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Č. j.:      OUVB - 4924/2021 
PID:      DXWX3OP1ETZC 
SPIS č.  236/21 
 

 

Z Á P I S   

z 61. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 27. 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:  

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

61. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 60. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starosta předložil návrh programu jednání 61. schůze. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 246/2021 
Program jednání 61. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 61. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání 
2. Hospodaření s majetkem obce: 

• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006366/VB/P003 

• Záměr prodeje p.p.č. 99/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 227 ve Valtířově 
• Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu a ke Smlouvám o nájmu 

bytu zvláštního určení – 3. část 
• Návrh na uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o nájmu bytu 
• Návrh na uzavření Dohod o zvýšení nájemného  
• Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu 
• Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. ………………, obec Velké Březno 

3. Finanční záležitosti: 
• Žádost o příspěvek na Mistrovství ČR v Celoroční činnosti dorostu  
• Žádost o příspěvek pro spolek Šikuláčkové  
• Žádost o příspěvek na činnost Domova ve Velkém Březně  
• Žádost o proplacení části nákladů vynaložených nájemcem na rekonstrukci obecního 

bytu  
• Přijetí daru pro JSDHO 

4. Různé: 
• Dodatek č. 5 smlouvy o dodávce tepla – návrh cenového ujednání  
• Organizační zabezpečení 21. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 
• Úprava provozních hodin OÚ v 52. týdnu roku 2021 
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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 záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006366/VB/P003. Konstatoval, 
že dne 13. 12. 2021 obdržela obec Velké Březno žádost od Enpro Energo s.r.o., Panská 1423/19, 
400 01 Ústí nad Labem, na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby,                                                     
č. IE-12-4006366/VB/P003. Doplnil, že se jedná o projektování trasy nového kabelového vedení 
NN v rámci stavby UL-Velké Březno, UL_1023, kabelizace NN.     
Bez diskuze. 
Usnesení 247/2021 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby č. IE-12-4006366/VB/P003 
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 č. IE-12-4006366/VB/P003. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 24. 01. 2022                           
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p.p.č. 99/3 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost manželů ………………. 
…………………………………………………………, o koupi nemovitosti p.p.č. 99/3 o výměře                     
2616 m2, ovocný sad. Pozemek je v části nájmu (……………………………………………….. 
……….). Doplnil, že manželé …………. žádají o koupi pozemku za účelem zřízení zahrady. 
Paní Mendlová doporučila prodávat pozemek obálkovou metodou. Dále doporučila vyčkat, až 
se dostaví celý obytný soubor a až následně rozhodnout, zda pozemek prodáme nebo jej 
využijeme jako zelenou plochu pro obyvatele souboru. Do té doby by bylo vhodné pozemek 
pouze pronajmout. 
Ing. Fiala navrhuje prodat nejvyšší nabídce, pokud pozemek nenajde kupce, pak jej dát do 
pronájmu. 
Usnesení 248/2021 
Záměr prodeje p.p.č. 99/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 99/3 o výměře 2616 m2, ovocný sad v k. ú. Vítov u 

Velkého Března.  
 
 
 



 

 

3 
 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 24. 01. 2022                                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo 
č. 227 ve Valtířově. Konstatoval, že obec obdržela žádost paní …………………………………, 
403 23 Velké Březno, jejíž opatrovník je Obec Velké Březno, o pronájem hrobového místa ve 
Valtířově číslo 227. Nájemné na 2 let činí 134 Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 249/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 227 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 227 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, po  
     dobu 2 let. 
     Nájemce:  

   …………………………………………………………………………..zastoupená veřejným   
   opatrovníkem, obcí Velké Březno, IČO 00 267 139, se sídlem Děčínská 211, 403 23                 

Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                  T: 31. 01. 2022                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření následujících Dodatků č. 1 ke 
Smlouvám o nájmu bytů a ke Smlouvám o nájmu bytů zvláštního určení, třetí část. 
Bez diskuze 
Usnesení 250/2021 
Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu a ke Smlouvám o nájmu 
bytu zvláštního určení – 3. část 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
Schvaluje 
  1.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 9. 6. 2016  
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………..……., byt 

…, Velké Březno, PSČ 403 23. 
2.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………….,   Velké 

Březno, PSČ 403 23. 
 3.   Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 8. 2017 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………., 
       PSČ 403 23. 
4.   Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….. 
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5.   Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….. 
6.   Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 6. 9 2018  
      Nájemce: 
      ……………………………………………………………………………………..   
7.   Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 14. 10. 2015 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….,  
      PSČ 403 23. 
8.   Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení 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: 
      …………………………………………………………………………, oba společně bytem 
      …………………, obec Velké Březno, PSČ 400 02. 
10. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 14. 9. 2017 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….. 
11. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 12. 4. 2017 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….. 
12. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 8. 6. 2016 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….. 
13. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….,  
      PSČ 400 02. 
14. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 16. 3. 2016 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….. 
15. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….,  
      PSČ 400 02. 
16. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
       Nájemce: 
 ………………………………………………………………………………………….., 

PSČ 400 02. 
17. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 400 02. 
18. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 403 23. 
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19. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 403 23. 
20. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
21. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
22. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
23. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 22. 8. 2016 
 Nájemce: 
 ……………………………………………………………………………………., 
       PSČ 403 23. 
24. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
25. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 10. 2016 
 Nájemce: 
 ……………………………………………………………………………………., 
       PSČ 403 23. 
26. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………., oba společně bytem 

…………………, Velké Březno, PSČ 403 23. 
27. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 21. 10. 2015 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 403 23. 
28. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 29. 4. 2019 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 400 02. 
29. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 403 23 
30. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 10. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 400 02. 
31. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 13. 6. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
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32. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………, oba společně 

…………………………..., Velké Březno, PSČ 403 23. 
33. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
 Nájemce: 
 ……………………………………………………………………, Velké Březno, 
       PSČ 403 23. 
34. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 10. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
35. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 13. 6. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
36. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 10. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 403 23. 
37. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 12. 4. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
38. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
39. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10. 5. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 400 02. 
40. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 4. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….. 
41. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 22. 8. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 400 02. 
42. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………….,  
       PSČ 400 02. 
II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření dodatků ke smlouvám                                                         T: 31. 01. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o nájmu 
bytů. Konstatoval, že rada obce na své 52. schůzi schválila usnesením číslo 141/2021, s účinností 
od  1. 1. 2022, zvýšení nájemného v bytech majetku obce Velké Březno.  
Doplnil, že uzavření tohoto Dodatku zároveň znamená souhlas nájemce s dohodou o zvýšení 
nájemného.   
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Bez diskuze 
251/2021 
Návrh na uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I. Schvaluje 
   1. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017  
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………….. 
   2. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 30. 9. 2014  
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………. 
II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření Dodatků č. 2.                                                                     T: 31. 01. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření následujících Dohod o zvýšení 
nájemného. 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. Doplnil, že  
uzavření této Dohody zároveň znamená souhlas nájemce se zvýšením nájemného. 
Bez diskuze. 
Usnesení  252/2021 
Návrh na uzavření Dohod o zvýšení nájemného  
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I. Schvaluje 
   1.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného  
        Nájemce: 
        ……………………………………………………………………………………., byt    
        č. .., obec Velké Březno, PSČ 400 02. 
   2.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
        Nájemce: 
        …………………………………………………………………………………….,    
        byt č. .., Velké Březno, PSČ 403 23. 
   3.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
        Nájemce: 
        …………………………………………………………………………………….. 
   4.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
        Nájemce: 
        …………………………………………………………………………………….. 
   5.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
        Nájemce: 
        …………………………………………………………………………………….,  
        PSČ 403 23. 
   6.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
        …………………………………………………………………………………….,  
        PSČ 403 23. 
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    7. Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
 Nájemce: 
 ………………………………………………………………………, oba společně bytem    
 …………………………, Velké Březno, PSČ 403 23. 

    8. Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
 Nájemce: 
 ……………………………………………………………………, oba společně bytem  
 …………………, obec Velké Březno, PSČ  400 02. 

    9.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  ……………………………………………………………………………………., 
        PSČ 403 23. 
  10.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  ……………………………………………………………, oba společně bytem Valtířov  
        ………., obec Velké Březno, PSČ 400 02. 
  11. Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  …………………………………………………………………………………….,    
        PSČ 400 02. 
  12. Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  ……………………………………………………………………………………., 
        PSČ 400 02. 
  13.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  …………………………………………………………………………………….,  
        PSČ 403 23. 
  14. Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  ………………………………………………………………………, oba společně bytem  
        ………………………, Velké Březno, PSČ 403 23. 
  15.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  …………………………………………………………………………………….. 
  16. Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  …………………………………………………………………………………….,  
        PSČ 400 02. 
  17. Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  …………………………………………………………………………, oba společně bytem  
        ……………………., Velké Březno, PSČ 403 23.  
  18. Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
  Nájemce: 
  ……………………………………………………………………………………..   
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohod o zvýšení nájemného                                                 T: 31. 01. 2022          
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. 4 ke Smlouvě 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. Doplnil, že na základě 
tohoto usnesení předkládá ke schválení Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě 
…………... Dále doplnil, že uzavření tohoto Dodatku č. 4 zároveň znamená souhlas nájemce 
s dohodou o zvýšení nájemného.   
Bez diskuze. 
Usnesení 253/2021 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.  Schvaluje 
      uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 8. 10. 2018  
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 4                                                                       T: 31. 01. 2022          
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. 1 ke Smlouvě o nájmu 
bytu  č. .., v domě Valtířov .., Velké Březno. Konstatoval, že Komise majetková a bytová 
navrhuje uzavřít novou Smlouvu o nájmu bytu č. .., Valtířov ..., obec Velké Březno, na dobu 
určitou jednoho roku do 31. 12. 2022, a to vzhledem ke skutečnosti, že nájemce dluží k 30. 11. 
2021 na nájemném částku 576,- Kč.  
Bez diskuze. 
Usnesení 254/2021 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., Valtířov …, obec Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 5, Valtířov 66, obec Velké Březno, na dobu  
       určitou do 31. 12. 2022. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1                                                                       T: 31. 01. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o příspěvek na Mistrovství ČR v Celoroční 
činnosti dorostu. Konstatoval, že  starosta KSH ČMS Ústeckého kraje se obrátil na obec s žádostí 
o příspěvek na konání Mistrovství České republiky v Celoroční činnosti dorostu s tím, že tento 
svátek požárního sportu se bude konat 1. až 3. července 2022 v Ústí nad Labem a účastní se ho 
vítězná družstva a jednotlivci reprezentující jednotlivé kraje Čech, Moravy a Slezska. Doplnil, 
že toto třídenní sportovní klání je vrcholem soutěžní sezóny celoroční činnosti dorostu nejen v 
požárním sportu.  
Ing. Fiala konstatoval: „Jestliže se zde zmiňuje nedostatek peněz na dotace zájmových činností, 
bylo by na místě a navrhuji, aby jakékoli odstupné u neuvolněné funkce místostarostky bylo 
věnováno darem obci, když dle zákona není možno zrušit. Připadá mi nemorální pobírat odstupné 
u této funkce, když nejde o uvolněnou pozici. Bylo by dobré připravit do příští rady naší 
právničkou písemný podklad k podpisu o daru v této věci "odstupného místostarostky" naší 
obci“.  
Ing. Šlechtová na to reagovaly slovy: „Že s tímto nemá problém“. 
Usnesení 255/2021 
Žádost o příspěvek na Mistrovství ČR v Celoroční činnosti dorostu  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Schvaluje   
     poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč (slovy pěttisíckorunčeských)   
     na spolufinancování Mistrovství České republiky v Celoroční činnosti dorostu. 
     Příjemce: 
     Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje, IČO 71173811, se sídlem    
     Stroupežnického 1326/16, 400 01 Ústí nad Labem. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové vedoucí FÚ OÚ,  
     o usnesení informovat žadatele a zabezpečit realizaci tohoto usnesení.            T: 30. 06. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o příspěvek pro spolek Šikuláčkové. 
Konstatoval, že dne 9. 12. 2021 obdržela obec žádost o příspěvek na činnost spolku Šikuláčkové, 
který navštěvují i děti z naší obce. Doplnil, že obec tomuto spolku poskytla v minulosti příspěvek 
ve výši 5.000 Kč. 
Paní Mendlová konstatovala, že v žádosti chybí počet dětí z Velkého Března, které do kroužku 
Šikuláčkové pravidelně chodí. 
Radní se shodli na tom, že je třeba žádost o tento údaj doplnit. 
Materiál byl stažen. 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o příspěvek Žádost o příspěvek na činnost 
Domova ve Velkém Březně. Konstatoval, že obec dne 10. 12. 2021 obdržela žádost, aby zvážila 
možnost participace na provozu Domova se zvláštním režimem Velké Březno, dále jen DZR.  
Doplnil, že dne 14. 12. 2021 náměstek primátora města Ústí nad Labem sdělil, že po dohodě 
s DZR by měla obec na činnost domova přispívat částkou 200.000 Kč/rok. 
Dále doplnil, že v DZR je ke dni 15. 12. 2021 přihlášeno k trvalému pobytu v naší obci celkem 
50 osob. Z tohoto počtu je však pouze 6 osob, které před nástupem do DZR byly trvale hlášeny 
v obci Velké Březno. Ostatních, tedy celkem 44 osob se do obce Velké Březno přihlásilo 
k trvalému pobytu až po ubytování v DZR, a to z praktických důvodů – příjem důchodu, pošty, 
možnost volit, komunikace s úřady v místě trvalého pobytu apod.  
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Paní Mendlová konstatovala, že v domově bydlí z celkového počtu trvale hlášených necelých 
12% klientů pocházejících z Velkého Března. Doplnila, že pokud by měli Velkobřezenští právo 
přednostního umístění v domově, pak by s částečným příspěvkem souhlasila. 
Rada doporučila starostovi odeslat v tomto smyslu odpověď náměstku primátora.  
Usnesení  256/2021 
Žádost o příspěvek na činnost Domova ve Velkém Březně  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Neschvaluje    
     poskytnutí peněžitého daru na činnost Domova Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové vedoucí FÚ OÚ,  
     o usnesení informovat žadatele.                                                                         T: 31. 01. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o proplacení části nákladů vynaložených 
nájemcem na rekonstrukci obecního bytu. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela dne                 
20. 12. 2021 žádost paní ……………… o proplacení nákladů vynaložených na rekonstrukci 
obecního bytu č. .. v domě …………………….. Doplnil, že paní …………. má od 1. 5. 2021 
uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací, a to na základě 
usnesení rady ze dne 16. 4. 2021 č. 72/2021. Dále doplnil, že na základě údajné ústní dohody s 
p. ………, tehdejším vedoucím úseku SOM obecního úřadu, provedla nájemkyně kompletní 
rekonstrukci a modernizaci předmětného bytu a nyní žádá obec, o úhradu nákladů touto 
rekonstrukcí vyvolaných. Celková částka k úhradě, požadovaná nájemkyní dle žádosti, činí 
270.028 Kč. 
Dále konstatoval, že rada obce dne 18. 1. 2016, usnesením č. 7/2016 stanovila standardy 
zařizovacích předmětů v obecních bytech, na jejichž základě vyplácí obecní úřad částečnou 
náhradu na pořízení nového zařizovacího předmětu nájemcem. Předpokladem je, že konkrétní 
zařizovací předmět je po době životnosti nebo se nezávisle na jednání nájemce stal 
neopravitelným.  
Starosta současně předložil dvě alternativy řešení, a to: 
Alt.1 - v plné výši uznat prokázané náklady na dveře, podlahy elektroinstalaci, topení a na 
stavební materiál. Náklady na zařizovací předměty pak uznat ve výši standardů. Celkový 
uznatelný náklad, včetně zařizovacích předmětů, by mohl činit 163.557 Kč. 
Alt.2 - využít ustanovení paragrafu 2294 Občanského zákoníku a žádost zamítnout s tím, že 
případné nároky rada projedná až při ukončení nájmu předmětného bytu. Nájemce si jím vložené 
náklady může tzv. odbydlet.  Hodnota vložených nákladů klesá s délkou nájmu.  
Dále doplnil, že právník obce doporučuje uzavřít dohodu, neboť v budoucnosti bude velmi 
obtížné stanovit cenu prací a vložených věcí. 
Paní Mendlová konstatovala, že na celé záležitosti jí vadí fakt, že před započetím prací nebyla 
uzavřena žádná dohoda, ve které by byly jasně stanoveny podmínky této rekonstrukce. Současně 
jí chybí informace o tom, že tento byt byl v tak špatném technickém stavu, že bychom k jeho 
rekonstrukci sami přistoupili. 
Ing. Šlechtová upozornila na možný precedent – ostatní nájemci, kteří se rozhodnou na vlastní 
náklady provést rekonstrukci obecního bytu se také budou po provedené rekonstrukci obracet 
na obec, aby jim vložené náklady zpětně uhradila. 
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Usnesení 257/2021 
Žádost o proplacení části nákladů vynaložených nájemcem na rekonstrukci obecního 
bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Neschvaluje 
     uzavření dohody o úhradě nákladů vyvolaných rekonstrukcí a modernizací bytu č. ..  
     v domě ……………. s tím, že případné nároky nájemce bude řešit v souladu   
     s ustanovením § 2294 občanského zákoníku v době ukončení nájmu bytu. 
     Nájemce  

…………………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o usnesení rady obce informovat nájemce.               T: 31. 01. 2022                                            
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na přijetí daru pro JSDHO. Konstatoval, že  
obec Velké Březno obdržela od obce Řehlovice návrh smlouvy o poskytnutí daru ve výši              
40.000 Kč, určeného jednotce dobrovolných hasičů obce. Dar je účelový a může být použit pouze 
na financování činnosti JSDHO. 
Bez diskuze. 
Usnesení 258/2021 
Přijetí daru pro JSDHO 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 40.000 Kč na financování  
     jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velké Březno. 
     Dárce: 

obec Řehlovice, IČO 002 66 981, se sídlem Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice, zastoupená paní 
…………………, DiS., starostkou obce. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 31. 01. 2022 
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 uzavření dodatku č. 5 – cenového ujednání ke 
kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla se společností Martia a.s. z 19. 12. 2006. Konstatoval, 
že v roce 2013 došlo ke sloučení spol. Martia s ČEZ Teplárenská, na kterou přešly všechny 
smluvní vztahy. Doplnil, že ČEZ Teplárenská navrhuje uzavřít dodatek, kterým předkládá návrh 
cenového ujednání pro jednotlivá odběrná místa (OÚ, hasiči, zdravotní středisko, kotelna na 
adrese Litoměřická 248, a kotelny ve 4 objektech DPS) na dobu 1 roku – 2022.  Pro posouzení 
přikládáme porovnání cen tepla v roce 2020, 2021 a 2022.  
Bez diskuze. 
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Usnesení  259/2021 
Dodatek č. 5 smlouvy o dodávce tepla – návrh cenového ujednání  
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku č. 5 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla číslo UK 07 016 ze dne        
     19. 12 2006, ve znění uvedeném v důvodové zprávě. 
     Prodávající: 
     ČEZ Teplárenská a.s. IČO 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 5 kupní smlouvy.                                                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 organizačního zabezpečení 21. jednání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. 
Bez diskuze. 

  Usnesení  260/2021 
  Organizační zabezpečení 21. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
       Obecního úřadu Velké Březno dne 24. 1. 2022 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. Hospodaření s majetkem obce 

• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006366/VB/P003. 

• Záměr prodeje p.p.č. 99/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody 

o umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka kNN“. 
4. Finanční záležitosti: 
5. Různé: 
6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část 

II.  Ověřovatele a skrutátory 21. zasedání zastupitelstva obce ve složení: PhDr. Mgr. Vítězslav  
      Štefl Ph.D. a Ing. Mgr. Michal Šidák 
III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
      Mgr. Michal Kulhánek, Mgr. Lenka Šidáková a paní Pavla Hasprová. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Tajemník předložil radě obce k projednání návrh na úpravu provozních hodin obecního úřadu 
v 52. týdnu roku 2021. Svůj návrh odůvodnil zejména personálním obsazením úřadu, kdy část 
zaměstnanců čerpá řádnou dovolenou a část ze zaměstnanců, kteří měli zajišťovat chod úřadu, 
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zůstala z důvodu karantény či OČR doma. Současně upozornil na skutečnost, že k 30. 12. 2021 
je třeba uzavřít pokladny, a proto již do konce roku nebude možné provádět hotovostní operace. 
Bez diskuze  
Usnesení 261/2021 
Úprava provozních hodin obecního úřadu v období od 28. 12. 2021 do 31. 12. 2021 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje  
    provozní hodiny Obecního úřadu Velké Březno od 28. 12. 2021 do 31. 12. 2021 takto: 
    28. 12. 2021 - není úřední den, 
    29. 12. 2021 - úřední den, 
    30. 12. 2021 - pro veřejnost zavřeno 
    31. 12. 2021 - pro veřejnost zavřeno,  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění provozních hodin OÚ v 52. týdnu.             T:  28. 12. 2021 
Výsledek hlasování:    hlasů pro   5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta konstatoval, že všechny informace poskytl radě během projednávání jednotlivých bodů 
programu. 

K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová opětovně požádala o instalaci zrcadla do křižovatky ulic Litoměřické s Mlýnskou. 

Paní Mendlová upozornila na uschlou břízu v zeleni proti nádraží a požádala o její pokácení, 
abychom předešli možnému zranění osob. 

 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:03 hod. 

 

 

 

 

 

  Karel Jungbauer                                                                            Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                         místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 27. 12. 2021 
L. Boháč.  


