 101, SPZ ULA 50 – 96 v roce 2009, jenž ale vede HZS Ústeckého kraje 
stále v účetnictví. Rada obce konstatovala, že předmětný kontejner byl již obci předán 23. 11. 2009 jako součást 
technického automobilu TA 4, 3561 LIAZ 101, SPZ ULA 50 – 96 a proto podání žádosti o dodatečný převod 
neschválila. 



 
90/2015 

Souhlas s investicí – zřízení zavlažovacího systému na pozemku obce 660/4 
Rada obce Velké Březno, na základě žádosti FK JISKRA Velké Březno, souhlasí s investicí do automatického 
zavlažovacího systému na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 660/4 k.ú. Velké Březno. Investice bude hrazena 
z dotace FAČR, jejímž příjemcem je FK JISKRA Velké Březno. 

 
91/2015 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce Velké Březno, 
příspěvkové organizaci ZŠ Velké Březno, na krytí provozních nákladů spojených s činností 
sportovního kroužku JUDO ZŠ Velké Březno v roce 2015. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 

92/2015 
Rozpočtové opatření č. 1 

Rada obce Velké Březno schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy. 
 

93/2015 
Zahájení exekuce na dlužníka 

Rada obce Velké Březno schvaluje podání návrhu na zahájení exekuce proti ……………………., ve věci dluhu na 
nájemném ve výši ……….. Kč. 
 

94/2015 
Žádost TJ SPARTAK Valtířov o navýšení finančního příspěvku na pořádání dětského dne. 

Rada obce Velké Březno schvaluje žádost TJ SPARTAK Valtířov o navýšení finančního příspěvku o 2 500,- Kč na 
pořádání dětského dne. 

95/2015 
Aktualizace povodňového plánu 

Rada obce Velké Březno schvaluje aktualizaci organizační části povodňového plánu obce Velké Březno - Hlídková 
a hlásná služba, Povodňová komise obce Velké Březno, Seznam členů pracovní skupiny 
 

96/2015 
Chov zvěře v zajetí – samota Velichov 

Rada obce Velké Březno bere na vědomí chov zvěře v zajetí – dětského zookoutku umístěného v katastru obce 
Velké Březno – samota Velichov, provozovaného Milanem Talským, Sokolovská 186, 403 22 Ústí nad Labem. 

 
97/2015 

Pověření Obecního úřadu 
Rada obce Velké Březno pověřuje úsek sociálních věcí Obecního úřadu, konkrétně Mgr. Pavlínu Linkovou k jednání 
a komunikaci s úřadem práce ČR ve věci udělování souhlasu nebo nesouhlasu obce s možností ubytování osob 
v ubytovacím zařízením nacházejícím se v katastru obce, a to ve smyslu § 33, odst. 6, Zákona O pomoci v hmotné 
nouzi, v platném znění  

 
98/2015 

Organizace 6. jednání OZ 
Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit tento program 6. jednání zastupitelstva obce. 

 
1. zahájení 
2. ČOV Velké Březno 
3. dotazy členů zastupitelstva 
4. diskuze 

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