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Č. j.: OUVB - 2685/2021 
PID: DXWX3OP1CAUG 
SPIS č. 132/21 
 
 

U S N E S E N Í 
 

52. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 12. 07. 2021 od 16:00 hodin na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

129/2021 
Program jednání 52. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 52. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Pronájem části p.p.č. 9 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Pronájem části p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno. 
• Pronájem části p.p.č. 796/1 a 797/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu p. p. č. 854 a části 851/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu části p.p.č.  662 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje p.p.č. 48/38 a 482/15 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 298 ve Valtířově. 
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
• Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………………, Velké Březno. 
• Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………, obec Velké Březno. 
• Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………………, Velké Březno. 
• Návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2022. 

3. Finanční záležitosti: 
• Schválení změny odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2021. 
• Schválení odpisového plánu MŠ Velké Březno p. o. pro rok 2021. 
• Schválení výsledku hospodaření MŠ za rok 2020.  
• Dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí – 2. kolo 
• Příspěvek na obec Stebno postiženou ve čtvrtek 24.6.2021 tornádem. 

4. Různé: 
• Dohoda s Úřadem práce – VPP. 
• Návrh na úpravu pracovní doby zaměstnanců obecního úřadu. 
• Kontrola plnění usnesení rady obce za období leden až červen 2021. 
• Souhlas s prodejem automobilové stříkačky Dennis Sabre HD-CAS K 27. 

5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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130/2021 
Pronájem části p.p.č. 9 v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

          uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 84 m2  
          v k. ú. Vítov u Velkého Března, na dobu neurčitou.  
          Účel nájmu: rekreace, zahrada          
          Nájemné: 336,- Kč/rok 
          Nájemce:  
          …………………………………………………………….. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 30. 09. 2021   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

131/2021 
Pronájem části p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

          uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 579, zahrada, o výměře 655 m2, v k. ú. Velké     
          Březno, na dobu neurčitou. 
          Účel nájmu: rekreace, zahrada          
          Nájemné: 2260,- Kč/rok 
          Nájemce:  

Společenství vlastníků Děčínská 118, Velké Březno, IČ: 287 31 387, se sídlem Velké Březno,   
Děčínská 118, PSČ 40323, zastoupené ………………………, předsedou výboru. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T: 30.09.2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

132/2021 
Pronájem části p.p.č. 796/1 a 797/1 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

          uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 797/1, trvalý travní porost o výměře 5 m2, části   
          pozemku p.č. 796/1, trvalý travní porost o výměře 50 m2, oba v k. ú. Velké Březno, na dobu   
          neurčitou. 
          Účel nájmu: údržba pozemku, zahrada          
          Nájemné: 220,- Kč/rok 
          Nájemce:  

     ………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T: 30.09.2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 
 
 



 

 

3 
 

133/2021 
Záměr pronájmu p. p. č. 854 a části 851/1 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 851/1, ostatní plocha výměře 97 m2 a pozemku č. 854, 

ostatní plocha o výměře 695 m2, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                        T: 16. 07. 2021                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

134/2021 
Záměr pronájmu části p.p.č.  662 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 662, zahrada o výměře 200 m2, v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                        T: 16. 07. 2021                                             
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

135/2021 
Záměr prodeje p.p.č. 48/38 a 482/15 v k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 482/15 o výměře 21 m2, ostatní plocha a pozemek č. 48/38 

o výměře 131 m2, ostatní plocha oba v k. ú. Valtířov nad Labem.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 20. 09. 2021                                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

136/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 298 ve Valtířově 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 298 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. 07. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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137/2021 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – na část pozemku č. 337/17 v k.ú. Valtířov nad 

Labem za účelem umístění lampy veřejného osvětlení.       
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.                                   T: 31. 08. 2021                     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

138/2021 
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………………, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ………………, obec Velké Březno, na 
       dobu určitou do 31.12.2021. 
       Nájemce: 

     …………………………………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ...                                                  T: 31. 07. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

139/2021 
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………………, obec 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 č. ...                                                  T: 31. 07. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

140/2021 
            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: 
       …………………………………………………………………………… 
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ...                                                  T: 31. 07. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

141/2021 
Návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2022 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       s účinností od 1. 1. 2022 zvýšení nájemného v bytech v majetku obce Velké Březno o 20% 
       stávajícího nájemného, maximálně 51 Kč/m2, u DPS maximálně 25 Kč/m2. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                    T: 31.10. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

142/2021 
Schválení změny odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2021 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I. Ruší  
       usnesení č. 26/2021, kterým rada obce schválila odpisový plán příspěvkové organizace  
       Základní škola Velké Březno pro rok 2021ve výši 241 870,- Kč. 
II.   Schvaluje 
       odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno pro rok 2021             
       ve výši 465 729,- Kč. 
III.  Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                  T: 31. 07. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

143/2021 
Schválení odpisového plánu MŠ Velké Březno p. o. pro rok 2021 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Březno pro rok 2021             
     ve výši 77 218,- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitelku MŠ.                                                T: 31. 07. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

144/2021 
Schválení výsledku hospodaření MŠ za rok 2020  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Březno za rok   
      2020. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitelku MŠ.                                                T: 31. 07. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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145/2021 
Dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí – 2. kolo 

Rada obce Velké Březno, v souladu s ustanovením čl. 6 Dotačního programu na podporu 
pořádání sportovních a kulturních akcí 
I.  Vyhlašuje 
     2.  kolo přijímání žádostí o podporu z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních  
     a kulturních akcí v roce 2021 s tím, že uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 31. 8. 2021. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit oznámení o příjmu žádostí na webu obce.                                       T: 31. 07. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

146/2021 
Příspěvek na obec Stebno postiženou ve čtvrtek 24.6.2021 tornádem 

Rada obce Velké Březno po projednání  
I.  Schvaluje  
    poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč městu Kryry, k částečnému krytí  
    nákladů na odstranění škod způsobených tornádem v části Stebno. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                 T: 31. 07. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

147/2021 
Dohoda s Úřadem práce – VPP 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a   
     poskytnutí příspěvku č. ULA-V-30/2021, s Úřadem práce České republiky, IČ: 72496991,  
     se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské  
     pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody č. ULA-V-30/2021.                                              T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 

148/2021 
Návrh na úpravu pracovní doby zaměstnanců obecního úřadu 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Neschvaluje 
     navrženou změnu Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

149/2021 
Kontrola plnění usnesení rady obce za období leden až červen 2021. 

Rada obce Velké Březno projednala zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 
1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a 
I.   Bere na vědomí, že 
     v hodnoceném období uložila rada obce usnesením celkem 88 úkolů, jeden úkol přešel  
     z roku 2021. Z 89 úkolů bylo 82 úkolů splněno (z toho 1 po termínu) a 2 úkoly byly  
     zrušeny jako nepotřebné, 2 úkoly mají stanoven termín ve 2. pololetí 2021. 
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II. Ruší 
     usnesení č. 105/2020 ze dne 18.5.2020 
II.  Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení: 
         č. 91/2021 do 30. 09. 2021 
         č. 116/2021 do 31.10.2021 
     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

150/2021 
Souhlas s prodejem automobilové stříkačky Dennis Sabre HD-CAS K 27 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  
     s tím, že po dodání nové hasičské automobilové stříkačky Scania bude prodána hasičská  
     automobilová stříkačka Dennis-Sabre HD – CAS K 27. 
II.  Schvaluje 
      záměr prodeje speciálního požárního automobilu tovární značky Dennis Sabre HD-CAS   
      K27, VIN: SFD332A22WGK30399, RZ: 6U3 6624, za cenu nejméně 600.000,- Kč. 
III. Ukládá 
      Kateřině Jelínkové, referentce správy majetku, 
      zabezpečit zveřejnění záměru prodeje na webu obce.                                      T: 31. 08. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 

 

 

 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


