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Č. j.:      OUVB - 4282/2021 
PID:      DXWX3OP1E5LY 
SPIS č.  212/21 
 

Z Á P I S   

z 58. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 15. 11. 2021 od 16:00 hod. 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:  

K bodu programu 1. Zahájení:  

58. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 57. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starosta předložil návrh programu jednání 58. schůze. Z důvodu odstoupení zájemce navrhl 
vypustit materiál Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – Litoměřická 258 a doplnit o 
materiál Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ. Radní schválili navržený program 
schůze. 
Usnesení 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. 2 v domě 

Litoměřická 104, 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 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání dohodu o ukončení smlouvy č. 75/2021, o nájmu 
pozemku č. 279/1 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že paní ………………, bytem …………. 
………….., obec Velké Březno, užívala pronajatý pozemek č. 279/1 v k. ú. Velké Březno o 
výměře 385 m2, za účelem sekání trávy a dne 3. 11. 2021 požádala o ukončení nájemní smlouvy.  
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemních smluv na hrobová místa ve 
Valtířově. Konstatoval, že k 31. 12. 2021 skončí platnost některých smluv o nájmu hrobového 
místa ve Valtířově. Proto byli nájemníci obesláni s výzvou ke sdělení, zda zájem o hrobové místo 
nadále trvá. Účinnost nových nájemních smluv bude od 1. 1. 2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
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  ………………..   ……………….. 272 
  ………………..   ……………….. 279 
  ………………..   ……………….. 48/B 
  ………………..   ……………….. 29/B 
  ………………..   ……………….. 382 
  ………………..   ……………….. 350 
  ………………..   ……………….. 361 
  ………………..   ……………….. 46 
  ………………..   ……………….. 318 
  ………………..   ……………….. 14a 
  ………………..   ……………….. 335 
  ………………..   ……………….. 326 
  ………………..   ……………….. 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 
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  ………………..   ……………….. 47 
  ………………..   ……………….. 434 
  ………………..   ……………….. 396 
  ………………..   ……………….. 43/B 
  ………………..   ……………….. 362 
  ………………..   ……………….. 127 
  ………………..   ……………….. 465 
  ………………..   ……………….. 341 
  ………………..   ……………….. 17/B 
  ………………..   ……………….. 49/B 
  ………………..   ……………….. 395 
  ………………..   ……………….. 487 
  ………………..   ……………….. 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na podání žaloby na vymožení dluhu a na 
vyklizení bytu č. .. v domě ……………, Velké Březno. 
Konstatoval, že nájemci měli uzavřenou Smlouvu o nájmu bytu ze dne 1. 12. 2015 
s automatickou prolongací. Doplnil, že dne 23. 7. 2019 obdrželi výpověď nájmu bytu č. ..., kterou 
schválila rada obce usnesením č. 151/2019, dne 8. 7. 2019. Proti této výpovědi se nájemníci 
odvolali. Proto Rada obce Velké Březno rozhodla dne 9. 9. 2019 usnesením č. 192/2019 o 
platnosti této výpovědi. Doplnil, že nájemníci se měli odstěhovat do 24. 10. 2019 a protože tak 
doposud neučinili, nadále neoprávněně bydlí ve výše uvedeném bytě a jejich dlužná částka za 
nájemné a vyúčtování služeb a následně bezdůvodného obohacení činí ke dni 31.10.2021  
61.437,- Kč. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 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: 
……………………………………………………………….., Velké Březno a 
……………………………………………………………….., 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 
Usnesení bylo přijato 

V souvislosti se zvyšováním nájemného, předložil starosta radě obce k projednání, návrh na 
uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu. Konstatoval, že rada obce na své 52. schůzi 
schválila usnesením č. 141/2021, s účinností od   1. 1. 2022, zvýšení nájemného v bytech majetku 
obce Velké Březno a na základě tohoto usnesení je předloženo ke schválení uzavření Dodatků   
č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu s uvedenými nájemci. Doplnil, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 
současně znamená i souhlas nájemce s dohodou o zvýšení nájemného. 
Tajemník požádal radu o doplnění usnesení o uzavření dodatku č.1 s manželi …………….., 
jejichž podklady obdržel dnes dopoledne. 
Ing. Šlechtová se v souvislosti s projednávaným materiálem dotázala, proč je třeba prodlužovat 
usnesení č. 141/2021. 
Starosta odpověděl, že právnička obce navrhla zcela jiný postup, než navrhl Dr. ……… před 
třemi lety. V roce 2018 obec rozesílala sdělení o zvýšení nájemného s upozorněním, že ten, kdo 
nedoručí souhlas v daném termínu, se vystavuje riziku, že na obec podá žalobu s tím, že nájemné 
v konkrétním případě může být soudem stanoveno v podstatně vyšší částce, než navrhuje obce. 
Nyní předkládáme k podpisu dodatek nájemní smlouvy včetně výpočtového listu a přikládáme 
k nim průvodní dopis, ve kterém vysvětlujeme postup obce.  Dodatky a formuláře se musí 
předvyplnit a ještě jsou speciálně upraveny pro nájemce manžele, když je nájemcem samotná 
osoba nebo je více spolunájemců. Tento postup je dle právničky správnější, ale administrativně 
podstatně náročnější.  
Usnesení 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 domě ……………, 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: 
         …………………………………………………………………………, Velké Březno, 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti: 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na stanovení jednorázové odměny členům 
výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že Zastupitelstvo 
obce Velké Březno ustavilo 2 výbory, kontrolní a finanční, o celkovém počtu 10 členů, V těchto 
výborech pracují 3 členové ZO a 7 členů výborů není členy ZO a Rada Obce Velké Březno 
ustavila celkem 3 komise, o celkovém počtu 19 členů, z nichž 8 je členem zastupitelstva obce a 
10 členů komisí není členy ZO. Doplnil, že rada obce ustavila ještě Komisi domovníků. Členům 
komise domovníků je však vyplácena pravidelná odměna ve výši 100,- Kč/byt. Dále doplnil, že 
s ohledem na četnost zasedání výborů/komisí a zvláště za aktivní přístup k řešení otázek 
spadajících do samosprávy obce, navrhuje poskytnout členům výborů a komisí, nečlenům ZO 
jednorázovou odměnu v maximální výši 2.950,- Kč s tím, že tajemník OÚ oslovil předsedy 
výborů ZO a komisí RO s žádostí o sdělení výše odměny pro jednotlivé členy výboru/komise, 
nečleny ZO. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na zvýšení ceny vytěžené tvrdé dřevní hmoty ve 
vlastnictví obce Velké Březno. Konstatoval, že důvodem předložení návrhu je, že obec                   
Velké Březno má stanoveny nízké ceny za těžbu i samovýrobu tvrdého dřeva oproti obci             
Homole u Panny i těžbě ve správě Lesů ČR. Současně navrhl i zpřísnění podmínek pro 
samovýrobu. 
Paní Mendlová doporučila, aby se revize výše ceny dřevní hmoty prováděla každoročně. 
Usnesení 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. 

 



 

 

8 
 

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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh uzavření dohody o zajištění potřebné pomoci. 
Konstatoval, že obec Velké Březno byla Rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem                
č. j. 16 Nc 3204/2020 ze dne 7. 6. 2021, který nabyl právní moci dne 9. 7. 2021, ustanovena 
veřejným opatrovníkem opatrovankyně - paní ……………………., nar. 2. 3. 1962, bytem trvale 
……………………, 400 03 Ústí nad Labem, nyní na adrese: ………., 403 23 Velké Březno – 
ubytovna. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje opatrovankyně 
pomoc, a to při vyjmenovaných základních životních potřebách: orientace, komunikace, péče o 
zdraví, osobní aktivity. Doplnil, že veřejný opatrovník je povinen zajistit opatrovankyni 
potřebnou pomoc při shora uvedených základních životních potřebách a asistent sociální péče je 
schopen, ochoten a má zájem tuto potřebnou pomoc opatrovankyni poskytovat. Dále doplnil, že 
k zajištění potřebné pomoci opatrovankyni pak může sloužit a má být využit příspěvek na péči 
přiznaný rozhodnutím Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem. Podmínkou 
přiznání příspěvku na péči je uzavření dohody o zajištění potřebné pomoci. Proto předkládá 
návrh na uzavření takovéto dohody. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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    
      ………………….., narozené 2. 3. 1962, bytem ……….., Velké Březno, na dobu  
      neurčitou, za cenu 800,- Kč/měsíc. 
      Asistent sociální péče 
      paní ……………….., narozená ……….., bytem ………., 400 02 Homole u Panny.  
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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ 
Velké Březno. Konstatoval, že v souladu s ustanovením čl. V odst. 2 Zřizovací listiny              
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Mateřské školy Velké Březno p. o., na základě Vnitřního platového předpisu pro ředitele škol a 
školských zařízení zřizovaných obcí Velké Březno, předkládá radě obce návrh na přiznání 
mimořádné odměny ředitelce MŠ, paní ……………, za výsledky školy dosažené v 2. pololetí 
2021. 
Doplnil, že navrhuje Radě obce, aby posoudila přiložené podklady a s ohledem na rozpočet školy 
přiznala ředitelce Mateřské školy ve Velkém Březně odměnu ve výši ………..-- Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Zřizovací listiny a změnu a doplnění volebního 
řádu Školské rady při Základní škole Velké Březno. Konstatoval, že v souladu s ustanovením      
§ 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, má zřizovatel 
za povinnost zřídit školskou radu a vydat řád pro volby členů této rady. Rada obce Velké Březno 
splnila tuto povinnost dne 5. 10. 2005, usnesením č. 103/2005. Doplnil, že v průběhu let byl 
školský zákon celkem 45krát novelizován, a proto je více jak vhodné, aby rada obce novelizovala 
dokumenty vydané jejími předchůdci v roce 2005. Dále doplnil, že předložené návrhy vychází 
ze současně platné legislativy a byly prokonzultovány s právničkou obce.  
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh jmenování člena Školské rady při                                    
ZŠ Velké Březno. Konstatoval, že na základě sdělení ředitele ZŠ Velké Březno, že dne                                
9. 11. 2021 proběhne volba členů školské rady, předkládá radě obce návrh na jmenování člena 
Školské rady při základní škole Velké Březno. Doplnil, že § 167 odst. 2 školského zákona 
stanoví:  
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební 
řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků 
a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady 
nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 
a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první 
a druhé ředitel školy. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o povolení výjimky z postupu stanoveném 
v Hlavě 2 Směrnice č. 1/2021– O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, 
na dodávky nebo služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její 
činnosti. Důvodem je, že dlouhodobě hledáme dodavatele opravy vnějšího schodiště restaurace 
TIVOLI. Při současné situaci na trhu nebyl o tuto zakázku zájem. Doplnil, že při realizaci stavby 
chodníku v ul. Alej sportovců, jsme zástupcům dodavatele ukázali schodiště hrozící propadnutím 
prasklých stupňů s tím, že bychom potřebovali schodiště co nejdříve opravit a předejít tak 
případnému úrazu. Proto technik JPR Realizace navrhl, jako nejrychlejší řešení, výrobu 
prefabrikátu schodiště a jeho osazení na předem upravené místo. Dále doplnil, že vzhledem ke 
skutečnosti, že realizace zakázky vychází, dle předloženého návrh rozpočtu, na cca 395 tis. Kč, 
je třeba, s ohledem na ustanovení Směrnice č. 1/2021, oslovit min. 2 uchazeče. Proto 
předkládáme návrh na povolení výjimky z postupu zadávání s tím, že zakázka bude zadána přímo 
JPR Stavby, čímž zajistíme její dokončení ještě před termínem Obecního plesu. 
Bez diskuze.  
Usnesení 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. 
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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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o prodloužení lhůty ke splnění usnesení                        
č. 141/2021, které mělo být splněno dne 31. 10. 2021, a to do 15. 12. 2021. O toto prodloužení 
žádáme z důvodu několikanásobně zvýšené administrativy, která souvisí se zvyšováním 
nájemného.  Konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že právnička obce doporučila odlišný 
postup obce při zvyšování nájemného, než tomu bylo před třemi roky, prodloužením termínu 
není ohrožena zákonem stanovená lhůta pro možné podání žaloby k soudu.  
Paní Mendlová se dotázala, zda již byly osloveny firmy s návrhem na realizaci správy obecních 
bytů. 
Tajemník odpověděl, že s ohledem na  skutečnost, že se bude jednat pouze o technickou správu 
bytů a na opravy a údržbu domovního bytového fondu vydává obec každoročně 2,5 až 3 mil. Kč, 
bude se jednat o veřejnou zakázku na stavební práce v hodnotě cca 10 – 12 mil. Kč. Proto 
hledáme firmu, která pro nás zpracuje zadávací podmínky a zorganizuje výběrové řízení. Zatím 
jsme oslovili dvě takovéto firmy a reakci jsme doposud od nich neobdrželi. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh organizačního zabezpečení 20. jednání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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. 
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• 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 

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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o konání „pracovního“ jednání zastupitelstva k návrhu rozpočtu obce pro 
rok 2022, které se uskuteční 22. 11. 2021 od 17:00 hod. 

Starosta konstatoval, že obdržel čistopis smlouvy o dílo na zateplení domu Náměstí 171 a 
stanovisko poskytovatele dotace, že nám již schválenou dotaci nenavýší. Proto se dotázal radních, 
zda může smlouvu i za těchto podmínek podepsat. Radní s podpisem smlouvy souhlasili. 
Paní Mendlová upozornila, že již na minulé radě žádala o úklid spadané omítky z domu                
Náměstí 171 a dodnes tak nebylo učiněno. 

Starosta informoval radu, že došlo k předání CAS Tatra obci Řehlovice, a že obec Řehlovice velmi 
děkuje za poskytnutý dar. 

Starosta informoval radu o jednání s projektantem stavebních úprav školy – vybudování družin, 
odborných učeben, současně jej seznámil s návrhy a připomínkami členů rady. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že se jí osobně nelíbí navrhované řešení – plocha dvora je příliš 
zastavěná měla by obsahovat více prostoru a zeleně. 
Starosta konstatoval, že konkrétní věci budeme moci připomínkovat, jakmile obdržíme nějaký 
návrh – studii. 
 

K bodu programu 6. Diskuze 

Paní Mendlová požádala o posekání svahu mezi plotem a chodníkem u DPS Děčínská 317. 

 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:26 hod. 

 

 

 

  Karel Jungbauer                                                                            Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                         místostarostka 
 
 
 
Zapsal dne 15. 11. 2021 
L. Boháč.  


