
 

 

1 
 

Č. j.:      OUVB - 3362/2021 
PID:      DXWX3OP1D2Q7 
SPIS č. 189/21 
 

Z Á P I S   

z 56. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 04. 10. 2021 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

56. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 55. jednání rady nebyly vzneseny námitky. Dále předložil návrh 
programu jednání 56. schůze. Tajemník požádal radní, aby pověřili ze svého středu jednoho 
člena, který za nepřítomnou místostarostku podepíše zápis a usnesení.  
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 191/2021 
Program jednání 56. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno  
I. Schvaluje  
     program jednání 56. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr pronájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 258, Velké Březno. 
• Dohoda o ukončení smlouvy č. SML/POZ/5/2020.  
• Souhlasné prohlášení pronajímatele a nájemce v souvislosti s přechodem nájmu bytu. 
• Smlouva o nájmu bytu č. ………………………, obec Velké Březno. 
• Smlouva o nájmu bytu č. ……………….., Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Žádost o poskytnutí finanční dotace z Dotačního programu na podporu pořádání 

sportovních a kulturních akcí – STANKO spol. s r.o. 
• Prominutí nájemného za měsíc červenec 2021 v částce 3.608,- Kč. 

4. Zprávy starosty. 
5. Diskuse  
II.  Pověřuje 
      Ing. Jana Fialu, člena rady obce, 
      podepsáním usnesení a zápisu z 56. schůze rady obce.                                                                                       
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 záměr pronájmu nebytových prostor v domě 
Litoměřická 258, Velké Březno. Konstatoval, že na základě žádosti podané dne 27.09.2021, 
předkládá radě obce k projednání návrh na zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na 
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adrese Litoměřická 258, Velké Březno. Jedná se o nebytový prostor v 1. NP domu o celkové 
výměře 203 m2. Tento NP se skládá z těchto místností: restaurace 61,25 m2, kuchyň včetně 
skladu 32,25 m2, ostatní plocha užívaná jako WC a chodba 22,89 m2, sklepní prostor 44,61 m2, 
venkovní terasa 42 m2. 
Ing. Fiala doporučil, aby byla radě poskytnuta informace o technickém stavu pronajímaného 
prostoru, předpokládaných provozních nákladech a předpokládaných nákladech na nutné opravy. 
Dotázat se, jak je tomu u jiných podobných objektů pronajímaných obcí např. Tivoli, a stanovit 
a připravit pak případné podmínky, resp. podklady k pronájmu v případě, že takto bude 
rozhodnuto. Současně podpořil i požadavek na dodání konkrétních podnikatelských záměrů 
případných žadatelů.    
Tajemník doporučil postupovat obdobně jako u pronájmu Tivoli, kde každý se zájemců musel 
radě předložit svůj podnikatelský záměr, ze kterého vyplynuly i investiční potřeby budoucího 
nájemce, případně další požadavky vůči obci. 
Radní se shodli na tom, že v tomto smyslu bude každý ze zájemců osloven.  
Usnesení 192/2021 
Záměr pronájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 258, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 203 m2 v 1. NP domu Litoměřická 258,    
      Velké Březno 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.                                    T: 08. 10. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání dohodu o ukončení smlouvy číslo SML/POZ/5/2020,  
o nájmu pozemku č. 392/4, v k. ú. Valtířov nad Labem, s nájemcem …………………. 
Konstatoval, že pan ………… požádal obec Velké Březno o koupi části pozemku č. 392/4 v k.ú. 
Valtířov nad Labem, který má v nájmu od 21.08.2020, č. SML/POZ/5/2020. Při samotném 
zaměření pozemku geodetem bylo zjištěno, že pozemek č. 392/4 v k.ú. Valtířov nad Labem je 
součástí místní komunikace, nikoliv přilehlá zeleň, o kterou měl pan ………… zájem. Z tohoto 
důvodu navrhuje pronájem zrušit a vrátit panu …………. zaplacené nájemné. 
Bez diskuze 
Usnesení 193/2021 
Dohoda o ukončení smlouvy č. SML/POZ/5/2020  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

uzavření dohody o ukončení smlouvy SML/POZ/5/2020 o nájmu pozemku č. 392/4, o výměře 
27 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem ke dni 15.10. 2021 a vrácení nájemného za rok 2020 ve 
výši 36,- Kč,  
Nájemce: 
……………………………………………………………….. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu, včetně vrácení nájemného.        T: 31. 10. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání souhlasné prohlášení pronajímatele a nájemce 
v souvislosti s přechodem nájmu bytu. Konstatoval, že dne 25.05.2021 zemřela nájemkyně 
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obecního bytu č. …………………………………………. a doplnil, že v této době s ní sdílela 
domácnost její dcera paní …………………………………….. V tomto případě, v souladu s 
ustanovením § 2279 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dochází k přechodu nájmu. 
Tento nájem bytu skončí, v souladu s ustanovením § 2279 odst. 2 občanského zákoníku, 
nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel, tj. nejpozději dne 25.05.2023. 
Bez diskuze 
Usnesení 194/2021 
Souhlasné prohlášení pronajímatele a nájemce v souvislosti s přechodem nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Souhlasného prohlášení pronajímatele a nájemce v souvislosti s přechodem     nájmu 
bytu č. ……………………, obec Velké Březno, který skončí nejpozději uplynutím dvou let 
ode dne, kdy nájem přešel, tj. dne 25.05.2023. 

       Nájemce: 
       ……………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Souhlasného prohlášení.                                                    T: 31. 10. 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. Konstatoval, 
že paní ……………. měla uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do 30.06.2019. Rada 
obce Velké Březno schválila dne 08.07.2019 odeslání výzvy k vyklizení a vrácení výše 
uvedeného bytu obci. Tuto výzvu si paní …….. prokazatelně převzala dne 19.07.2019. Jelikož 
paní ……….. byt nevyklidila a nepředala v uvedeném termínu, kontaktovala paní Klementová 
v říjnu 2019 právního zástupce obce za účelem podání žaloby. 
Doplnil, že dne 26.05.2021 si paní …………. podala žádost o novou nájemní smlouvu. Komise 
majetková a bytová, která se konala dne 07.06.2021 doporučila uzavřít novou nájemní smlouvu 
až po uhrazení dluhu v částce 5.914,- Kč. Paní ………… nejdříve odmítala tuto částku zaplatit, 
jelikož byla přesvědčená, že nic nedluží. Až po delší komunikaci a argumentaci, dluh dne 
02.08.2021 uhradila. Dále doplnil, že Komise majetková a bytová, která se konala dne 
24.09.2021 své původní stanovisko přehodnotila a nesouhlasí s uzavřením nové nájemní 
smlouvy. 
Tajemník doplnil, že z posledního zápisu komise nevyplývá důvod, proč komise změnila své 
doporučení z 26.05.2021. Paní ………….. pravidelně, nejméně půl roku, hradí platby spojené 
s užíváním bytu formou SIPO, je v důchodu a smlouvu potřebuje, aby mohla požádat o příspěvek 
na bydlení. Navrhuje proto žádosti spíše vyhovět, než se soudit s nejistým výsledkem. 
Usnesení 195/2021 
Smlouva o nájmu bytu č. ………………………, obec Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ……………………..., obec Velké Březno, na dobu 
       určitou, do 31.03.2022.  
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………. 
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                        T: 31. 10. 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. ..,              
……….., Velké Březno. Konstatoval, že paní ………………….. měla uzavřenou nájemní 
smlouvu na dobu určitou do 31.12.2019. Rada obce schválila dne 18.03.2020 odeslání výzvy 
k vyklizení a vrácení výše uvedeného bytu obci. Tato výzva byla doručena poštou a vložena do 
schránky paní …………. dne 06.04.2020.  
Paní ………… na tuto výzvu nereagovala. Nadále dlužila na nájemném, které přestala hradit 
ihned po uzavření Smlouvy o nájmu ze dne 15.10.2019. Nereagovala ani na upomínky a výzvy 
k úhradě a nebylo možné se s ní nijak spojit. Doplnil, že v září 2020 se paní ……………. 
dostavila osobně na OÚ. Z tohoto jednání byl pořízen zápis z jednání, ve kterém uznala dlužnou 
částku k aktuálnímu datu a zároveň potvrdila (vzhledem k situaci kolem koronaviru), že si 
převzala bez jakýchkoliv omezení Výzvu k opuštění bytu ze dne 23.03.2020. To samé opět 
potvrdila v žádosti o novou nájemní smlouvu, kterou podala dne 24.08.2021. K této žádosti 
přiložila potvrzení o zaměstnání – Dohodu o pracovní činnosti. Dále konstatoval, že k dnešnímu 
dni má paní ……………….. vše uhrazeno. Dále doplnil, že Komise majetková a bytová 
nedoporučuje uzavřít novou nájemní smlouvu. 
Bez diskuze. 
Usnesení 196/2021 
Smlouva o nájmu bytu č. ……………….., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Neschvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ………………………, Velké Březno. 
       Žadatel: 
       ………………………………………………………………………………... 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit doručení vyrozumění o 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 žádost o poskytnutí finanční dotace z Dotačního 
programu na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí. 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 byla stanovena na 31.08.2021. K tomuto datu evidoval obecní 
úřad jednu žádost, a to od firmy STANKO spol. s r.o., které rada obce vyhověla a dne 13.09.2021, 
usnesením č. 186/2021, schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč. 
Doplnil, že dne 27.09.2021 obdržel obecní úřad další žádost od společnosti STANKO spol. s r.o., 
o poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč na akci „Mikulášská nadílka“, kterou bude žadatel pořádat 
dne 11.12.2021 v hostinci Na Kopečku. Dále doplnil, že žádost byla podána po uzávěrce pro 
příjem 2. kola žádostí a upozornil, že Dotační program obce na podporu pořádání sportovních a 
kulturních akcí žádnou výjimku neumožňuje. Proto také nebyla žádost předložena                         
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Komisi kultury, školství, mládeže, sportu a životního prostředí, ale je předkládána přímo radě 
obce. Na základě uvedených skutečností, doporučil radě obce předloženou žádost neschválit.  
Bez diskuze. 
Usnesení 197/2021 
Žádost o poskytnutí finanční dotace z Dotačního programu na podporu pořádání 
sportovních a kulturních akcí – STANKO spol. s r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Neschvaluje 
     poskytnutí dotace na rok 2021 z dotačního programu obce na podporu pořádání  
     sportovních a kulturních akcí ve výši 6.000,- Kč, na akci „Mikulášská nadílka“, 
     Pořadatel: 
     Stanko spol. s r.o., se sídlem Valtířov 8, Velké Březno, IČO: 43223401. 
     Důvodem je, že žádost byla podána po lhůtě stanovené pro 2. kolo přijímání žádostí,   
     usnesením rady obce č. 145/2021, a proto již není možné žádosti vyhovět. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat žadatele.                                                                           T: 30. 10. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost Prominutí nájemného za měsíc červenec 2021 v 
částce 3.608,- Kč. Konstatoval, že paní ……………… má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 
21.06.2021 na dobu určitou do 30.09.2021 a následně Dodatek č. 1 ze dne 15.09.2021 na dobu 
určitou do 31.12.2021. Doplnil, že dne 15.09.2021 podala paní ………… žádost o prominutí 
nájemného za měsíc červenec 2021. Jako důvod uvádí, že nebyla provedena revize elektřiny a 
plynu, kterou zařizoval pracovník OÚ během měsíce července 2021. Současně upozornil na 
skutečnost, že paní …….. neoprávněně bydlela u pana ……………………………. minimálně 
od března 2021, aniž by se finančně podílela na úhradě nákladů. Dne 17.09.2021 se uskutečnilo 
jednání za přítomnosti pana tajemníka. Na tomto jednání byla paní ………. důrazně upozorněna, 
aby tento byt opustila, jelikož vystavuje pana …………. riziku výpovědi, neboť se jedná o hrubé 
porušování nájemní smlouvy a současně také, že nemá žádný důvod, aby dále u pana …….. 
v DPS bydlela, protože jí byl od měsíce července 2021 přidělen byt č. ……………………. 
Z bytu v DPS se i s dcerou vystěhovaly dne 20.09.2021. Dále doplnil, že Komise majetková a 
bytová nedoporučuje schválit prominutí nájemného za měsíc červenec 2021, jelikož paní ……. 
neměla snahu se přestěhovat do jí přiděleného bytu v ulici …………….  
Tajemník doplnil, že i přes všechny peripetie spojené s bydlením u pana ………, doporučuje 
žádosti vyhovět, neboť v předmětném bytě skutečně nebylo možné bydlet, nebyly provedeny 
revize elektro a plynu. 
Usnesení 198/2021 
Prominutí nájemného za měsíc červenec 2021 v částce 3.608,- Kč 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

         prominutí nájemného za měsíc červenec 2021 v částce 3.608,- Kč. 
         Nájemce: 

       …………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit doručení vyrozumění o usnesení žadateli.                                           T: 31.10.2021          
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 4. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že obdržel nabídku na opravu vnějšího schodiště v Tivoli 
spočívající v demontáži stávajícího schodiště a vybudování nového podkladu včetně izolační 
betonové desky a montáži původních schodišťových stupňů. Doplnil, že projektant prověřuje 
možnost zcela nového schodiště s betonových prefabrikátů vyrobených na míru. Předpoklad 
realizace prosinec – leden, dle počasí. 

Starosta informoval radu o tom, že dohodl opravu chodníku před vjezdem do mateřské školy 
s předpokladem realizace do konce tohoto roku. 

Starosta informoval radu o tom, že odeslal reakci na podnět paní …………, ve kterém vyzývá 
obec, jako zřizovatele, aby učinila opatření mající za cíl, umožnit přítomnost syna na výuce bez 
ochrany dýchacích cest. 

Starosta informoval radu o jednání s projektantem, které proběhlo dnes v základní škole. Byl 
dohodnut další postup za účelem získání dotace na nové odborné učebny a na zajištění 
bezbariérového přístupu do školních budov. 
Paní Mendlová doplnila, že projektant doporučuje, aby v dolní budově byly odborné učebny 
fyziky a chemie a modernizována IT učebna. V horní budově by doporučila modernizaci 
kuchyňky a místo bývalé jídelny vybudovat další odborné učebny (jazyky, IT, výtvarná výchova) 
dvě třídy družiny (případně školní klub) a letní učebny. Prostor by měl být využit pro potřebu dětí. 
Proto by bylo vhodné vymístit ze dvora parkující automobily s tím, že pro tyto účely bude 
vybudována odstavná plochy přilehlá k ulici Pod strání. 
Starosta ještě doplnil, že dotace pro obce do 3.000 obyvatel může činit až 90 % rozpočtových 
nákladů. Proto se dohodl s administrátorem dotace, že připraví výběrové řízení na projektanta celé 
akce. 
 

K bodu programu 5. Diskuze 

Ing. Fiala se dotázal, jak bude zajišťována správa DF a příprava rozpočtu v době, kdy je 
vyhlášeno výběrové řízení. 
Starosta odpověděl, že obdobně, jak byla před nástupem pana Mlejnka. 

Ing. Fiala se dotázal na postup prací kolem vodního zdroje Drtič. 
Starosta odpověděl, že práce na zdroji Drtič budou probíhat v roce 2022. 
Ing. Fiala se dotázal, zda zokruhování (propojení dvou vodovodů) pomůže stabilizovat tlak vody 
na Pastvinách. 
Starosta odpověděl, že to prověří. 

Paní Mendlová se dotázala, jak bude naloženo s již nepotřebnými CAS, neboť obec musí za ně 
stále hradit pojistné, náklady na údržbu apod. 
Starosta odpověděl, že Denis je momentálně po opravě chladiče, a ještě má porouchané čerpadlo, 
jehož oprava by vyšla na cca 250.000,- Kč. Konstatoval, že pokud náklady připočteme k odhadní 
ceně, tak CAS neprodáme. Proto se budeme snažit prodat Denise s porouchaným čerpadlem. 
Doplnil, že dle sdělení HZS ÚK, který nám CAS Tatra daroval, nemůžeme tento automobil po 
dobu pěti let prodat, ale pouze darovat. V tomto případě je zájemců o dar hned několik. 

Paní Mendlová upozornila, že stále není provedena oprava prvku na dětském hřišti v Aleji 
Sportovců. 
Starosta odpověděl, že práce byly řádně objednány a následně urgovány. 

Paní Mendlová upozornila na opakované parkování vozidel na novém chodníku v Aleji 
Sportovců a doporučila, aby úřad vyzval předsedy obou sportovních klubů a provozovatelku 
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Tivoli, aby vhodným způsobem upozornili návštěvníky, aby neparkovali na chodníku. Dále 
doporučila provádět zvýšenou kontrolu parkování a při zjištění, byť částečného stání na 
chodníku, informovat PČR. Dále doplnila, že obdobný problém je i v pískovně ve Valtířově, kdy 
fotbalisté místo na parkovišti, parkují na trávě u brány hřiště. 

Paní Mendlová konstatovala, že město Úštěk zakoupilo a provozuje vlastní popelářské auto. 
Požádala, aby úřad získal informace o podmínkách, za kterých toto vozidlo koupili a provozují, 
zejména kde a za kolik skládkují. 

Paní Mendlová upozornila na nutnost aktualizace informací na webu obce. 

Paní Mendlová navrhuje místo starého a poničeného oplocení u DPS instalovat zábradlí. 

Paní Mendlová doporučuje umístit k workoutovému hřišti dvě lavičky a jednoduchý stojan na 
kola. 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:50 hod. 

 

 

 

  Karel Jungbauer                                                                                Ing. Jan Fiala  
            starosta                                                                                              radní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 04.10.2021 
L. Boháč.  


