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Č. j.: OUVB - 3362/2021 
PID:  DXWX3OP1D2Q7 
SPIS č. 183/21 
 

Z Á P I S   

z 55. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 09. 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:  

55. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 54. jednání rady nebyly vzneseny námitky. Dále předložil návrh 
programu jednání 55. schůze. 
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 180/2021 
Program jednání 55. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 55. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Uzavření smlouvy o nájmu – FK Jiskra Velké Březno z.s. 
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4010593/VB/001. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 309 ve Valtířově. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ………….., 

Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ……………, 

Velké Březno. 
3. Finanční záležitosti: 

• Návrh na poskytnutí finanční dotace z Dotačního programu na podporu pořádání 
sportovních a kulturních akcí – 2. kolo. 

4. Různé: 
• Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ.  
• Dodatek č. 4 smlouvy o výpůjčce – defibrilátor. 
• Návrh na prodej nepotřebného vybavení bývalé školní kuchyně – 2.kolo. 

5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o pronájmu sportovního 
areálu FK Jiskra Velké Březno.  Konstatoval, že na pronájem tohoto areálu byly v červenci 2009 
uzavřeny dvě smlouvy a to: Smlouva o nájmu nebytových prostor – nájemné 100,- Kč/rok a 
Smlouva o nájmu pozemků – nájemné 100,- Kč/rok. Obě smlouvy měly platnost do července 
2021. Tyto smlouvy byly následně upraveny dodatky, které se snažily napravit nedostatky 
původní smlouvy.  Doplnil, že ke každé smlouvě byly postupně uzavřeny 3 dodatky. Poslední, 
dodatek č. 3, byl uzavřen v roce 2013 a prodlužoval dobu nájmu do roku 2033. 
Dále doplnil, že návrh upravuje vztahy takto: 
1. Smlouva bude pouze jedna – pozemek + budovy, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Výše nájmu zůstává nezměněna – 200,- Kč.  
3. Smlouva ruší doposud uzavřené smlouvy, včetně dodatků – platnost na dobu neurčitou, ne 

do roku 2033. 
4. Byt je součástí pronajímaného prostoru, není tedy již s dispozičním právem obce. Nejedná se 

však o pronájem bytu (to touto smlouvou nelze uzavřít smlouvu o podnájmu), ale o užívání 
souboru místností určených k bydlení s tím, že uživatel bytu nemůže uzavřít samostatně 
smlouvu s dodavateli energií. To může učinit pouze nájemce, tedy FK Jiskra, která následně 
uzavře smlouvu s uživatelem bytu.  

5. K poskytnutí některé části předmětu nájmu do užívání třetí osobě je zapotřebí předchozího 
souhlasu pronajímatele. 

6. Pronajímatel má právo, po předchozím oznámení, užívat bezplatně předmět nájmu pro konání 
obcí pořádaných kulturně-společenských akcí. 

Starosta dále konstatoval, že předseda FK Velké Březno z.s., nemá k obsahu smlouvy výhrady. 
Bez diskuze. 
Usnesení 181/2021 
Uzavření smlouvy o nájmu – FK Jiskra Velké Březno z.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
     uzavření smlouvy o nájmu souboru nemovitých věcí, který tvoří: 

• pozemek parc. č. 661 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 694 m2, v k.ú. Velké Březno, 
včetně stavby – budova č.p. 256 (způsob využití: objekt občanské vybavenosti), v obci 
Velké Březno, část obce Velké Březno, která je postavena a je součástí tohoto pozemku 
parc. č. 661, 

• pozemek parc. č. 660/4 – ostatní plocha (způsob využití: sportoviště a rekreační plocha), 
o výměře 9233 m2, v k.ú. Velké Březno, 

• část pozemku parc. č. 686 – ostatní plocha (způsob využití: sportoviště a rekreační plocha), 
o výměře 9220 m2, v k.ú. Velké Březno, 

     to vše zapsáno v Katastru nemovitostí na LV č. 1, pro k.ú. Velké Březno, obec Velké  
     Březno, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad    
     Labem. 
     Nájemné: 200,- Kč/rok slovy: dvěstě korun českých. 

Stanovením nižšího nájemného, než je nájemné obvyklé, je primárně sledován jiný důležitý 
zájem obce. Nájemce dlouhodobě zajišťuje činnost dětských a dorosteneckých týmů kopané, 
včetně přípravek a turnajů, dále pak organizuje i jiné společenské aktivity. Tato činnost je 
velkým přínosem v oblasti naplňování volnočasových aktivit dětí a mládeže, současně pak 
činnost nájemce nabízí možnost společenského vyžití v obci. Celkově tedy nájemce přispívá 
významnou měrou k naplňování sportovních a kulturně-společenských potřeb občanů a 
obyvatel obce a takovou neziskovou činnost je namístě podporovat. Stanovení nižšího 
nájemného, než je nájemné obvyklé, je pak dále odůvodněno podmínkami nájmu, které jsou 
v zájmu obce. 
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     Nájemce: 
     FK Jiskra Velké Březno, z.s. IČO: 402 32 379, se sídlem Alej sportovců 256, 403 23 
     Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu.                                                              T: 30. 09. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost zmocněné firmy OMEXOM GA Energo s.r.o, se 
sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, Plzeň, 323 00, IČO: 49196812, o uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4010593/VB/001. Smlouva o smlouvě budoucí byla 
uzavřena – SML/OVBŘ/4/2020. Jedná se o pozemek č. 50 v k. ú. Vítov u Velkého Března.   
Bez diskuze. 
Usnesení 182/2021 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4010593/VB/001 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4010593/VB/001. 
      Oprávněná: 
      ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV- 
      Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
      zastoupena na základě písemně udělené plné moci č. PM – 207/2021 ze dne 12.4.2021  
      OMEXOM GA Energo s.r.o. se sídlem Plzeň, Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ 323 00,  
      IČO: 49196812, DIČ: CZ49196812.  
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit uzavření smlouvy služebnosti č. IP-12-4010593/VB/001.                T: 30. 09. 2021       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost paní ……………………………………….., 
………………………, o pronájem hrobového místa ve Valtířově číslo 309. Nájemné na 10 let 
činí 780 Kč.   
Bez diskuze. 
Usnesení 183/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 309 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 309 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 

Nájemce:  
      ………………………………………………………………….. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 30. 09. 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 uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. .., v domě …………………., Velké Březno. Konstatoval, že paní ……………… má 
uzavřenou nájemní smlouvu a následně Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu na dobu 
určitou do 30.09.2021. Dne 17. 8. 2021 si podala žádost o prodloužení doby nájmu o další období. 
Bez diskuze. 
Usnesení 184/2021 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ………………,              
Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ……………., Velké Březno, 
       na dobu určitou jednoho roku, do 30.09.2022 
       Nájemce: 

     ……………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 3.                                                                        T: 30. 09. 2021  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č…, v domě …………., Velké Březno.  Konstatoval, že paní ………… má uzavřenou 
nájemní smlouvu ze dne 21.06.2021 na dobu určitou do 30.09.2021. Dne 16.08.2021 si podala 
žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že Komise majetková a bytová 
doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 21.06.2021 na dobu 
určitou třech měsíců do 31.12.2021.  Dále doplnil, že 08.09.2021 uhradila paní ……. jeden 
měsíční nájem. 
Bez diskuze. 
Usnesení 185/2021 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ……………..,            
Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. …, v domě ……………, Velké Březno, 
       na dobu určitou, do 31.12.2021 

     Nájemce: 
     ……………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1                                                                         T: 30. 09. 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 Návrh na poskytnutí finanční dotace z Dotačního 
programu na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí – 2. kolo. Konstatoval, že rada obce 
na své 52. schůzi, dne 12.07.2021, usnesením č. 145/2021, vyhlásila druhé 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 31.08.2021. Doplnil, že k danému 
datu eviduje obecní úřad pouze jednu žádost, a to od firmy STANKO spol. s r.o.  Dále doplnil, 
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že po 30.06.2021 nebyla z dotačního programu pro rok 2021 vyčerpána částka ve výši                 
76.000,- Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 186/2021 
Návrh na poskytnutí finanční dotace z Dotačního programu na podporu pořádání 
sportovních a kulturních akcí – 2. kolo 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Schvaluje 
     poskytnutí dotace na rok 2021 z dotačního programu obce na podporu pořádání  
     sportovních a kulturních akcí ve výši 30.000,- Kč, na akci Valtířovský hudební festival,  
     aneb “Barák plný hudby“. 
     Pořadatel: 
     Stanko spol. s r.o., se sídlem Valtířov 8 Velké Březno, IČO: 43223401. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy.                                                        T: 30. 10. 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 žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ. 
Konstatoval, že ředitelka Mateřské školy Velké Březno, příspěvkové organizace, se obrátila na 
radu obce, jako zástupce zřizovatele, s žádostí ze dne 27.08.2021 Č. j.: OUVB–3227/2021, o 
povolení výjimky z počtu dětí na školní rok 2021/2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 187/2021 
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  
I.   Povoluje  
     pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu žáků Mateřské školy Velké Březno,    
     a to: 
     1. třída – počet dětí 25,  
     2. třída – počet dětí 25, 
     3. třída – počet dětí 25. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                   T: 20. 09. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o výpůjčce 
defibrilátoru. Konstatoval, že dne 06.10.2017 byla uzavřena Smlouva č. sml/vyp/1/2017 se 
Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejímž předmětem 
je výpůjčka externího defibrilátoru Lifepak 1000 s příslušenstvím, se kterým disponuje JSDH 
obce Velké Březno. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou. Doplnil, že ZZS zaslala k podpisu 
dodatek č. 4, kde se mění doba výpůjčky, a to do 06.10.2022. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 188/2021 
Dodatek č. 4 smlouvy o výpůjčce – defibrilátor 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

uzavření dodatku č. 4 smlouvy o výpůjčce externího defibrilátoru Lifepak 1000 s 
příslušenstvím, ve znění předloženém v důvodové zprávě.  
Půjčitel: 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Sociální  
péče 799/7 A, 400 11, Ústí nad Labem, IČO: 00829013, zastoupená MUDr. ……………. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 4 smlouvy o výpůjčce.                                        T: 30. 09. 2021                              
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání další návrh na prodej nepotřebného vybavení bývalé 
školní kuchyně. Konstatoval, že rada obce vyslovila souhlas se záměrem prodat nepotřebné 
vybavení bývalé školní kuchyně. Záměr – seznam vybavení byl zveřejněn na webu obce dne 
14.07.2021 s termínem uzávěrky do 09.08.2021. Dne 30.08.2021 schválila rada obce odprodej 
části nepotřebného vybavení – celkem 19 položek za cenu celkem 68.033,39 Kč. Doplnil, že dne 
9. září 2021 obdržela obec další nabídku na odkoupení nepotřebného vybavení bývalé školní 
jídelny, konkrétně 6 regálu, z toho 2 kovové a 4 dřevěné za cenu celkem 635,08 Kč.  
Bez diskuze. 
Usnesení 189/2021 
Návrh na prodej nepotřebného vybavení bývalé školní kuchyně – 2.kolo 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Schvaluje  

prodej nepotřebného vybavení bývalé školní jídelny, a to:  
     Skladový regál kovový – invent. číslo 865/00000023 za cenu 149,60 Kč 
     Skladový regál kovový – invent. číslo 865/00000024 za cenu 149,60 Kč 
     Skladový regál – invent. číslo 865/00000039 za cenu 83,97 Kč 
     Skladový regál – invent. číslo 865/00000040 za cenu 83,97 Kč 
     Skladový regál – invent. číslo 865/00000041 za cenu 83,97 Kč 
     Skladový regál – invent. číslo 865/00000042 za cenu 83,97 Kč 
     Kupující. 
     …………………………………………………….. 
II. Ukládá 

Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                 T: 30. 11. 2021 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu, že dodavatel hasičské automobilové stříkačky je v prodlení s dodávkou, 
neboť dle uzavřené smlouvy, měla být CAS dodána do 07.09.2021. Oznámili jsme proto 
dodavateli, že budeme uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 

Starosta informoval radu o průběhu rekonstrukce chodníku v ulici Alej sportovců. 
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Starosta informoval radu, že v rámci zadání veřejné zakázky Zateplení objektu Náměstí 171, se 
k prohlídce nedostavil žádný zájemce.  

K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová doporučuje do rozpočtu 2022 zahrnout výstavbu nebo úpravu kontejnerových stání 
tak, aby nádoby nehyzdily vzhled obce. 

Ing. Šlechtová upozornila na nutnost změny OZV o nakládání s odpady a OZV o poplatku za 
odpady.  
Starosta odpověděl, že s ohledem na novou odpadovou legislativu bude uzavřena smlouva za 
účelem posouzení realizace dotačního titulu „door to door“ jak z hlediska plnění zákonem 
stanovených úkolů při hospodaření s odpady, tak i z hlediska nákladovosti. Součástí nabídky je 
i vypracování nových OZV. 

Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že stále nebyla provedena oprava parkovacího stání v 
Litoměřické ulice, které se reklamovalo (viz. zápis z minulé Rady). 

Starosta odpověděl, že se nejedná o reklamaci, zhotovitel provedl povrch dle zadání. Po následné 
prohlídce bylo rozhodnuto o sejmutí zatravňovací rohože a použití na jiné zatravněné místo 
určené k parkování (např. u domu Zahradní 182).  Rohož bude prozatím uložena v bývalém 
kuželníku ve Valtířově. 

Ing. Šlechtová upozornila na nutnost opravy střechy v Tivoli, neboť do sálu při deštích zatéká. 

Ing. Fiala doporučil zmapovat a vyčíslit všechny nutné opravy v Tivoli a o zjištění informovat 
radu obce dne 04.10.2021. 

Ing. Fiala doporučil zmapovat a vyčíslit náklady na opravy domu Litoměřická 258 a o zjištění 
informovat radu dne 04.10.2021. 

Ing. Fiala doporučil zmapovat potřeby oprav obecního domovního fondu a předložit návrh dalšího 
postupu, včetně odhadu předpokládaných nákladů, radě obce dne 15.11.2021 k projednání.  

 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:40 hod. 

 

 

 

  Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 13. 9. 2021 
L. Boháč.  


