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Č. j.: OUVB - 98/2021 
PID: DDXWX3OP19KAD 
SPIS č. 3/21 
 
 

U S N E S E N Í 
 

45. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 02. 2021 od 16:00 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala (od 17:26 hod.), paní Zuzana 
Mendlová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 
 
Omluveni:  

19/2021 
Program jednání 45. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 45. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Hospodaření s majetkem obce: 

• Dohoda u ukončení nájemní smlouvy č. 13/1997. 
• Záměr prodeje části pozemků č. 74/1 a 74/2, oba v k. ú. Velké Březno. 
• Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. ………………, obec Velké Březno. 
• Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …………………, obec                       

Velké Březno. 
• Záměr pronájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 258, Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru obci Velké Březno – Jednota Coop. 
• Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2021. 

4. Různé: 
• Uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního 

hlásného a varovného povodňového systému. 
• Dodatek č. 2 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-16/2020, s Úřadem práce České republiky. 
• Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
• Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany 

v obci Velké Březno pro rok 2021. 
• Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 

2020. 
• Převedení správy a údržby dešťové kanalizace na úsek VaK. 
• Jmenování členů komise domovníků. 
• Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího 

základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2021. 
5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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20/2021 
Dohoda u ukončení nájemní smlouvy č. 13/1997 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     1.   Uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 13/1997 o nájmu části pozemku č. 535/1 v k. ú.      
           Velké Březno o výměře 4 m2. 

       Nájemce: 
       Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové  
       Město, IČ: 70994234. 

      2.   Záměr pronájmu části pozemku č. 535/1 v k. ú. Velké Březno o výměře 4 m2. 
II.  Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
      1.  Zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                          T: 28. 02. 2021     
      2.  Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na ÚD OÚ.                                  T: 15. 02. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

21/2021 
Záměr prodeje části pozemků č. 74/1 a 74/2, oba v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit záměr prodeje části pozemků p. č. 74/1 o výměře cca 110 m2 a p.č. 74/2 o výměře 

cca 37 m2, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                      T: 22. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

22/2021 
Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, ………………, obec Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

      uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. ………………………., obec Velké Březno, na 
      dobu určitou, do 31. 12. 2021. 
      Nájemce: 
      ……………………………………………………………, obec Velké Březno. 
II.  Ukládá 

   Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
   zabezpečit uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu.                                               T: 28. 02. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

23/2021 
Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …………………, obec Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. ……………………………, obec Velké Březno, na 
       dobu určitou, do 30. 06. 2021. 
       Nájemce: 

     ……………………………………………………………………………, Velké Březno.      
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu.                                             T: 28. 02. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

24/2021 
Záměr pronájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 258, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 203 m2 v 1. NP domu Litoměřická  
      258, Velké Březno 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.                                T: 28. 02. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
25/2021 

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru obci Velké Březno – Jednota Coop 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Souhlasí  
      s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč, ve prospěch obci Velké Březno, který bude  
      využit ke krytí nákladů na výsadbu a údržbu veřejné zeleně. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč ve prospěch obce  
      Velké Březno 
      Dárce: 
      JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Tyršova 213, 269 01 Rakovník 
III. Ukládá 
      Petře Kratochvílové, referentce OŽP OÚ 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                           T:  31. 03. 2021    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

26/2021 
Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2021 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno pro rok 2021             
     ve výši 241.870,- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                    T: 15. 02. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

27/2021 
Uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného 

a varovného povodňového systému 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a     
     varovného povodňového systému ve znění předloženého návrhu. 
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy o spolupráci.                                                       T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

28/2021 
Dodatek č. 2 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-16/2020 s Úřadem práce České republiky 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 2 Dohody č. ULA-V-16/2020, kterým se mění a prodlužuje platnost   
     této dohody od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021. 
II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
    zabezpečit uzavření dodatku č. 2 s úřadem práce.                                             T:  15. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

29/2021 
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 2021 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                         T:  28. 02. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

30/2021 
Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany 

v obci Velké Březno pro rok 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Bere na vědomí  
     Dokumentaci k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci  
     Velké Březno pro rok 2021. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

31/2021 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 

2020 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na adresu 
obce Velké Březno v roce 2020 a tuto 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     k projednání 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením Zprávy o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké  
     Březno v roce 2020 zastupitelstvu obce k projednání.                                      T: 22. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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32/2021 
Převedení správy a údržby dešťové kanalizace na úsek VaK 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Mění a doplňuje  
    Organizační řád Obecního úřadu velké Březno takto: 
    2.4. VaK- vykonává činnost na úseku: 

- příprava a dodávka pitné vody pro obyvatele obce Velké Březno, 
- odvod a čištění splaškových vod z obce Velké Březno, 
- provoz a údržba vodovodu, vodojemů a zařízení s tím spojených, 
- provoz a údržba ČOV, čerpacích stanic, kanalizačních stok, včetně dešťové  
 kanalizace,  
- prodej vody a odvodu odpadní vod – vodné/stočné, a to ve výši stanovené obcí,   
       včetně rozhodování o uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění  
       odpadních vod mezi obcí Velké Březno, coby dodavatelem, a konkrétními  
       odběrateli, a o změnách a ukončení těchto smluv. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit předání dešťové kanalizace do správy úseku VaK OÚ.                  T:  31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

33/2021 
Jmenování členů komise domovníků 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Jmenuje s účinností od 1. 3. 2021 
     ……………………, ………………………………………………………., 
     předsedou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 272 a Litoměřická 248. 
     paní ……………, ……………………………………………………………, 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Valtířov 59. 
     pana …………………, ………………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Valtířov 66. 
     pana ………………, ……………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 319 a 320, a Náměstí 172. 
     paní ……………………, ………………………………………………………, 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 152. 
     paní ………………….., ………………………………………………………., 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 117. 
     pana ……………………, …………………………………………………….., 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Děčínská 317, Ústecká 318,  
     Litoměřická 104, Děčínská 169 a Zahradní 62. 
     pana …………………, ……………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 149. 
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     paní ……………………..., ………………………………………………………..,           
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Na Výsluní 390. 
     ………………………, ………………………………………………….., 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Školní 228. 
     pana ……………, …………………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 64. 
     pana ……………, ……………………………………………………… 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zahradní 142. 
     paní ……………, …………………………………………………………, 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Na Výsluní 391. 
     paní …………………, ………………………………………………………, 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 30. 
     pana ……………, ……………………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 258. 
     ………………………, ………………………………………………………., 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 131. 
     ……………………, ……………………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 206. 
II. Ukládá 
     Ivanu Mottlovi, předsedovi Komise domovníků, 
     informovat členy komise o jejich jmenování a seznámit je s náplní jejich činnosti.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

34/2021 
Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího 

základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2021. 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Zmocňuje 
     společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČO: 61329002, se sídlem Neštěmická 779/4,      Ústí 

nad Labem, PSČ 400 07, aby ve zplnomocnění vymezeném rozsahu, zastoupila Obec při 
uplatnění nároku Obce na třídicí slevu vůči provozovatelům skládek (plátcům poplatku), na 
jimiž provozované skládky bude AVE ÚL, coby operátor svozové služby Obce ukládat  

     odpady a dále, k dalšímu souvisejícímu potřebnému jednání. Obec zmocňuje AVE ÚL k  
     uplatnění nároku na třídicí slevu za rok 2021 ke všem katalogovým číslům komunálního  
     odpadu, jehož je Obec původcem. 
     Uvedené zmocnění platí i pro případy, kdy AVE ÚL bude ukládat komunální odpad Obce  
     na skládky provozované AVE ÚL. V takovém případě se zmocnění považuje za uplatnění  
     třídicí slevy Obcí vůči AVE ÚL ve smyslu ustanovení § 157 odst. 2 zákona o odpadech. 
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II. Ukládá 
     Petře Kratochvílové, referentce OŽP OÚ, 
     zabezpečit předání zmocnění společnosti AVE.                                                T: 12. 02. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


