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Č. j.: OUVB - 2352/2021 
PID:  DXWX3OP1BXDP 
SPIS č. 132/21 
 

Z Á P I S   
 

ze 52. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 12. 07. 2021 od 16:00 hod. 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 

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

Starosta přivítal zástupce společnosti Obec Jinak CZ, která se zabývá konzultační a poradenskou 
činností pro obce v oblasti odpadového hospodářství. 
Zástupce společnosti uvedl, že byl schválen nový zákon o odpadech, který obcím ukládá nové 
povinnosti a otevírá další možnosti financování celého procesu nakládání s odpady. Hlavním 
důvodem, proč navrhují se danou problematikou zaobírat, jsou poplatky za skládkovné, které 
v průběhu let, pokud obec nepřijme potřebná opatření ke snížení množství odpadu ukládaného 
na skládku, naroste až na trojnásobek současné výše. Proto nabízejí obci spolupráci, touto 
problematikou se zabývají více jak osm let, jsou odborně vybaveni a mají zkušenosti, neboť 
v této oblasti spolupracují již s několika desítkami obcí. Dále uvedl, že jsou schopni pro obec 
provést analýzu celého systému odpadového hospodářství, včetně revize OZV a smluv. Naznačil 
možnosti – alternativy zpoplatnění svozu občany. Současně nabídl i dlouhodobou spolupráci 
v této oblasti, která by měla probíhat v těchto krocích: 
1. Analýza stávajícího stavu odpadového hospodářství obce. 
2. Návrhy na zlepšení a doporučení dalšího postupu. 
3. Porovnání navržených opatření s cíli obce stanovené v Plánu odpadového hospodářství. 
4. Výběr nejvhodnější varianty řešení. 
5. Realizace vybraného řešení. 
V průběhu diskuse odpovídali zástupci společností na otázky radních. Po ukončení diskuze 
starosta poděkoval zástupcům společnosti, kteří následně opustili jednací místnost. V následné 
diskuzi se radní shodli na tom, že je nutné na nové povinnosti reagovat. Proto souhlasili s 
provedením analýzy současného stavu odpadového hospodářství obce společností Obec Jinak 
CZ.   
Bez usnesení.  

52. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 51. jednání rady nebyly vzneseny námitky. Dále předložil návrh 
programu jednání 52. schůze, který doplnil v bodě různé o Souhlas s prodejem automobilové 
stříkačky Dennis Sabre HD-CAS K 27 a v bodě Finanční záležitosti o bod Příspěvek na obec 
Stebno postiženou ve čtvrtek 24. 6. 2021 tornádem. 
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 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 
 

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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání pronájem části p.p.č. 9 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
Konstatoval, že dne 4. 5. 2021 byla doručena žádost pana ……………………, bytem                       
……………………, Velké Březno o pronájem části p.p.č. 9 o výměře cca 84 m2, v                      
k. ú. Vítov u Velkého Března. Účelem pronájmu je prodloužení zahrady o pozemek, o který nikdo 
nejeví zájem, jeho připojením ke stávající zahradě. Doplnil, že na pozemku se nacházejí staré 
dřevěné kolny, které jsou určeny k demolici. Dále doplnil, že záměr pronájmu byl schválen               
v 50. RO, usnesením č. 103/2021 a byl zveřejněn od 2. 6. 2021 do18. 6. 2021 na úřední a 
elektronické tabuli. Nájemné činí 4 Kč/rok/m2. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání pronájem části p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela od SVJ Děčínská 118, Velké Březno, zastoupeného 
panem …………………, žádost o pronájem části p.p.č. 579 v k. ú. Velké Březně o výměře 655 
m2 za účelem zřízení zahrady a k volnočasovému využití. Doplnil, že tři části tohoto pozemku již 
mají v nájmu 3 vlastníci jednotek z tohoto domu, o zbytek žádá SVJ. Dále doplnil, že záměr 
pronájmu byl schválen v 50. RO, usnesením č. 105/2021 a byl na zveřejněn úřední a elektronické 
tabuli od 2. 6. 2021 do18. 6. 2021. Nájemné činí 4 Kč/rok/m2. 
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání pronájem části p.p.č. 796/1 a 797/1 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že dne 23. 4. 2021 byla obci doručena žádost paní ……………………, bytem                      
………………, Velké Březno o pronájem části p.p.č. 796/1 o výměře cca 50 m2, p.p.č. 797/1 o 
výměře cca 5 m2. Účelem nájmu je údržba pozemku a ochrana proti divokým prasatům.  
Doplnil, že záměr pronájmu byl schválen v 50. RO, usnesením č. 104/2021 a byl zveřejněn od  
2. 6. 2021 do 18. 6. 2021 na úřední a elektronické tabuli. Nájemné činí 4 Kč/rok/m2. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 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 OU,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                 T: 30. 09. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Záměr pronájmu p. p. č. 854 a části 851/1 v k. ú. Velké 
Březno. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela od pana ………………………, bytem 
…………………, Velké Březno, žádost o pronájem části p.p.č. 851/1 v k. ú. Velké Březně o 
výměře 175 m2 a p.p.č. 854 o výměře 695 m2 v k.ú. Velké Březno za účelem zahrady.  
Doplnil, že nájemní smlouva s panem ………………… zanikla. Pan ………….. byl partnerem 
pana …………. a zahradu užívali společně.  
Bez diskuze 
Usnesení 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 OU,   
     zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                        T: 16. 07. 2021                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Záměr pronájmu části p.p.č.  662 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela od paní …………………………………………, 
Velké Březno, žádost o pronájem části p.p.č. 662 o výměře 200 m2, v k.ú. Velké Březno, za 
účelem zahrady. Doplnil, že pozemek se nachází u domu čp. 142 v ulici Zahradní. Zbylá část 
pozemku je v nájmu ostatních nájemníků z domu. 
Bez diskuze 
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. 
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II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU,   
     zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                        T: 16. 07. 2021                                             
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p.p.č. 48/38 a 482/15 v k. ú. Valtířov nad 
Labem. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost pana …………………, bytem                
………………, o koupi nemovitostí p.p.č. 48/38 o výměře 131 m2, orná půda a p.p.č. 482/15 o 
výměře 21 m2, ostatní plocha, oba v k.ú. Valtířov nad Labem, a to z důvodu scelení svého 
pozemku. Doplnil, že pozemkem 48/38 prochází plynovod, kanalizace a pozemkem 482/15 
prochází z části telekomunikace a kanalizace. Žadatel ví o existenci inženýrských sítí. Komise 
majetková a bytová prodej nedoporučuje. Tajemník konstatoval, že žádost o odkoupení těchto 
pozemků zastupitelstvo v minulosti zamítlo. 
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Nájemní smlouva na hrobové místo č. 298 ve Valtířově. 
Konstatoval, že obec obdržela žádost paní ……………………………………, Velké Březno o 
pronájem hrobového místa ve Valtířově číslo 298. Nájemné na 10 let činí 780 Kč.   
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost ………………………………, bytem                 
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…………………. o zřízení věcného břemene na část pozemku č. 337/17 v k.ú. Valtířov nad 
Labem, který je v jejich vlastnictví, a to z důvodu výstavby nové přístupové komunikace pro 
výstavbu rodinných domů. Doplnil, že v rámci této stavby byla jedna lampa veřejného osvětlení 
umístěna na pozemek č. 337/17. Lampa je ve vlastnictví obce Velké Březno.  
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě 
………………, Velké Březno. Konstatoval, že pan ……….. má uzavřenou Smlouvu o nájmu 
bytu ze dne 10.02.2021 na dobu určitou do 30.06.2021.  Vzhledem k této skutečnosti si podal 
dne 23.06.2021 žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že u pana ……………. 
je dlouhodobě evidovaný dluh v částce 87.260,- Kč, na který je uvalena exekuce č.j. 135 EX 
7626/13, proto Komise majetková a bytová doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 
do 31.12.2021.  
Ing. Šlechtová se dotázala, zda a případně kolik pan ………… obci dluží. 
Pan Mottl sdělil informace, které k tomu obdržela Komise majetková a bytová. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě 
…………., obec Velké Březno. Konstatoval, že paní ………………… má uzavřenou Smlouvu 
o nájmu bytu ze dne 20.08.2020 na dobu určitou do 31.12.2020 a Dodatek č. 1 ze dne 15.12.2020 
na dobu určitou do 30.06.2021 a proto dne 18.06.2021 podala žádost o prodloužení doby nájmu 
o další období. Doplnil, že nájemce nyní platí nájemné řádně a včas, a proto Komise majetková 
a bytová navrhuje uzavřít novou Smlouvu 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. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 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. 3.                                                 T: 31. 07. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě                
…………, Velké Březno. Konstatoval, že pan ………………….. má uzavřenou Smlouvu o 
nájmu bytu ze dne 18.01.2021 na dobu určitou do 30.06.2021, a proto si dne 18.06.2021 podal 
žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že nájemce platí nájemné řádně a včas, 
a proto Komise majetková a bytová navrhuje uzavřít novou Smlouvu 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. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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: 
       ………………………………………………………………………………… 

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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech od              
1. 1. 2022. Konstatoval, že Zastupitelstvo obce Velké Březno přijalo na svém zasedání dne                   
2. 5. 2018, usnesením č. 329/2018, Koncepci hospodaření s bytovými domy a byty v majetku 
obce na období 2018-2025, v tzv. Optimální variantě, která znamená postupné zvyšování 
nájemného o 20 % jedenkrát za tři roky. Doplnil, že Rada obce Velké Březno schválila usnesením 
č. 214/2018, dne 8. 10. 2018, s účinností od 1. 1. 2019, zvýšení nájemného v obecních bytech o 
20 % maximálně 51,- Kč/m2, u DPS maximálně 25,- Kč/m2 a zároveň u nově uzavíraných smluv 
bylo stanoveno nájemné ve výši 51 Kč/m2 a u DPS 25 Kč/m2. Dále konstatoval, že vzhledem ke 
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skutečnosti, že uběhla lhůta tří let od posledního navýšení nájemného, doporučujeme znovu 
projednat možnost zvýšení nájmu o 20 % v termínu od 1. 1. 2022. Současně upozornil, že 
v souladu s § 2249 občanského zákoníku je nutné doručit nájemníkům oznámení o zvýšení nájmu 
včetně tiskopisu souhlasu a nového výpočtového listu nejpozději do konce měsíce října tohoto 
roku, aby mohlo dojít k navýšení nájemného od 1. 1. 2022. 
Tajemník informoval radní o požadavcích ………… vznesených při jednání Komise majetkové 
a bytové. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda byty obec s nájemným 51 Kč/m2 nabízí s kvalitnějším bydlením, 
než byty s nájemným nižším. 
Starosta vysvětlil, že 51,- Kč/m2 je základní nájemné u nově uzavíraných smluv, tedy výše 
nájemného není odvislá od „kvality“ konkrétního bytu. Současně doporučil, pokud rada přistoupí 
na zvyšování nájemného od 1. 1. 2022 je třeba toto opatření schválit již nyní, neboť s jeho 
realizací je spojena poměrně náročná a zdlouhavá administrativa. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti: 

Starosta předložil radě obce k projednání schválení změny odpisového plánu ZŠ Velké Březno 
p. o. pro rok 2021. Konstatoval, že dne 10. 6. 2021 obdržel obecní úřad návrh ředitele                              
ZŠ Velké Březno o schválení změny odpisového plánu organizace na rok 2021. 
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Schválení odpisového plánu MŠ Velké Březno p. o. 
pro rok 2021. Konstatoval, že dne 30. 6. 2021 obdržel obecní úřad žádost ředitelky                                 
MŠ Velké Březno o schválení odpisového plánu organizace na rok 2021. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Schválení výsledku hospodaření MŠ za rok 2020. 
Konstatoval, že dne 30. 6. 2021 obdržel obecní úřad žádost ředitelky MŠ Velké Březno o 
schválení výsledku hospodaření MŠ Velké Březno za rok 2020. 
Bez diskuze. 
 Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání přehled čerpání dotací z Dotačního programu na 
podporu pořádání sportovních a kulturních akcí v 1. pololetí 2021. Konstatoval, že z důvodu 
protiepidemických opatření nebylo k 30.6.2021 realizováno celkem 8 akcí na jejichž realizaci 
bylo obcí alokováno celkem 76 000,- Kč. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda budeme informovat „stávající pořadatele“, kterým byla dotace 
pro rok 2021 schválena.  
Tajemník odpověděl, že nikoli, avšak mohou požádat o příspěvek na jinou akci v tomto roce 
nebo o změnu účelu použití již schváleného příspěvku, který neměli možnost vyčerpat, avšak 
pouze ve výši, která jim byla usnesením rady stanovena.   
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na poskytnutí finančního daru některé z obcí 
postižené tornádem. Doplnil, že rada obce může schválit poskytnutí daru ve výši maximálně 
20.000,- Kč na jeden případ.  
Radní se shodli na tom, že chtějí podpořit postižené obce v Ústeckém kraji 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé: 

Starosta předložil radě obce k projednání uzavření Dohodu s Úřadem práce. Konstatoval, že na 
základě žádosti obce Velké Březno, předložil úřad práce návrh dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Doplnil, že při zajišťování 
péče o vzhled obce využíváme 5 zaměstnanců obce, které do potřebného počtu doplňujeme 
zaměstnanci nezařazenými do obecního úřadu, pro něž pracovní místa včetně krytí nákladů na 
platy + sociální a zdravotní pojištění vytvořil úřad práce v rámci programu aktivní politiky 
zaměstnanosti nazvaného Veřejně prospěšné práce. Dále doplnil, že jsme požádali úřad práce o 
20 pracovníků, ale obdrželi jsme pouze 1 místo. 
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na úpravu pracovní doby zaměstnanců obecního 
úřadu. Předal slovo tajemníkovi, který konstatoval, že na základě požadavku zaměstnanců 
předkládá Radě obce Velké Březno k projednání návrh na úpravu pracovní doby. Argumentem 
pro jeho předložení je fakt, že pracovní doba v pondělí a ve středu je neúměrně dlouhá a pro 
zaměstnance vyčerpávající. Doplnil, že požádal iniciátorky návrhu, aby kontaktovaly ostatní 
kolegyně s tím, ať se každá vyjádří k předloženým alternativám návrhu. Dále doplnil, že se jedná 
o 13 zaměstnanců, neboť se k návrhu se nevyjadřovali ti zaměstnanci, kteří mají pracovní dobu 
stanovenou v pracovní smlouvě odlišně. Dále konstatoval, že při hodnocení návrhů, které 
obdržely nejvíce hlasů pro, tedy 2c a 3 vycházel ze skutečnosti, že pracovní dobu stanovuje 
zaměstnavatel, a proto by měla být stanovena tak, aby byla pro zaměstnavatele přínosná, a to 
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zejména s ohledem na jeho poslání. Tajemník radě obce doporučil vyhovět alternativě 3 návrhu 
a doplnil, že pokud rada bude s tímto doporučením souhlasit, bude třeba upravit čl. 12 
Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno, který tuto problematiku upravuje. 
Ing. Fiala konstatoval, že pracovní dobu a její rozvrh stanovuje zaměstnavatel, proto je 
překvapen, že je radě předkládán tento návrh. 
Pan Mottl konstatoval, že některým zaměstnancům se navrhované úpravy nelíbí a chtěli by, aby 
byl zachován stávající stav. 
Tajemník vysvětlil důvody pro předložení navržené úpravy. 
Radní se shodli na tom, že občané obce jsou zvyklí na stávající provozní dobu a počítají s tím, 
že v pondělí a ve středu je otevřeno do 18:00 hod. Dále se shodli na tom, že provozní doba je 
stanovena právě tak, aby občané mohli využít služeb úřadu i po své pracovní době. 
Tajemník potvrdil, že v odůvodněných případech, pokud není zásadním způsobem ovlivněn chod 
úřadu, lze požadavky na změnu pracovní doby řešit individuálně, změnou pracovní smlouvy. 
Současně doplnil, že se snažíme vycházet vstříc zejména matkám samoživitelkám, nebo matkám 
pečujícím o malé děti, případně o osoby potřebující zvláštní pomoc. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání zprávu o kontrole plnění usnesení rady obce za období 
leden až červen 2021. Konstatoval, že v daném období zasedala rada obce celkem 8 x a uložila 
usnesením celkem 88 úkolů a dále, že z roku 2020 bylo převedeno plnění usnesení číslo 
105/2020, jednalo se tedy o celkem 89 úkolů, z toho: 
82 úkolů bylo splněno, z toho 1 po termínu (nebyl otevřen dotační titul), 
2 úkoly byly jako nepotřebné zrušeny, 
1 úkol navržen na zrušení, 
2 úkol z 1. pol. 2021 jsou navrženy na prodloužení, a to do 2. pololetí 2021, 
2 úkoly (123/1/2021 a 123/2/2021) mají termín plnění stanoven na 2. pololetí 2021. 
Bez diskuze 
Usnesení 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. 
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 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na souhlas s prodejem automobilové stříkačky 
Dennis Sabre HD-CAS K 27, která byla poprvé uvedena do provozu 10. 9. 1998 s celkovým 
počtem motohodin, který činí 5.132. Konstatoval, že obec již zadala do výroby automobilovou 
stříkačku zn. Scania, která by měla být dodána ve 3. čtvrtletí letošního roku a současně má 
k dispozici jako náhradní CAS Tatra 4x4. Doporučil vozidlo CAS Dennis – Sabre HD prodat. 
Doplnil, že byl zadán a zpracován znalecký posudek, který stanovil cenu obvyklou tohoto vozidla 
ve výši 498 000,- Kč (602 000,- Kč s DPH).  
Radní se shodli na tom, že nabídková cena by měla být vyšší než cena odhadní. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radní o problémech vzniklých nedostatkem lidí na kosení trávy. Požádal proto 
radní, pokud vědí o někom, kdo by byl ochoten a schopen pomoci, ať jej pošlou za ním, na obecním 
úřad. 

Starosta informoval radní o tom, že firma Vachulka dokončila svoji práci a předložila dokumentaci 
k „náměstí“, včetně platného stavebního povolení a také konečnou fakturu. 

Starosta informoval radní o požadavku paní Mendlové na předložení seznamu oprav domovního 
fondu obce. Radní se shodli na tom, že v současné době není místo příslušného referenta obsazeno, 
že existuje seznam zpracovaný p. …………. a že nový soupis potřeb bude muset provést až nový 
zaměstnanec, který nastoupí v září 2021. 

Starosta informoval radní o požadavku paní Mendlové na sdělení dalšího postupu prací na 
škvárovém hřišti. V současné době je třeba na hřiště navézt kvalitní ornici a povrch připravit na 
osetí travním semenem. Proto jedná s lidmi, kteří nabízejí ornici zdarma, pouze za odvoz. 
Současně se zmínil o dotacích vypsaných agenturou s tím, že FK Jiskra podala 3 žádosti do tohoto 
programu a obává se, pokud požádá také obec, že nedostane nikdo nic. 

Starosta informoval radní, že si od firmy Auto Zajpt vyžádal nabídku na dodávku kačírku pod 
prvky na workoutovém hřišti s tím, že se pokusíme využít naše obrubníky uložené v „Nissanu“. 

Starosta informoval radní, že obdržel od Ing. Vraného zadávací dokumentaci na zateplení domu 
Náměstí 171.  

Starosta informoval radní o tom, že obec obdržela souhlas HZSÚK s uzavřením smlouvy o PO 
s obcí Homole u Panny. 
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K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová informovala radní o tom, že ve dnech 7.8. 2021 a 21.8. 2021 se uskuteční promítání 
v letním kině v Tivoli a 28.8. 2021 se v Tivoli uskuteční setkání jubilantů. 

Ing. Šlechtová navrhla, aby se částka vyčleněná rozpočtem obce na obchod ve Valtířově, přesunula 
do oprav bytového fondu, konkrétně oprav v Tivoli (elektřina, schodiště, dveře atd.). 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 19. 10 hod. 

 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 12. 7. 2021 
L. Boháč.  


