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Č. j.:      OUVB – 350/2022 
PID:      DXWX3OP1FDTX 
SPIS č.  1/22 

U S N E S E N Í 
 

21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 
 

které se konalo dne 24. 01. 2022 od 17:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno. 

Jednání se účastnilo  11 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Mgr. Kulhánek, Bc. Pýcha, paní Tomanová, Ing. Šlechtová (rezignovala), Mgr. 
Šidáková se dostavila v 17:10. 

Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
Bod pořadu 1. Zahájení 

328/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 21. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Mgr. Michal 
Šidák a PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
paní Zuzana Mendlová, Mgr. Lenka Šidáková a paní Pavla Hasprová. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

329/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 21. zasedání s tímto obsahem:  

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: 

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka kNN“. 

• 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 – obálková metoda. 
4. Finanční záležitosti: 

• Návrh na poskytnutí dotace z Dotační program na podporu celoroční činnosti 
organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2022. 

5. Různé: 
• Uzavření dodatku č. 9 – AVE Ústí nad Labem s.r.o. 
• Plnění usnesení uložených zastupitelstvem obce od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. 
• Jmenování člena redakční rady. 

6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
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17:10 – dostavila se Mgr. Šidáková 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

330/2022 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění 

stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka kNN“ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a Dohody o   
     umístění stavby „UL-Velké Březno, p.p.č. 42_7, smyčka kNN“. 
     Budoucí povinná: 
     ČEZ Distribuce, a. s. 
     IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,      
     PSČ 405 02, zastoupena obchodní společností ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o.,  
     Glennova 2703/1, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 06898874, DIČ:CZ06898874 na základě  
     plné moci ev.č. PM/II – 025/2020 ze dne  24. 8. 2020 přijatou zmocněncem Ing. …….  
     ………… dne 19. 2. 2020. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí a dohody o umístění stavby.               T: 28. 02. 2022                                               
Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

331/2022 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006366/VB/P003 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a  
     Dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006366/VB/P003. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 31. 01. 2022                                              
Výsledek hlasování:      hlasů pro  11  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

332/2022 
Záměr prodeje p.p.č. 99/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března – obálková metoda 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.    Schvaluje  

1. Záměr prodeje pozemku p. č. 99/3, o výměře 2616 m2, v k. ú. Vítov u Velkého Března 
s tím, že pozemek bude prodán nejvyšší nabídce. 

2. Způsob prodeje pozemku p. č. 99/3 o výměře 2616 m2 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března, který se uskuteční „obálkovou metodou“  

3. Nabídkovou cenu ve výši minimálně 2.616.000 – Kč 
4. Podmínky výběru nejvýhodnější nabídky takto: 

a) každý zájemce o koupi nemovitosti podá nabídku v neprůsvitné obálce, a to buď, 
zapečetěné nebo jinak upravené proti otevření, obsahující list papíru, na kterém 
bude uvedena nabídková cena v korunách, která musí být stejná nebo vyšší než  
minimální cena stanovená zastupitelstvem, zaokrouhlená na celé stokoruny 
směrem nahoru. Nabídka bude současně opatřena jménem, případně jmény a 
podpisem (podpisy) zájemce s uvedením data a místa podpisu, 
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b) na obálce bude uvedena adresa obecního úřadu a v levém horním rohu obálky 

bude uvedena věta „ PRODEJ p.p.č. 99/3 NEOTVÍRAT“.  Jednotlivé nabídky 
budou podatelnou obecního úřadu označeny datem doručení a předány do úschovy 
starostovi obce. Obálku s nabídkou lze doručit poštou na adresu obecního úřadu 
nebo osobně, a to do podatelny obecního úřadu nebo předat přímo při jednání 
zastupitelstva obce. 

c) lhůta pro podání nabídky doručením končí dne 21. 3. 2022 v 16:30 hod. při 
osobním předání dne 21. 3. 2022 v 17:00 hod. O tom, zda je dodržena lhůta pro 
doručení rozhoduje otisk podacího razítka podatelny obecního úřadu. 

d) výběr nejvyšší nabídky provede zastupitelstvo obce na zasedání dne 21. 3. 2022. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 31. 01. 2022  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

333/2022 
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti 

organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    poskytnutí dotace na rok 2022 z dotačního programu obce na podporu celoroční  
    činnosti organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 

1. TJ Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 406/23, Velké Březno,                 
IČ: 44224770, dotaci na činnost spolku v roce 2022 ve výši 90.000 -- Kč. 

2. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 256, Velké Březno,                             
IČ: 40232379, dotaci na činnost spolku v roce 2022 ve výši 381.000 -- Kč. 

3. TJ Spartak Valtířov, z.s., se sídlem Valtířov 43, Velké Březno, IČ: 44556161, dotaci na 
činnost spolku v roce 2022 ve výši 79.000 -- Kč. 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv.                                                   T: 31. 03. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Bod programu 5. Různé 

334/2022 
Návrh na uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu             

e. č.  S/050/70065 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu evidenční číslo  
     S/050/70065, kterým se mění příloha č. 1 – Specifický a výpočtový list. 

Zhotovitel: 
AVE Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem, 
IČ 61329002. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 9.                                                                    T: 31. 01. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
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335/2022 
Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce  

v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých 
zastupitelstvem obce v období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 a 
I.   Bere na vědomí, že 
     v hodnoceném období uložilo zastupitelstvo obce usnesením celkem 19 úkolů a 2 úkoly  
     přecházejí z 1. pololetí 2021.  Z 21 úkolů bylo 20 úkolů splněno (z toho 1 po lhůtě) a 1  
     úkol má lhůtu do 31. 3. 2022. 
II. Schvaluje 
     vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

 
336/2022 

Jmenování člena redakční rady 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I. Jmenuje 
      paní ………………………………………………………………….. obec Velké  
      Březno, členem redakční rady Zpravodaje Velké Březno a Valtířov. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 11   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Karel Jungbauer                                                                                
                                                                    starosta obce      
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