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Č. j.: OUVB - 2343/2021 
PID: DXWX3OP1BX4Y 
SPIS č. 127/21 
 
 

U S N E S E N Í 
 

51. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 06. 2021 od 16:00 hodin na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala (od 16:58 hod.), paní Zuzana 
Mendlová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni:  

117/2021 
Program jednání 51. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 51. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………….., Velké Březno. 
• Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………….., Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., …………….., Velké Březno.    
• Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………., Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………., Velké Březno. 

3. Různé: 
• Žádost o povolení výjimky – výměna aeračních elementů – ČOV Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. 
• Souhlas obce s umístěním pouťových atrakcí – část p.p.č. 623/1. 
• Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

preventivně výchovných akcí. 
• Organizační zabezpečení 18. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno. 
• Vyřazení Multifunkční tiskárny zn. Kyocera ECOSYS FS-C8520MFP. 

4. Zprávy starosty. 
5. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

118/2021 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………….., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………,                   

Velké Březno.   
     Nájemce: 
     …………………………………………... 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                              T: 30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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119/2021 
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………………, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………., 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: 30. 06. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

120/2021 
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. .., ul. …………….., 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: 30. 06. 2021  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

121/2021 
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………….., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………….., 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: 30. 06. 2021          
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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122/2021 
           Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Bere na vědomí 

  ukončení platnosti Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………… z důvodu úmrtí   
  nájemce. 

II.   Schvaluje 
         uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. …………….., 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: 
         ………………………………………………………….. 

III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                       T: 30. 06. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

123/2021 
Žádost o povolení výjimky – výměna aeračních elementů – ČOV Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Povoluje 
      v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 za účelem výběru dodavatele  
      aeračních elementů v ČOV Velké Březno, výjimku z postupu uvedeném v Hlavě 2  
      Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      uzavření smlouvy o dílo za cenu 574.000,- Kč bez DPH  
      Dodavatel: 
      FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČ: 00150584, 
III. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 

1. Zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                  T: 31.07.2021 
2. Zabezpečit výměnu aeračních elementů.                                                T: 30.09.2021     

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

124/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady ve znění předloženého 

návrhu.  
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                   T: 30.06.2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 
 

125/2021 
Souhlas obce s umístěním pouťových atrakcí – část p.p.č. 623/1 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  
      se záborem části pozemku č. 623/1 v k.ú. Velké Březno o výměře cca 1300 m2 za účelem  
      umístění pouťových atrakcí v termínu 23.8.-29.8.2021 a 20.9.-28.9.2021 za těchto podmínek: 

• V předstihu nejméně od 19.8.2021 a následně od 16.9.2021 bude na místě užívání 
umístěno oznámení o tom, že bude uzavřeno, a to buď umístěním dopravního značení 
nebo jiným vhodným způsobem. 

• Bude umožněn přístup okolním nemovitostem. 
• Bude umožněn přístup k Z-BOXu za účelem jeho obsluhy (Zásilkovna a zákazníci). 
• Budou dodrženy podmínky stanovené Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, o omezení 

hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu. 
• Veškeré škody vzniklé provozem pouťových atrakcí hradí, i třetím osobám, provozovatel. 
• Odpad, vzniklý provozem nebo v souvislosti s provozem pouťových atrakcí, případně 

stánků s občerstvením, bude shromážděn a likvidován jako živnostenský odpad, tedy na 
náklady provozovatele. 

• Veřejné prostranství bude po ukončení akce upraveno zpět do původního stavu.  
      Provozovatel: 
      Lunapark Kolomazníček, se sídlem Sobědružská 34/16, 417 12 Teplice 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU,   
     o usnesení informovat žadatele.                                                                         T: 18. 06. 2021  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

16:58 dostavil se Ing. Fiala 

126/2021 
Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

preventivně výchovných akcí 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci              
Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení  
      preventivně výchovných akcí k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy o PO v roce 2020 zastupitelstvu obce k projednání.       T: 21. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
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127/2021 
Organizační zabezpečení 18. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 18. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
       Obecního úřadu Velké Březno dne 21. 6. 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: 

• Záměr prodeje p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno. 
• 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. 
• 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“. 

4. Finanční záležitosti: 
• Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2020. 
• Rozpočtová opatření č. 2/2021. 

5. Různé: 
• Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2020. 
• Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

preventivně výchovných akcí. 
6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 

   II.  Ověřovatele a skrutátory 18. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Mgr. Michal  
         Šidák a pan Jan Šotka.  
   III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 18. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
         Ing. Jan Fiala, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. a pan Ivan Mottl. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

128/2021 
Vyřazení Multifunkční tiskárny zn. Kyocera ECOSYS FS-C8520MFP,  

výrobní číslo: V1G6310204 
Rada obce Velké Březno projednala předloženo zprávu 
I. Souhlasí 
     s bezúplatným převodem vyřazené Multifunkční tiskárny zn. Kyocera ECOSYS FS- 
     C8520MFP, výrobní číslo: V1G6310204, včetně 3 ks tonerů, do spotřeby školní družiny  
     při ZŠ Velké Březno.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


