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Č. j.:      OUVB - 4541/2021 
PID:      DXWX3OP1EG7R 
SPIS č.  233/21 
 

Z Á P I S   

z 59. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 06. 12. 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:  

Rada se on-line spojila s ředitelem ZŠ, PaedDr. ………, který radní informoval o tom, jak proběhl 
první den po otevření školy, neboť v uplynulém týdnu byla škola uzavřena opatřením KHS v Ústí 
nad Labem. Pan ředitel konstatoval, že ve škole bylo přítomno cca 75 % zapsaných žáků a doplnil, 
že se jedná o standardní návštěvnost, neboť v tomto období bývá obvykle vyšší počet respiračních 
onemocnění. Dále doplnil, že nebyl testováním zaznamenán žádný záchyt. 
Radní na základě proběhlé diskuse, doporučili řediteli zlepšit informovanost rodičů, zejména o 
aktuální epidemiologické situaci ve škole – postačí informace na webu školy nebo v Bakalářích. 
Dále doporučili řediteli školy, aby se zaměstnanci projednal, zda jsou ochotni se plošně testovat, 
aby tak zvýšili ochranu dětí, zejména těch, které se očkovat nemohou. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

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

Starosta předložil návrh programu jednání 59. schůze. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 228/2021 
Program jednání 59. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 59. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu – 2. část. 
• Návrh na uzavření  Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - byt č. .., …………,  

Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. ……………………,  

Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka kNN“. 
3. Finanční záležitosti: 

• Návrh rozpočtu pro rok 2022. 
• Střednědobý výhled obce na období 2022 – 2024. 
• Rozpočtové opatření č. 5/2021. 
• Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2021. 
• Kalkulace vodného a stočného pro obyvatele na rok 2022. 
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4. Různé: 
• Návrh na stanovení platu ředitelce Mateřské školy Velké Březno p. o. 
• Návrh na stanovení platu řediteli Základní školy Velké Březno p. o. 
• Žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru. 
• Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2022. 
• Dodatek ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb a ke Smlouvě o 

zkvalitnění fondu výměnných souborů pro rok 2022. 

5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření následujících Dodatků č. 1 ke 
Smlouvám o nájmu bytů z důvodu zvyšování nájemného.  
Paní Mendlová uvedla na příkladech, že nájemné některých bytů je stále velmi nízké a doporučila 
vytvoření „cenové mapy“ obecních bytů, na jejímž základě by obec mohla upravovat výši 
nájemného.  
Usnesení 229/2021 
Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu – 2. část 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
Schvaluje 
 1.   Uzavření  Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017.  
       Nájemce: 
       ….…………………………………………………………………………………….,,  
       PSČ 403 23. 
 2.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………………….,, 
      PSČ 403 23. 
 3.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………………….,, 
      PSČ 403 23. 
 4.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………………….,,  
      PSČ 403 23. 
 5.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 20. 7. 2016 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………………….,,  
      PSČ 403 23. 
 6.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 4. 2017 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………………….. 
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 7.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 10 2016  
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………………….,  
      PSČ 403 23.   
 8.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 18. 7. 2016 
      Nájemce: 
      ….……………………………………………………………………………………., 
      PSČ 403 23. 
 9.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
      Nájemce: 
      ….………………………………………………………………………………, PSČ 403 23. 
10. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      ….……………………………………………………………………………………., 
      PSČ 403 23. 
11. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      ….……………………………………………………………………………………., 
      …………………………, Velké Březno, PSČ 403 23. 
12. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
      Nájemce: 
      ….……………………………………………………………………………………., 
      …………………….., Velké Březno, PSČ 403 23. 
13. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 10. 2016 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………, Velké Březno,  
      PSČ 403 23. 
14. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………, Velké Březno,  
      PSČ 403 23. 
15. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      ….……………………………………………………………………………………., 
      ….………………………, Velké Březno, PSČ 403 23. 
16. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      ….……………………………………………………………………………… PSČ 403 23. 
17. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 11. 11. 2015 
      Nájemce: 
      ….……………………………………………………………………………………., 
      PSČ 403 23. 
18. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      ….………………………………………………………………Velké Březno, PSČ 403 23. 
19. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 18. 7. 2016 
      Nájemce: 
      ….……………………………………………………………………………………., 
      ………………………, Velké Březno, PSČ 403 23. 
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20. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      ….……………………………………………………………………………., PSČ 403 23. 
21. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10. 5. 2016 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………………….,  
      PSČ 403 23. 
22. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 18. 7. 2016 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………………….,  
      PSČ 403 23. 
23. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 18. 7. 2016 
      Nájemce: 
      ….………………………………………………………………………………., PSČ 403 23 
24. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 18. 7. 2016 
      Nájemce: 
      ….…………………………………………………………………………………….,  
      PSČ 403.  
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření dodatků ke smlouvám                                                          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 Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě 
Ústecká 318, Velké Březno. Konstatoval, že žadatel, který nyní bydlí na adrese ………,  obec 
Velké Březno, podal  žádost o pronájem  bytu zvláštního určení  na OÚ Velké Březno dne 5. 8. 
2020 a tuto žádost aktualizoval dne 15. 2. 2021. Doplnil, že Komise majetková a bytová 
doporučuje žádosti vyhovět. Dále doplnil, že smlouva o nájmu bytu výše uvedeného bytu zanikla 
z důvodu úmrtí nájemce pana ……………, který zemřel dne ……………, Byt byl, na základě 
plné moci,  předán dne 2. 11. 2021, neboť v případě, že se jedná o nájem bytu zvláštního určení, 
dle § 2301 NOZ právo nájmu v případě smrti nájemce na jinou osobu nepřechází. 
Bez diskuze. 
Usnesení 230/2021 
Návrh na uzavření  Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - byt č. .., Ústecká 318,  
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
     ukončení smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě Ústecká 318, Velké Březno, z důvodu úmrtí    
     nájemce. 
II. Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě Ústecká 318, 403 23 - 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: 
       ….…………………………………………………………………….………., PSČ 400 02. 
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III. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                       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 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. ……………………, Velké Březno. Konstatoval, že paní Levá Věra má uzavřenou 
nájemní smlouvu ze dne 21. 06. 2021 na dobu určitou do 30. 09. 2021 a následně Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2021 a dne 24. 11. 2021 si podala žádost o 
prodloužení doby nájmu o další období.  
Doplnil, že ke dni 29. 11. 2021 nemá  nedoplatek na nájemném.  
Bez diskuze. 
Usnesení 231/2021 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v ul. Zámecká 117,  Velké 
Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

        uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě Zámecká 117, Velké Březno,  
        na dobu určitou, do 30. 06. 2022 
        Nájemce: 

     …………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 2                                                                      T: 31. 12. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce žádost společnosti Elmos Liberec, s.r.o., o uzavření Smlouvy o 
zřízení věcného břemene na pozemky č.  37, parc. č. 39, parc. č. 75/1, parc. č. 76, parc. č. 115/3, 
v k. ú. Vítov u Velkého Března, obec Velké Březno. 
Bez diskuze. 
Usnesení 232/2021 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene. Spočívajícím v právu oprávněné umístit,   
     provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemků parc. č. 37, parc.        
     č. 39, parc. č. 75/1, parc. č. 76, parc. č. 115/3, v k. ú. Vítov u Velkého Března, obec Velké  
     Březno, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto práv   
     strpět. 
     Oprávněný: 
     ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-   
     Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  
     zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 3. 2021 evidenční č.: PM – 169/2021:ELMOS  
     LIBEREC s.r.o., IČ 47780126, DIČ CZ47780126, se sídlem Liberec VI-Rochlice, Ševčíkova  
     982, Liberec, PSČ 460 06, zastoupená Ing. …………………., jednatelem.     
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II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.                                 T: 31. 12. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka 
kNN“. Konstatoval, že dne 26. 11. 2021 obdržela obec Velké Březno žádost od společnosti 
Elektromontáže Rouček s.r.o., Podhoří 197/15, 400 10 Ústí nad Labem, na základě plné moc 
udělené ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
– služebnosti a dohody o umístění stavby, označené jako „UL-Velké Březno, p.p.č. 42_7, smyčka 
kNN“. Doplnil, že se jedná o provedení el. přípojky NN pro pozemek č. 42/7 v k. ú. Velké Březno, 
jehož vlastníkem je pan ……….. Přípojka bude vedena překopem přes místní komunikaci, která 
se nachází na pozemku p. č. 43/3 v k. ú. Velké Březno, jehož vlastníkem je obec Velké Březno. 
Bez diskuze. 
Usnesení 233/2021 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 
o umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka kNN“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby „UL-Velké Březno, p.p.č. 42_7, smyčka kNN“. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 13. 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 rozpočtu obce pro rok 2022 
Ing. Fiala se dotázal, zda je v návrhu rozpočtu zahrnuto i zkapacitnění vrtu u Drtiče. 
Starosta odpověděl, že ano. 
Ing. Fiala doporučil v rámci této akce zrealizovat i zokruhování vodovodního řadu v  ulici 
Pastviny. 
Usnesení 234/2021 
Rozpočet obce pro rok 2022 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočet obce pro rok 2022 v předloženém znění. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením návrhu rozpočtu zastupitelstvu obce k projednání.                         T: 13. 12. 2021                                 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 



 

 

7 
 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období  
2022-2024. 
Bez diskuze. 
Usnesení 235/2021 
Střednědobý výhled obce na období 2022 - 2024 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Zrušit usnesení 16. zastupitelstva obce č. 275/2021. 
2. Schválit Střednědobý výhled obce na období 2022 – 2024 v předloženém znění. 

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením střednědobého výhledu 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  rozpočtová opatření č. 5/2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 236/2021 
Rozpočtová opatření č. 5/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtová opatření 5/2021v předloženém znění. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením návrhu rozpočtu 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 harmonogram Inventarizace majetku, účtů, 
pohledávek a závazku v roce 2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 237/2021 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     Schválit:  

1. Provedení inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké Březno v roce 
2021 k 31. 12. 2021. 

2. Harmonogram realizace inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké 
Březno v roce 2021, ve znění předloženého návrhu. 

3. Složení inventarizačních komisí dle předloženého návrhu. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením inventarizace 2021 zastupitelstvu obce k projednání.                     T: 13. 12. 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 kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2022. 
Konstatoval, že oproti roku 2021 je navrženo navýšení ceny vodného a stočného o 4,04 Kč v ceně 
včetně 10 % DPH, což je o cca 1 Kč méně než činilo navýšení v uplynulém roce, a to vzhledem 
k očekávání, že všechny vstupy půjdou „cenově nahoru“. 
Bez diskuze. 
Usnesení 238/2021 
Kalkulace vodného a stočného pro obyvatele na rok 2022 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Doporučuje  

Zastupitelstvu obce Velké Březno 
schválit cenu vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2022 takto: 

  jednotka vodné stočné celkem 
     CENA bez DPH Kč/m3 39,98 32,70 72,68 
     CENA vč. 10 % DPH  Kč/m3 43,98 35,97 79,95 

II. Pověřuje 
    Karla Jungbauera, starostu obce, 
    předložením návrhu na stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2022 zastupitelstvu  
    obce k projednání.                                                                                               T: 13. 12. 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 na stanovení platu ředitelce Mateřské školy 
Velké Březno p. o. Konstatoval, že v souladu s ustanovením čl. V/2 Zřizovací listiny a v souladu 
s ustanovením nařízení vlády ČR číslo 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, předkládám radě obce návrh na 
stanovení platu ředitelce Mateřské školy Velké Březno, paní ………………. 
S účinností od 1. 1. 2022 vstoupí v platnost Nařízení vlády č. 420/2021, kterým se mění Nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  Toto 
nařízení mění přílohy 1 – 5 NV č. 341/2017 Sb., ve kterých jsou stanoveny stupnice platových 
tarifů podle platových tříd a platových stupňů. Doplnil, že z tohoto důvodu je nutné nově stanovit 
plat ředitelce MŠ. Dále doplnil, že základní plat se skládá z platového tarifu a platového stupně 
stanoveného dle přílohy č. 5 výše uvedené novely. K základnímu platu bude přiznán příplatek za 
vedení (statutární orgán = min. 20% nejvyššího stupně platového tarifu) a osobní příplatek ve 
stejné výši, jak tomu bylo doposud. 
Bez diskuze. 
Usnesení 239/2021 
Návrh na stanovení platu ředitelce Mateřské školy Velké Březno p. o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Stanovuje s účinností od 1. 1. 2022  
     plat paní ………………, ředitelce MŠ Velké Březno, ve výši uvedené v důvodové   
     zprávě. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                 T: 31. 12. 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 na stanovení platu řediteli Základní školy            
Velké Březno p. o. Konstatoval, že v souladu s ustanovením čl. V/2 Zřizovací listiny a v souladu 
s ustanovením nařízení vlády ČR číslo 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, předkládám radě obce návrh na 
stanovení platu řediteli Základní školy Velké Březno, PaedDr. ……………. 
Doplnil, že s účinností od 1. 1. 2022 vstoupí v platnost Nařízení vlády č. 420/2021, kterým se 
mění Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě.  Toto nařízení mění přílohy 1 – 5 NV č. 341/2017 Sb., ve kterých jsou stanoveny 
stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů. Dále doplnil, že z tohoto 
důvodu je nutné nově stanovit plat řediteli ZŠ. Základní plat se skládá z platového tarifu a 
platového stupně stanoveného dle přílohy č. 5 výše uvedené novely. K základnímu platu bude 
přiznán příplatek za vedení (statutární orgán = min. 20% nejvyššího stupně platového tarifu) a 
osobní příplatek ve stejné výši, jak tomu bylo doposud. 
Bez diskuze. 
Usnesení 240/2021 
Návrh na stanovení platu řediteli Základní školy Velké Březno p. o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Stanovuje s účinností od 1. 1. 2022  
      plat PaedDr. ………………, řediteli ZŠ Velké Březno p. o., ve výši uvedené v důvodové   
      zprávě. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                 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 ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím 
finančního daru v rámci projektu obědy pro děti. Konstatoval, že ředitel Základní školy                
Velké Březno p.o.  žádá radu obce o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od 
společnosti Women for Women o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti.  
Bez diskuze. 
Usnesení 241/2021 
Žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost  
I.    Souhlasí 
      s přijetím účelově určeného finančního daru ve školním roce 2021/2022 v celkové výši   
      14.520 Kč, na období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 v rámci projektu obědy dětem. 
      Obdarovaný: Základní škola Velké Březno p. o.  
      Dárce:  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                   T: 31. 12. 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 schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro 
rok 2022. Konstatoval, že dne 2. 12. 2021 obdržel OÚ žádost ředitele ZŠ Velké Březno o 
schválení odpisového plánu organizace na rok 2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 242/2021 
Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2022 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno p. o. pro rok 2022             
     ve výši 625.641 Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                    T: 31. 12. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrhy dodatků pro rok 2022 ke smlouvám uzavřeným 
se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem. Konstatoval, že předmětem jedné 
smlouvy je nákup knihovního fondu pro Obecní knihovnu Velké Březno a druhá smlouva 
umožňuje realizaci výměnného systému knih. Doplnil, že navrhuje, stejně jako v minulých 
letech, uzavřít dodatky na částky 15 a 5 tisíc korun, které obec v uplynulých letech na tento účel 
schvalovala. 
Bez diskuze. 
Usnesení 243/2021 
Dodatek ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb a ke Smlouvě o 
zkvalitnění fondu výměnných souborů pro rok 2022. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb pro rok  
     2022, a to na nákup knih do fondu Obecní knihovny Velké Březno ve výši 15.000 Kč  
     a na nákup knih do výměnného fondu ve výši 5.000 Kč. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ,  

1. Zabezpečit uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických         
služeb pro rok 2022 a dodatku ke Smlouvě o zkvalitnění fondu výměnných souboru         
pro rok 2022.                   T: 31. 03. 2022 

2. Zabezpečit vyplacení částek schválených tímto usnesením Severočeské vědecké     
            knihovně v Ústí nad Labem.                           T: 31. 03. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta přednesl radním návrh směřující ke snížení nákladů za svoz komunálního odpadu, a to 
snížením frekvence svozu z 1 x týdně na 1 x za dva týdny. Tento návrh však musí nejprve 
projednat s AVE a o dalším postupu bude radu informovat. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda se snížení četnosti svozu bude týkat i separovaného odpadu.  
Starosta odpověděl, že nikoliv. Navrhované opatření by mělo mít za následek zvýšení separace, 
proto bude nutné některá „hnízda“ posílit o další nádoby. 
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Paní Mendlová doporučila přemístit „hnízdo“ z ul. Litoměřické na místo, kde by jej mohli 
využívat pouze občané obce a ne ti z okolních obcí, kteří Velkým Březnem projíždějí. 

K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že do sálu v Tivoli stále zatéká. 
Starosta odpověděl, že klempíř střechu prohlédl a nalezené závady opravil. Přesto jej tam pošleme 
znovu s tím, aby se zaměřil na střechu přístavku. 

Ing. Šlechtová se dotázala na personální situaci na úseku SOM a na stavebním úřadě. 
Starosta odpověděl, že paní ………. ukončila pracovní poměr k 30. listopadu, a že je již potřetí 
vyhlášeno výběrové řízení na referenta stavebního úřadu. Doposud se však nikdo nepřihlásil. 
Požádali jsme Krajský úřad o pomoc, zatím bez odezvy. 
Proběhla celkem 3 výběrová řízení na referenta správy obecního majetku, avšak bezvýsledně. Na 
předminulé radě jsme se  dohodli, že oslovíme firmy s návrhem technické správy domů a bytů. 
Tajemník zaslal nabídku celkem 12 společnostem. Od tří jsme již obdrželi informaci, že o tuto 
činnost pro obec nemají zájem. 
Ing. Fiala doporučil snížit požadavky na kvalifikaci a vytvořit tak pozici referent údržby majetku 
obce. S tím, že dotyčný by vykonával  správu údržby. Investice a věci stavební by se daly potom 
řešit externě či prostřednictvím jiných personálních zdrojů. 
Tajemník namítl, že pokud dojde ke snížení požadavků, nebude práce vykonávána v námi 
požadovaném rozsahu, budeme muset některé činnosti nadále „suplovat“. Také nebude možné 
zařadit zaměstnance do tarifní třídy 10. Dále doplnil, že výběrové řízení již bylo vyhlášeno třikrát, 
a že další vyhlašovat již nemá smysl. Pokusíme se situaci řešit pouze inzercí. 
 
 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:14 hod. 

 

 

 

  Karel Jungbauer                                                                            Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                         místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 06. 12. 2021 
L. Boháč.  


