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Č. j.: OUVB - 852/2021 
PID: DXWX3OP1AG9X 
SPIS č. 24/21 
 

U S N E S E N Í 
 

46. schůze Rady obce Velké Březno, která se konalo dne 01. 03. 2021 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala (od 16:32 hod.), paní Zuzana 
Mendlová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni:  

35/2021 
Program jednání 46. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 46. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části p.p.č. 167 Lesy ČR, s. p. 
• Záměr pronájmu pozemků p. č. 660/4, 686, 661 a budovy s číslem popisným 256, vše 

v k. ú. Velké Březno. 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti 

organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2021. 
• Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 

kulturních akcí v roce 2021. 
• Návrh na poskytnutí finančního daru ………………... 
• Návrh na umožnění splátek za vyúčtování vodného za r. 2020. 
• Žádost FK Jiskra Velké Březno z. s. o spolufinancování investiční dotace. 
• Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy 

Velké Březno p. o. z roku 2020. 
4. Různé: 

• Stížnost na Základní školu Velké Březno p. o.  –  vyřízení stížnosti zřizovatelem. 
• Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí Velké 

Březno. 
• Návrh Dodatku č. 14 Zřizovací listiny Základní školy Velké Březno p. o.  
• Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa 

silnice v důsledku realizace stavby „Výměna nevyhovujícího vodovodního potrubí pro 
domy Ústecká č. p. 137, 151 a 82 Velké Březno“. 

• Náplň činnosti domovníků v bytových domech obce Velké Březno.  
• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2020. 
• Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od července do prosince 2020. 
• Organizační zabezpečení 17. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno. 

5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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36/2021 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části p.p.č. 167 Lesy ČR, s. p. 

Rada obce Velké Březno projednala přeložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 167, v k. ú.                           

Velké Březno,  
     ve znění předloženého návrhu.   
     Budoucí obtížený: 
     Lesy České republiky, s. p.,  
     se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,   
     IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451   
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
    zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                          T:  31. 03. 2021  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

37/2021 
Záměr pronájmu pozemků p. č. 660/4, 686, 661 a budovy s číslem popisným 256, vše v k. ú. 

Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu pozemků p. č. 660/4 o výměře 9233 m2, ostatní plocha, využití – sportoviště 

a rekreační plocha, p. č. 661 o výměře 694 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vč. budovy číslo 
popisné 256, využití – objekt občanské vybavenosti a p. č. 686 o výměře cca 9220 m2, využití 
- sportoviště a rekreační plocha, všechny v katastrálním území Velké Březno. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                        T: 15. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

38/2021 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………….. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. .., včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě o    
     nájmu bytu č. .., v domě ……………., Velké Březno ke dni 31. 3. 2021.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                              T: 31. 03. 2021                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

39/2021                                                   
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti 

organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit poskytnutí dotace na rok 2021 z dotačního programu obce na podporu celoroční  
    činnosti organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 

1. TJ Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 406/23, Velké Březno,                    
IČ: 44224770, dotaci na činnost spolku v roce 2021 ve výši 81.000,- Kč. 
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2. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 256, Velké Březno,                              
IČ: 40232379, dotaci na činnost spolku v roce 2021 ve výši 307.000,- Kč. 

II. Schvaluje 
     poskytnutí dotace na rok 2021 z dotačního programu obce na podporu celoroční činnosti  
     organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 

1. Muzeum ČSLO Valtířov z.s., se sídlem Valtířov 189, Velké Březno, IČ: 01771370,  
           dotaci na činnost spolku v roce 2021 ve výši 9.000,- Kč. 

2. TJ Spartak Valtířov, z.s., se sídlem Valtířov 43, Velké Březno, IČ: 44556161, dotaci na 
činnost spolku v roce 2021 ve výši 47.000,- Kč. 

3. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 256, Velké Březno,                              
IČ: 40232379, dotaci na činnost spolku v roce 2021 ve výši 50.000,- Kč. 

III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením žádostí o poskytnutí dotace zastupitelstvu obce k projednání.    T: 12. 04. 2021 
IV. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Muzeem ČSLO, TJ Spartak Valtířov a FK  
      Jiskra Velké Březno.                                                                                         T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

16:32 se připojil Ing. Fiala 

40/2021 
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 

kulturních akcí v roce 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.  Schvaluje 
    poskytnutí dotace na rok 2021 z dotačního programu obce na podporu pořádání sportovních  
    a kulturních akcí: 

1. Morpheus Art, s.r.o, se sídlem Vodařská 128, Ústí nad Labem, IČ: 287 93 787, dotaci 
na akci hudební festival, ve výši:                 50.000,- Kč  

2. Národní památkový ústav; Státní zámek Velké Březno, se sídlem Zámecká 63                   
Velké Březno, IČ: 750032333 dotaci na akci: 
- Za pohádkou na zámek 2020, ve výši:                30.000,- Kč 
- Koncertní sezona 2020, ve výši:                30.000,- Kč 

3. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno, se sídlem Školní 87                 
Velké Březno, IČ: 44552211, dotaci na akci: 
- Školní jarmark ke Dni dětí, ve výši:                12.000,- Kč 
- Čarodějnice, ve výši:         6.000,- Kč 
- Pohádkový park, ve výši:                 25.000,- Kč 

4. Stanko spol. s r.o., se sídlem Valtířov 8 Velké Březno, IČ: 43223401 dotaci na akci: 
- MDŽ, ve výši:          7.000,- Kč 
- Turnaj ve stolním tenise – II. ročník, ve výši:     5.000,- Kč 
- Zahradní slavnosti – 11 ročník, ve výši:               11.000,- Kč 
- Turnaj ve stolním tenise – III. ročník, ve výši:     5.000,- Kč 
- Betlémské světlo, ve výši:        3.000,- Kč 

5. …………..., ………………………………… na akci Vel-Val, ve výši:   8.000,- Kč 
6. ………………………………………………... – Adventní cesta ve výši:3.000,- Kč 
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7. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 256, Velké Březno,  
IČ: 40232379, dotaci na akci: 
- Pálení čarodějnic, ve výši:         5.000,- Kč 
- Turnaj přípravek, ve výši.         8.000,- Kč 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv za účelem poskytnutí dotace na pořádání   
     sportovních a kulturních akcí v roce 2021.                                                        T: 30. 11. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

41/2021 
Návrh na poskytnutí finančního daru ………………… 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) ………   
     …………………………………………………… Velké Březno, na částečnou úhradu  
     cestovních nákladů v rámci jeho sportovních aktivit v roce 2021 s tím, že: 

• k výplatě daru bude využit zůstatek finančních prostředků z Dotačního programu na 
podporu pořádání sportovních a kulturních akcí v roce 2021. 

• darovací smlouva bude uzavřena a finanční obnos předán zákonnému zástupci 
obdarovaného, paní …………………. 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

42/2021 
Návrh na umožnění splátek za vyúčtování vodného za r. 2020 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
      uzavření Dohody o Uznání dluhu a o splacení dluhu, ve znění předloženého návrhu.  
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření Dohody o Uznání dluhu a o splacení dluhu.                     T: 31. 03. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

43/2021 
Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy Velké 

Březno p. o. z roku 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost     
I.  Schvaluje  
     a) Účetní uzávěrku organizace Základní škola Velké Březno p. o. za rok 2020. 
     b) Převod hospodářského výsledku organizace Základní škola Velké Březno p. o. 
         za rok 2020 ve výši 24.788,36 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                    T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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44/2021 
Stížnost na Základní školu Velké Březno p. o.  –  vyřízení stížnosti zřizovatelem 

Rada obce Velké Březno projednala předložené podklady ke stížnosti na Základní školu               
Velké Březno p. o., zejména pak výsledky šetření stížnosti provedeného ČŠI Ústeckým 
inspektorátem, a  
I.   Konstatuje, že 
     s ohledem na výsledky šetření stížnosti ČŠI, kdy ČŠI podanou stížnost shledala jako 
     nedůvodnou, resp. neprokazatelnou, není důvodu, aby zřizovatel přijímal opatření k nápravě, 
     a tímto se považuje stížnost stěžovatelky za vyřízenou. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     informovat ČŠI a stěžovatelku o vyřízení stížnosti zřizovatelem.                     T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

45/2021 
Návrh Dodatku č. 14 Zřizovací listiny Základní školy Velké Březno p. o.  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I    Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Dodatku č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
     Velké Březno v předloženém znění.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením dodatku č. 14 k projednání zastupitelstvu obce.                           T: 12. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

46/2021 
Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice 

v důsledku realizace stavby „Výměna nevyhovujícího vodovodního potrubí pro domy 
Ústecká č. p. 137, 151 a 82 Velké Březno“ 

Rada obce Velké Březno projednala přeložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa 

silnice v důsledku realizace stavby „Výměna nevyhovujícího vodovodního potrubí pro domy 
Ústecká č. p. 137, 151 a 82 Velké Březno“, ve znění předloženého návrhu.   

II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                      T:  31. 03. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

47/2021 
Náplň činnosti domovníků v bytových domech obce Velké Březno  

Rada obce Velké Březno po projednání  
I.  Schvaluje 
    „Náplň činnosti domovníků v bytových domech obce Velké Březno“ v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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48/2021 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 

v roce 2020 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí             
Velké Březno v roce roku 2020 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      informaci o zadávání veřejných zakázek v roce 2020 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením informace o zadávání VZ zastupitelstvu k projednání.                T: 12. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

49/2021 
Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od července do prosince 2020 

Rada obce Velké Březno projednala zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 
1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 a 
I.   Bere na vědomí, že 
     v hodnoceném období uložila rada obce usnesením celkem 85 úkolů, z toho 84 úkoly byly     
     splněny (z toho 3 po termínu) a 1 úkol byl zrušen jako nepotřebný 
I    Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení 
         č. 105/2020 do 30. 04. 2021 
     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

50/2021 
Organizační zabezpečení 17. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
       Obecního úřadu Velké Březno dne 12. 4. 2021 od 17:00 hod. takto:  

1. Zahájení 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část. 
3. Hospodaření s majetkem obce: 

• Prodej p. p. č. 291/88 v k. ú. Velké Březno. 
4. Finanční záležitosti: 

• Poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti organizací 
působících v oblasti sportu a kultury v roce 2021. 

5. Různé: 
• Uzavření dodatku č. 8 – AVE. 
• Zpráva o vyřizování petic a stížností v roce 2020. 
• Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2020. 
• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2020. 
• Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce. 
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6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 

   II.  Ověřovatele a skrutátory 17. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Mgr. Michal Kulhánek  
         a Bc. Tomáš Pýcha. 
   III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
         paní Pavla Hasprová, paní Ivana Charvátová a pan Karel Turek. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


