
 

 

1 
 

Č. j.:      OUVB - 4299/2021 
PID:      DXWX3OP1E644 
SPIS č.  212/21 
 
 

U S N E S E N Í 
 

58. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 15. 11. 2021 od 16:00 hodin na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

214/2021 
Program jednání 58. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 58. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Dohoda o ukončení smlouvy č. 75/2021, o nájmu pozemku č. 279/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově. 
• Návrh na podání žaloby na vymožení dluhu a na vyklizení bytu č. .. v domě 

………………, Velké Březno. 
• Zvyšování nájemného - návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu - 1. 

část. 
3. Finanční záležitosti: 

• Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce. 

• Návrh na změnu ceny vytěžené dřevní hmoty ve vlastnictví obce. 
• Uzavření dohody o zajištění potřebné pomoci. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno. 

4. Různé: 
• Zřizovací listina školské rady a Volební řád školské rady. 
• Jmenování člena Školské rady při ZŠ Velké Březno. 
• Žádost o povolení výjimky ze Směrnice č. 1/2021. 
• Žádost o prodloužení lhůty ke splnění usnesení rady obce č. 141/2021. 
• Organizační zabezpečení 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno. 

5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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215/2021 
Dohoda o ukončení smlouvy č. 75/2021, o nájmu pozemku č. 279/1 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

uzavření dohody o ukončení smlouvy 75/2011 o nájmu pozemku p. č. 279/1, o výměře 385 
m2, v k. ú. Velké Březno, ke dni 31. 12. 2021. 
Nájemce: 
……………………………………………………………………………... 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                                   T: 31. 12. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

216/2021 
Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa na dobu 10 let na veřejném pohřebišti ve  
    Valtířově takto:  

  Jméno Adresa hrob číslo 
  ………………..   ……………….. 125 
  ………………..   ……………….. 393 
  ………………..   ……………….. 515 
  ………………..   ……………….. 64/b 
  ………………..   ……………….. 15/B 
  ………………..   ……………….. 316 
  ………………..   ……………….. 25/B 
  ………………..   ……………….. 134 
  ………………..   ……………….. 149 
  ………………..   ……………….. 403 
  ………………..   ……………….. 275 
  ………………..   ……………….. 410 
  ………………..   ……………….. 23/B 
  ………………..   ……………….. 274 
  ………………..   ……………….. 31/B 
  ………………..   ……………….. 273 
  ………………..   ……………….. 272 
  ………………..   ……………….. 279 
  ………………..   ……………….. 48/B 
  ………………..   ……………….. 29/B 
  ………………..   ……………….. 382 
  ………………..   ……………….. 350 
  ………………..   ……………….. 361 
  ………………..   ……………….. 46 
  ………………..   ……………….. 318 
  ………………..   ……………….. 14a 
  ………………..   ……………….. 335 
  ………………..   ……………….. 326 
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  ………………..   ……………….. 392 
  ………………..   ……………….. 262 
  ………………..   ……………….. 439 
  ………………..   ……………….. 47/B 
  ………………..   ……………….. 499 
  ………………..   ……………….. 67 
  ………………..   ……………….. 344 
  ………………..   ……………….. 51/B 
  ………………..   ……………….. 300 
  ………………..   ……………….. 45/b 
  ………………..   ……………….. 28/B 
  ………………..   ……………….. 77 
  ………………..   ……………….. 20/B 
  ………………..   ……………….. 21/B 
  ………………..   ……………….. 284 
  ………………..   ……………….. 285 
  ………………..   ……………….. 26/b 
  ………………..   ……………….. 291 
  ………………..   ……………….. 1/b 
  ………………..   ……………….. 294 
  ………………..   ……………….. 387 
  ………………..   ……………….. 46/B 
  ………………..   ……………….. 27/B 
  ………………..   ……………….. 128 
  ………………..   ……………….. 386 
  ………………..   ……………….. 448 
  ………………..   ……………….. 220 
  ………………..   ……………….. 56/B 
  ………………..   ……………….. 390 
  ………………..   ……………….. 216 
  ………………..   ……………….. 496 
  ………………..   ……………….. 59/B 
  ………………..   ……………….. 32/B 
  ………………..   ……………….. 509 
  ………………..   ……………….. 47 
  ………………..   ……………….. 434 
  ………………..   ……………….. 396 
  ………………..   ……………….. 43/B 
  ………………..   ……………….. 362 
  ………………..   ……………….. 127 
  ………………..   ……………….. 465 
  ………………..   ……………….. 341 
  ………………..   ……………….. 17/B 
  ………………..   ……………….. 49/B 
  ………………..   ……………….. 395 
  ………………..   ……………….. 487 
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  ………………..   ……………….. 293 
  ………………..   ……………….. 401 
  ………………..   ……………….. 90 
  ………………..   ……………….. 22/B 
  ………………..   ……………….. 44/B 
  ………………..   ……………….. 288 
  ………………..   ……………….. 351 
  ………………..   ……………….. 50/B 
  ………………..   ……………….. 355 
  ………………..   ……………….. 19 
  ………………..   ……………….. 464 
  ………………..   ……………….. 65/B 
  ………………..   ……………….. 129 
  ………………..   ……………….. 133 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                  T: 30. 04. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

217/2021 
Návrh na podání žaloby na vymožení dluhu a na vyklizení bytu č. .. 

 v domě ………………., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

podání žaloby za účelem vymožení dlužné částky a žaloby na vyklizení bytu č. .., v domě 
……………….., v obci Velké Březno, na: 
……………….., nar. ………….., bytem ……………..., Velké Březno a 
……………………, nar………….., bytem ………………., Velké Březno. 

  II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     prostřednictvím právníka obce zabezpečit realizaci tohoto usnesení.               T: 31. 12. 2021    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

218/2021 
Zvyšování nájemného - návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu 

-1. část 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I. Schvaluje 

1. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě ……………, Velké  
Březno, uzavřené dne 23. 11. 2016, v předloženém znění.  

        Nájemce: 
        …………………………………………………………………………………, Velké  
        Březno, PSČ 403 23. 

2. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v ……………., Velké Březno, 
uzavřené dne 23. 11. 2016, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
        …………………………………………………………………………………, Velké  
         Březno, PSČ 403 23. 
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3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě …………, Velké Březno, 
uzavřené dne 23. 11. 2016, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
         …………………………………………………………………………………, Velké  
         Březno, PSČ 403 23. 

4. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě ……………, Velké Březno, 
uzavřené dne 23. 11. 2016, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
         ……………………………………………………………………………..., Velké Březno, 
         PSČ 403 23. 

5. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě …………, Velké Březno, 
uzavřené dne 23. 11. 2015, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
         …………………………………………………………………………………, Velké  
         Březno, PSČ 403 23. 

6. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě …………, Velké Březno, 
uzavřené dne 23. 11. 2016, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
         …………………………………………………………………………………., oba trvale  
         hlášeni na adrese ………….., Velké Březno, PSČ 403 23. 

7. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě ………, Velké Březno, 
uzavřené dne 22. 8. 2016, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
         ………………………………………………………………………………………, oba  
         trvale hlášeni na adrese ………….., Velké Březno, PSČ 403 23. 

8. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě ……………, Velké Březno, 
uzavřené dne 23. 11. 2016, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
         …………………………………………………………………………………………,  
         oba trvale hlášeni na adrese ……………., Velké Březno, PSČ 403 23. 

9. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě …………, Velké Březno, 
uzavřené dne 20. 07. 2016, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
         ………………………………………………………………………………………..., PSČ  
         403 23. 

10. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě ……………, Velké Březno, 
uzavřené dne 12. 10. 2017, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
         …………………………………………………………………………………, oba trvale  
         hlášeni na adrese ……………., Velké Březno, PSČ 403 23. 

11. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě ………, Velké Březno, 
uzavřené dne 23. 11. 2016, v předloženém znění. 

         Nájemce: 
         …………………………………………………………………………………..., oba trvale  
         hlášeni na adrese ……………, Velké Březno, PSČ 403 23. 
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatků č. 1.                                                                        T: 31. 12. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

219/2021 
Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 

členy zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit poskytnutí jednorázové odměny za činnost ve prospěch obce v období leden až  
     prosinec 2021 členům komisí a výborů, nečlenům zastupitelstva obce, uvedeným  
     v důvodové zprávě, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na stanovení odměn zastupitelstvu obce k projednání.     T: 13. 12. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

220/2021 
Návrh na změnu ceny vytěžené dřevní hmoty ve vlastnictví obce 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Stanovuje 

1. Podmínky pro samovýrobu dříví takto: 
 Je určena pouze pro fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitost na 

území obce Velké Březno. 
 maximální množství dřevní hmoty činí 10 m3/rok/osobu. 

2. Cenu dřevní hmoty dle způsobu výroby takto: 
           Samovýroba: 
           Měkké dřevo  - 350,- Kč/m3 
           Jehličnany  -     450,- Kč/m3 
           Tvrdé dřevo  - 650,- Kč/m3 
           Těžba: 
           Měkké dřevo  - 750,- Kč/m3 
           Jehličnany  -     700,- Kč/m3 
           Tvrdé dřevo  -        1.100,- Kč/m3 
II. Svěřuje 
     Referentce péče o ŽP OÚ, 
     pravomoc uzavírat smlouvy o prodeji dřeva z majetku obce Velké Březno oprávněným  
     fyzickým osobám, a to v objemu maximálně 10 m3 dříví jedné osobě v kalendářním roce.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

221/2021 
Uzavření dohody o zajištění potřebné pomoci 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      uzavření Dohody o zajištění potřebné pomoci asistenta sociální péče opatrovankyni, paní    
      ………………………………………………………………, Velké Březno, na dobu  
      neurčitou, za cenu 800,- Kč/měsíc. 
      Asistent sociální péče 
      ……………………………………………………………………………………………..  



 

 

7 
 

II.  Pověřuje 
      PhDr. Pavlínu Linkovou, pověřenou výkonem veřejného opatrovnictví, 
      uzavřením dohody o zajištění potřebné pomoci.  
III. Ukládá 
      PhDr. Pavlíně Linkové, pověřené výkonem veřejného opatrovnictví, 
      zabezpečit uzavření dohody o zajištění potřebné pomoci.                                T: 30. 11. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

222/2021 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     paní ……………….., ředitelce MŠ Velké Březno, 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitelku školy.                         T: 30. 11. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

223/2021 
Zřizovací listina školské rady a Volební řád školské rady 

Rada obce Velké Březno projednala předložené návrhy a 
I. Ruší 

1. S účinností ke dni 31. 12. 2021 dosavadní znění Zřizovací listiny Školské rady při 
Základní škole Velké Březno, příspěvkové organizaci, a nahrazuje jej v celém rozsahu 
zněním Zřizovací listiny Školské rady při Základní škole Velké Březno, příspěvkové 
organizaci, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

2. S účinností ke dni 31. 12. 2021 dosavadní znění Volebního řádu Školské rady při 
Základní škole Velké Březno, příspěvkové organizaci, a nahrazuje jej v celém rozsahu 
zněním Volebního řádu Školské rady při Základní škole Velké Březno, příspěvkové 
organizaci, které je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

II. Potvrzuje, 
že funkční období členů Školské rady při Základní škole Velké Březno, příspěvkové 
organizaci, zvolených/jmenovaných v listopadu 2021, uplyne dne 30. 11. 2024. 

III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit předání zřizovací listiny a volebního řádu školské rady, řediteli Základní školy    
      Velké Březno p. o.                                                                                              T: 30. 11. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

224/2021 
Jmenování člena Školské rady při ZŠ Velké Březno p. o. 

Rada obce Velké Březno v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona číslo 561/2004 Sb., 
školský zákon, v platném znění, 
I. Jmenuje 
     Ing. Mgr. Michala Šidáka, 
     členem Školské rady Základní školy Velké Březno p. o. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o jmenování informovat ředitele ZŠ.                                                                 T: 30. 11. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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225/2021 
Žádost o povolení výjimky ze Směrnice č. 1/2021 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Povoluje 
       v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/202,1 za účelem výběru   
       zhotovitele stavby „Oprava vnějšího schodiště restaurace Tivoli“, výjimku z postupu 
       uvedeného v Hlavě 2 Směrnice č. 1/2021. 
II.   Schvaluje 
       uzavření smlouvy o dílo za cenu 395.062,-  Kč, bez DPH  
       Zhotovitel:  

    JPR Realizace s.r.o., IČO 5774063, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. 
III. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                 T: 31. 12. 2021                                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

226/2021 
Žádost o prodloužení lhůty ke splnění usnesení rady obce č. 141/2021 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     prodloužení lhůty plnění usnesení č. 141/2021 do 15. 12. 2021. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

227/2021 
Organizační zabezpečení 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
       Obecního úřadu Velké Březno dne 13. 12. 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. Finanční záležitosti: 

• Návrh rozpočtu pro rok 2022. 
• Střednědobý výhled obce na období 2022 – 2025. 
• Rozpočtové opatření č. 5/2021. 
• Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2021 
• Kalkulace ceny vodného a stočného pro obyvatele pro rok 2022. 
• Návrh OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
• Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří 

nejsou členy zastupitelstva obce. 
4. Různé: 

• OZV č. 2/2021 - kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství. 
5. Zprávy starosty 
6. Dotazy členů zastupitelstva 
7. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část 
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II.  Ověřovatele a skrutátory 20. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala a pan  
      Jan Šotka. 
III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
      Bc. Tomáš Pýcha, paní Marcela Tomanová a paní Květuše Vyhnálková. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

 

 
 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


