
ZÁPIS 
 
Z 1. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 19. listopadu 2014 v 16:30 na obecním 
úřadě ve Velkém Březně. 
 
Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Karel Turek, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Jungbauer 

 
Zahájení  
 
Schůzi Rady zahájil starosta. Radní schválili navržený program schůze: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Rozbor hospodaření 1- 10/2014 
4) Rozpočtová opatření 
5) Rozpočet obce 2015 
6) Různé 
7) Zprávy starosty a tajemníka 

 
 
Hospodaření s majetkem obce 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-4008630/VB/002 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene  - služebnosti: IV-12-4008630/VB/002, UL 
Valtířov 27 RD – knn, TS kNN – podzemního kabelového vedení s ČEZ distribuce, a.s. se 
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02, zastoupená spol. GA Energo technik s.r.o. se sídlem 
Plzeň, Bolevec-Orlík, Na Střílně AB, 330 11 na pozemcích ve vlastnictví obce p.č.: 408/1, 408/2, 
408/8, 409/35, 409/61, 409/67, k. ú. Valtířov nad Labem. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 
 
Pronájem p.p.č. 5 k.ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno  
 

I. schvaluje pronájem p.p.č 5 k.ú. Valtířov nad Labem o výměře 1609 m2, ……..za 1 Kč/m2/rok. 
II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 
 

Rozbor hospodaření 1 – 10/ 2014 
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce vzít rozbor hospodaření obce za 1 – 10/2014 na vědomí. 

 
Rozpočtová opatření č.: 2/2014 
Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtová opatření č.2/2014 dle přílohy. 

 
Rozpočet obce 2015 
Rada obce Velké Březno doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce pro rok 2015 dle přílohy. P. 
Dvořák požaduje o předložení placení členských příspěvků členů FK JISKRA Velké Březno a TJ SPARTAK 
Valtířov. 
 
Různé 
Odměna ředitele MŠ a ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schvaluje mimořádnou odměnu ředitelům příspěvkových organizací obce - MŠ Velké 
Březno a ZŠ Velké Březno, dle Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizovaná obcí Velké 
Březno. 
 
Žádost o změnu využití finančních prostředků z rozpočtu 2014 JUDO ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schvaluje žádost o změnu využití finančních prostředků z rozpočtu 2014 JUDO ZŠ 
Velké Březno. Změnou využití nedojde k překročení schválené finanční dotace, prostředky budou využity pro 
nákup 10 kusů tatami v rozměru 1 x 1 m. 
 



Darovací smlouva Heineken 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje darovací smlouvu s Heineken ČR o poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč pro 
potřeby SDHO Velké Březno  

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
 
Dodatek plánovací smlouvy 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje dodatek plánovací smlouvy č. 1 ze dne 5. 4. 2013 s ……………… 
II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku 
Předmětem dodatku je souhlas obce s  

 
Finanční příspěvky na konání kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2015 
Rada obce Velké Březno schvaluje finanční příspěvky na konání kulturních, společenských a sportovních akcí 
v roce 2015. 
 
Zprávy starosty: 
Starosta informoval radu o: hotové PD zamýšleného chodníku pod zámkem ve Velkém Březně. Chodník je 
plánován na pozemcích ve vlastnictví obce p. č.  22/4 a 15 k. ú. Velké Březno.  
 
Rada obce dále projednávala: 
Návrh firmy Petr Choura na finanční spoluúčasti obce při realizaci opravy MK na p.p.č. 37 a 39 k.ú. Vítov. 
K návrhu se vyjádřil p. Dvořák s tím, že si nechal zpracovat kontrolní rozpočet stavby dle ceníku URS a 
konstatoval, že ceny dle URS jsou nižší, než navrhuje firma Petr Choura. Nedomnívá se, že je vhodné k realizaci 
přistoupit před ukončením výstavby RD v dané lokalitě (dle podmínek obce k stavebnímu povolení, by zde 
mohly stát ještě 2 RD, další výstavba je podmíněna zbudováním vodojemu). Navrhl připravit plánovací smlouvu, 
ve které bude ošetřena povinnost stavebníka realizovat předmětnou opravu po kolaudaci 5tého rodinného domu. 
V současnosti jsou v dané lokalitě postaveny 3. Případnou spoluúčast obce rada nevylučuje, v současnosti ale 
nerozhodla o případné % výši spoluúčasti. Rada v případě spoluúčasti na opravě požaduje upravit ceny za 
navrhované práce dle ceníku URS a zpracování více nabídek – oslovením více dodavatelů. Případné oslovení 
dalších dodavatelů by provedla obec. 
Návrh Ing. Fialy na oddělení provozních nákladů sportovních klubů a organizací v obci a samotné finanční 
dotaci dětí a mládež do 18 let, registrovaných u sportovních klubů obce Velké Březno. Rada konstatovala, že 
návrh je podnětný, ale je třeba jej dopracovat, konkretizovat, stanovit jasná pravidla. Zda podpořit i děti a mládež 
registrovaných u sportovních organizací mimo obec Velké Březno, aby tímto nedošlo k diskriminaci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce        místostarosta obce 
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