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Č. j.: OUVB - 1767/2021 
PID: DXWX3OP1BB7T 
SPIS č. 88/21 
 
 

U S N E S E N Í 
 

49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 05. 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:  

85/2021 
Program jednání 49. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 49. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Pronájem částí p.p.č. 352 a 353/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu části p.p.č. 623/1 – Zásilkovna. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 147 ve Valtířově. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o zřízení práva stavby pod názvem akce: „16010-060778 DIZP D UL Velké 
Březno“. 

• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu ………………………………, Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ……………………., Velké Březno – 

stažen z programu. 
• Návrh na odprodej zařízení bývalé školní kuchyně – Elkus s. r. o. 
• Pronájem pozemku p.p.č. 291/115 v k. ú. Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č 20/SML4273/SOPD/KH ze dne 16. 2020, 

poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na nákup CAS pro JSDHO Velké Březno. 
• Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 

4. Různé: 
• Zrušení zadávací řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“. 
• Vydání majetku nepatrné hodnoty po zemřelém.  

5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse.                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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86/2021 
Pronájem částí p.p.č. 352 a 353/1 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 352, trvalý travní porost o výměře 320 m2 a 

části pozemku p.č. 353/1, trvalý travní porost, o výměře cca 407 m2, oba v k. ú. Velké Březno, 
na dobu neurčitou. 

     Účel nájmu: zřízení zahrady, výběhu pro zvířata a umístění včelstev. 
     Nájemné: 2.908,- Kč/rok  
     Nájemce:  
     ………………………………………………………………... 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 31. 05. 2021                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

87/2021 
Záměr pronájmu části p.p.č. 623/1 - Zásilkovna 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr pronájmu části p.p.č. 623/1, ostatní plocha, o výměře cca. 2 m2, v k.ú. Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     Zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T: 21. 05. 2021                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

88/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 147 ve Valtířově 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 147 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 

89/2021 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 

o zřízení práva stavby pod názvem akce: „16010-060778 DIZP D UL Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene s    
     právem umístění stavby na pozemek č. 291/123 v k.ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                       T: 21. 06. 2021                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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90/2021 
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. …………………….., 403 23 - 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: 31.05.2021         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

91/2021 
Návrh na odprodej zařízení bývalé školní kuchyně – Elkus s. r. o. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     1. Prodej vybavení bývalé školní kuchyně prostřednictvím společnosti Elkus s.r.o., se sídlem   
         Nám. Prokopa Velikého 12 A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 47309610,     
         DIČ: CZ47309610.  
     2. Prodej vybavení bývalé školní kuchyně – kuchyňský robot a příslušenstvím 
         za cenu 5.000, - Kč  
         Kupující: 
         ………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                  T: 31. 05. 2021                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

92/2021 
Pronájem části pozemku p.p.č. 291/115 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     1. Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 291/115, ostatní plocha, o výměře 300 m2  
         v k. ú. Velké Březno,  
         na dobu určitou – 29 dnů. 
         Účel nájmu: deponie hlíny z pozemních prací, uložení stavebního materiálu pro výstavbu  
         RD, případně pro parkování automobilů. 
         Nájemné: 100,- Kč  
         Nájemce:  
         …………………………………………………………………………… a  
         …………………………………………………………………... 
     2. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 291/115, ostatní plocha, o výměře 300 m2  
         v k. ú. Velké Březno.  
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU 

1. Zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                       T: 17. 05. 2021    
2. Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu.                                                    T: 14. 05. 2021                                                   

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
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93/2021 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č 20/SML4273/SOPD/KH ze dne 16. 7. 2020, 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na nákup CAS pro JSDHO Velké 
Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 20/SML4273/SOPD/KH, ze dne 16. 7. 2020, o   
     poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje. 
     Poskytovatel: 
     Ústecký kraj 
     Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
     Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
     IČ: 70892156 
     DIČ: CZ70892156 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                       T: 31. 05. 2021                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

94/2021 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy č.1190901308, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního       
     prostředí ve výši 118.080, - Kč, na výsadbu stromů ve Valtířově. 
     Poskytovatel: 
     Státní fond životního prostředí České republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00                     
     Praha 11, IČO: 00020729. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.                                            T: 31. 05. 2021                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

95/2021 
Zrušení zadávací řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 

I.  Zrušuje 
Zadávací řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Velké 
Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“, a to dle ust. § 127 
odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

         Odůvodnění: 
          Rada obce Velké Březno dne 25. 11. 2019, usnesením č. 259/2019, schválila zadání   

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Velké Březno – intenzifikace  
ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a to  
formou otevřeného řízení.  

Otevřené řízení bylo zahájeno dne 7.1.2020, uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy 
k podání nabídek na profilu zadavatele, www.vhodne-uvereneni.cz; lhůta pro podávání 
nabídek byla stanovena do 6.2.2020 10:00 hodin. 
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Veřejná zakázka nebyla doposud zadána. 

Veřejná zakázka měla být částečně uhrazena z dotace, která měla být poskytnuta Státním 
fondem životního prostředí České republiky, a to na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí. 

Dne 27.4.2021bylo zadavateli doručeno ze strany Státního fondu životního prostředí ČR 
usnesení č.j. SFZP 151304/2020, jímž byl zadavatel vyrozuměn o tom, že požadovaná 
dotace nebude zadavateli poskytnuta, a to ani zčásti. Zadavatel přitom, s ohledem na 
hodnotu Veřejné zakázky, není schopen financovat Veřejnou zakázku výlučně z vlastních 
zdrojů. 

Vzhledem k výše popsanému tak zadavateli nezbylo než postupovat dle ust. § 127 odst. 
2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a zadávací řízení k zadání Veřejné zakázky zrušit z důvodu, že zadavatel 
neobdržel dotaci, z níž měla být Veřejná zakázka částečně uhrazena. 

II.        Ukládá 
            Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
            zabezpečit odeslání sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu  
            s ustanovením § 128 odst. 1, 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,   
            ve znění pozdějších předpisů.                                                                     T: 31. 05. 2021   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

96/2021 
Vydání majetku nepatrné hodnoty po zemřelém  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Odmítá  
     přijetí majetku nepatrné hodnoty vzešlého z pozůstalostního řízení ustanovení obce Velké  
     Březno dle usnesení soudního komisaře č.j. 46 D 949/2020. 
II. Pověřuje 
     PhDr. Pavlínu Linkovou, vedoucí ÚSČ OÚ, 
     ke komunikaci s pověřeným soudním komisařem, notářkou Mgr. D……… M………… o   
     odmítnutí majetku nepatrné hodnoty.   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


