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Č. j.: OUVB - 1513/2021 
PID:  DDXWX3OP1B234 
SPIS č. 76/21 
 
 

U S N E S E N Í 
 

48. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 26. 04. 2021 od 16:00 hodin na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová, 
pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni:  

67/2021 
Program jednání 48. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 48. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr prodeje části p.p.č. 679 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje pozemku p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ……………….., Velké Březno. 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. …………………………... 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …………………….., Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. …………………….. 
• Návrh na schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a 

bytu zvláštního určení.  
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 235 ve Valtířově. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 235 ve Valtířově. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 360 ve Valtířově. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 438 ve Valtířově. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na poskytnutí finančního daru – Hospic sv. Štěpána. 
• Návrh na poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí. 

4. Různé: 
• Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí č. 4121541717 – ČEZ Distribuce, a. s. 
• Tivolí hudební léto 4. 
• Změna a doplnění usnesení rady obce č. 33/2021 – Jmenování komise domovníků. 
• Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí                 

Velké Březno. 
5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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68/2021 
Záměr prodeje části p.p.č. 679 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 679 v k. ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 21. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

69/2021 
Záměr prodeje pozemku p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 392/4 o výměře 27 m2, zahrada, v k. ú. Valtířov nad   
     Labem.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 21. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

70/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ………………….., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ………………………, obec Velké Březno, na dobu 
       určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní 
       smlouvy vždy o jeden kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí 
       nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………... 

II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                         T: 07. 05. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

71/2021 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ………………………………. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………………..,                

Velké Březno ke dni 30. 4. 2021.  
     Nájemce:  
     ………………………………… 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                                T: 30.04.2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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72/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ……………………, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

   s účinností od 1.5.2021 uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ……………………………,             
Velké Březno, na dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – 
prodloužení platnosti nájemní smlouvy vždy o jeden kalendářní rok v případě, že nájemce 
řádně užívá byt a hradí nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 

 Nájemce: 
 ……………………………………………………………………………….. 

II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                      T: 07. 05. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

73/2021 
Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. ……………………. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. ………………………, obec Velké Březno, ke 

dni 30.4.2021, v předloženém znění.   
     Nájemce: 

……………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                                T: 30.04.2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

74/2021 
Návrh na schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a bytu 

zvláštního určení 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

1. Vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu ze seznamu žádostí                       
o obecní byt těchto žadatelů: 

 ……………………………………………………………………., 
 ……………………………………………………………., 
 …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………….., 
 ………………………………………………………………………., 
 …………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….., 
 …………………………………………………………………………, 
 ………………………………………………………………………….., 
 ……………………………………………………, 
 …………………………………………………………………, 
 ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………... 
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2. Vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem bytu zvláštního určení (DPS) ze 
seznamu žádostí o byt v DPS těchto žadatelů: 

 ……………………………………………………………………………., 
 ………………………………………………………………………, 
 …………………………………………………………………………., 
 ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………... 

II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                  T: 14. 05. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

75/2021 
   Nájemní smlouva na hrobové místo č. 235 ve Valtířově 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 235 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 
      Nájemce:  
      ……………………………………………………………………………. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

76/2021 
   Nájemní smlouva na hrobové místo č. 327 ve Valtířově 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 327 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 
      Nájemce:  
      …………………………………………………………. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

77/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 360 ve Valtířově 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 360 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 
      Nájemce:  
      …………………………………………………………….. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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78/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 438 ve Valtířově 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 438 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 
      Nájemce:  
      ……………………………………………………. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

79/2021 
Návrh na poskytnutí finančního daru – Hospic sv. Štěpána 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 8.000, - Kč (slovy: osmtisíckorunčeských) a uzavření  
     darovací smlouvy za účelem částečné úhrady nákladů na činnost Hospice. 
     Obdarovaný: 
     Hospic sv. Štěpána, z.s. se sídlem Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice, IČ: 65081374. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

80/2021 
Návrh na poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) a uzavření darovací    
     smlouvy za účelem částečné úhrady nákladů na činnost Linky bezpečí. 
     Obdarovaný 
     Linka bezpečí z.s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                                T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

81/2021 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí č. 4121541717 – ČEZ Distribuce, a. s. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 
     uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického   
     zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV, uzavřené na základě žádosti     
     o připojení č 4121541717, ve znění předloženého návrhu.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku ke smlouvě budoucí.                                            T: 30. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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82/2021 
Tivolí hudební léto 4 

Rada obce Velké Březno po projednání 
I.    Bere na vědomí 
       materiál zpracovaný PhDr. Mgr. Vítězslavem Šteflem Ph.D., nazvaný „Projekt Tivolí  
       hudební léto 4“. 
II.   Schvaluje 
       podání žádosti Ústeckému kraji o poskytnutí dotace (příspěvku) na částečné krytí nákladů  
       akce „Tivolí hudební léto 4“. 
III.  Pověřuje 
       PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. 
       organizačním zajištěním kulturní akce „Tivolí hudební léto 4“ za těchto podmínek: 
       a) Platby účinkujícím budou prováděny hotově a potřebné částky (honoráře účinkujícím)  
           budou předány pokladní obecního úřadu organizátorovi, p. Šteflovi, vždy předem v  
           dohodnutý čas na základě podepsaných dohod o provedení práce. Vlastní předání částky  
           a podpisy smluv zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
       b) Platba zvukařům a osvětlovačům proběhne buď za každou akci, nebo souhrnně po  
           realizaci určitého počtu akcí, a to na základě smlouvy nebo objednávky. Vlastní předání  
           částky a podpisy zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
       c) Převzetí platby bude stvrzeno podpisy na předávacích formulářích. 
       d) Dohody o provedení práce nebo objednávky budou vytvořeny pořadatelem (obcí),   
            potřebné podklady poskytne p. Štefl. 
IV. Svěřuje 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
      v souvislosti s konáním 4. ročníku Tivolího hudebního léta, pravomoc uzavírat smlouvy o   
      přijetí daru a Dohody o vystoupení. 
V. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     zabezpečit podání žádosti o poskytnutí dotace.                                                 T: 30. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

83/2021 
Změna a doplnění usnesení rady obce č. 33/2021 – Jmenování komise domovníků 

Rada obce projednala předložený návrh a  
I.  Mění a doplňuje 
     usnesení rady obce č. 33/2021 takto: 
     33/2021 
     Jmenování členů komise domovníků 
     Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
     I.   Jmenuje s účinností od 1. 3. 2021 
          ………………………………………………………………….., Velké Březno, 
          předsedou Komise domovníků. 
          …………………………………………………………………., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Valtířov 59. 
          ………………………………………………………………….., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Valtířov 66. 
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          ……………………………………………………………………., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 319 a 320, a Náměstí 172. 
          …………………………………………………………………….., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 152. 
          ………………………………………………………………, Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 117. 
          …………………………………………………………………., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Děčínská 317, Ústecká 318,  
          a Zahradní 62. 
          …………………………………………………………………., Velké Březno členkou  
          Komise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická     
          104. 
          ……………………………………………………………………., Velké Březno členkou  
          Komise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Děčínská 169.  
          …………………………………………………………….., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 149. 
          ……………………………………………………………………., Velké Březno,           
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Na Výsluní 390. 
          ……………………………………………………………….., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Školní 228. 
          …………………………………………………………….., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 64. 
          ……………………………………………………………, Velké Březno 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zahradní 142. 
          ………………………………………………………………….., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Na Výsluní 391. 
          …………………………………………………………………..., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 30. 
          ………………………………………………………………., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 258. 
          ……………………………………………………………, Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 131. 
          ……………………………………………………………, Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 206. 
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II.  Odvolává 
      ……………………………………………………………………., Velké Březno, 
      z funkce členky Komise domovníků 
III. Jmenuje s účinností od 1. 5. 2021 
      ………………………………………………………………….., Velké Březno, 
      členem Komise domovníků 
      s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 117. 
      ………………………………………………………………, Velké Březno, 
      členem Komise domovníků 
      s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Děčínská 168. 
      …………………………………………………………………, Velké Březno, 
      členem Komise domovníků 
      s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 248. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

84/2021 
Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí                  

Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     s účinností od 1.5.2021 Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení  
     zřizovaných obcí Velké Březno v předloženém znění. 
II. Ukládá 
     Ing. Haně Šlechtové, místostarostce obce, 
     seznámit s Vnitřním platovým předpisem pro ředitele škol a školských zařízení      
     zřizovaných obcí Velké Březno ředitele ZŠ a MŠ a vysvětlit jim způsoby a postup  
     hodnocení jejich práce.                                                                                         T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 
 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


