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Č. j.:      OUVB - 373/2022 
PID:      DXWX3OP1FENK 
SPIS č.  65/22 

Z Á P I S   

z 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 2. 2022 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

64. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 63. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starosta předložil návrh programu jednání 64. schůze s tím, že doporučil zařadit jako první bod 
jednání „Tivolí hudební léto 5“. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 13/2022 
Program jednání 64. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 64. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání 
2. Hospodaření s majetkem obce: 

• Pronájem části pozemku p.p.č.  658 v k. ú. Velké Březno 
• Dohoda o ukončení smlouvy č. 006/N956/2020, o nájmu pozemků - Lesy ČR 
• Záměr prodeje p.p.č. 70/25 v k. ú. Velké Březno 
• Záměr prodeje části p.p.č. 284/1 v k. ú. Velké Březno 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby „IV-12-4021391 UL-V. Březno, p.p.č. 44/1, rozšíření DS NN“ 
• Souhlasné prohlášení pronajímatele a nájemce v souvislosti s přechodem nájmu bytu 
• Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – Litoměřická 258 
• Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………………, Velké Březno 
• Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu a ke Smlouvám o nájmu 

bytu zvláštního určení – 4. část 
• Návrh na uzavření Dohod o zvýšení nájemného – 4. část 
• Prodej automobilové stříkačky Dennis Sabre HD-CAS K 27 

3. Finanční záležitosti: 
• Vymáhání pohledávky prostřednictvím exekuce  
• Návrh na zřízení „podúčtu“ k účtu obce Velké Březno pro opatrovance obce 
• Návrh na poskytnutí finančního daru – Hospic sv. Štěpána 

4. Různé: 
• Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
• Žádost o povolení výjimky ze směrnice č. 1/2021- Mature 
• Žádost o povolení výjimky ze směrnice č. 1/2021- Eltodo 
• Odstoupení od Dohody o zajištění potřebné pomoci ze dne 15. 1. 2020 
• Informace o nových opatrovancích 
• Návrh organizační změny 
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• Jmenování předsedy komise rady obce 
• Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2021 
• Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 

2021 
• Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci Velké Březno pro rok 

2022 
• Tivolí hudební léto 5 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta přivítal na jednání PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla, Ph.D., který seznámil radu s obsahem 
a organizací 5. ročníku Tivolího hudebního léta. Konstatoval, že se jedná o takové „malé“ výročí, 
a proto by rád pozval i známější interprety. V této souvislosti požádal radu, zda by garantovala 
určitou částku z rozpočtu obce, na jejímž základě by mohl včas začít jednání s konkrétními 
skupinami. Doplnil, že předpokládá, že budou i další sponzoři, a tak konečné náklady hrazené 
obcí budou podstatně nižší.  
Bez diskuze. 
Usnesení 38/2022 
Tivolí hudební léto 5 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.    Bere na vědomí 

1. Materiál zpracovaný PhDr. Mgr. Vítězslavem Šteflem Ph.D., nazvaný „projekt Tivolí 
hudební léto 5“. 

2.  Podání žádosti Ústeckému kraji o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) k  
      částečnému krytí nákladů akce „Tivolí hudební léto 5“. 

II.  Pověřuje 
      PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. 
      organizačním zajištěním kulturní akce „Tivolí hudební léto 5“ za těchto podmínek: 

a) Náklady obce nepřesáhnou částku 140.000 Kč. 
b) Platby účinkujícím budou prováděny hotově a potřebné částky (honoráře účinkujícím) 

budou předány pokladní obecního úřadu organizátorovi, p. Šteflovi, vždy předem v 
dohodnutý čas na základě podepsaných dohod o provedení práce. Vlastní předání částky 
a podpisy smluv zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 

c) Platba zvukařům a osvětlovačům proběhne buď za každou akci, nebo souhrnně po 
realizaci určitého počtu akcí, a to na základě smlouvy nebo objednávky. Vlastní předání 
částky a podpisy zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 

d) Převzetí platby bude stvrzeno podpisy na předávacích formulářích. 
e) Dohody o vystoupení nebo objednávky budou vytvořeny pořadatelem (obcí), potřebné 

podklady poskytne p. Štefl. 
III.  Svěřuje 
       Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
       pravomoc uzavírat s účinkujícími, zvukaři a osvětlovači dohody o vystoupení a   
       sponzorské či darovací smlouvy za účelem spolufinancování akce Tivolí hudební léto 5.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 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 pronájem části pozemku p.p.č.  658 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že pan …………………, IČO 65657845, bytem ………………………………. 
končí živnost – provoz přívozu Velké Březno. Proto žádá o ukončení nájemní smlouvy číslo 
205/2001, část pozemku č. 658 o výměře 106 m2 – účel podnikání – stavba – zázemí k přívozu. 
Doplnil, že společník pan ………………, IČO 10396705, bytem ……………………………, 
bude nadále provozovatelem přívozu, a tak žádá o pronájem tohoto pozemku za stejným účelem 
(jde pouze o změnu nájemce). Dále doplnil, že záměr pronájmu byl schválen 62. RO dne                  
10. 1. 2022, usnesením č. 2/2022 a byl zveřejněn 12. 1. 2022 – 28. 1. 2022, nájemné činí                           
20 Kč/ m2/rok – umístění pergoly, přístřešku a jiné. 
Bez diskuze. 
Usnesení 14/2022 
Pronájem části pozemku p.p.č.  658 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 658, trvalý travní porost o výměře 100 m2, 

v k. ú. Velké Březno, na dobu neurčitou. 
     Nájemné činí 2000 Kč/rok. 
     Nájemce: 

  …………………, IČO 10396705, ……………………………….. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T: 28. 2. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Dohodu o ukončení smlouvy č. 006/N956/2020, o nájmu 
pozemků. Konstatoval, že Lesy České republiky, s. p., dokončily stavbu "Suchý potok, Vítov u      
V. B., ř. km 0,000-0,90".  Doplnil, že v rámci této stavby byla uzavřena nájemní smlouva na dobu 
určitou na tyto pozemky: č. 329/10, 329/11, 329/12 v katastrálním území Velké Březno a 
parcelního č. 11 v katastrálním území Vítov u Velkého Března. Dále doplnil, že vzhledem 
k ukončení stavby, pozemky již nebudou využívat. 
Paní Mendlová konstatovala, že se jí nelíbí, že opěrná zídka koryta potoka končí cca půl metru 
pod hranou komunikace a obává se, že následkem dešťů může dojít k vymílání podloží 
komunikace a k následnému propadu asfaltového povrchu.  
Starosta odpověděl, že se tímto problémem při přejímce také zabývali. Bohužel, Lesy ČR, jako 
investor, stavbu převzaly, neboť vše je dle schválené projektové dokumentace, pouze dříve bylo 
místo mezi komunikací a zídkou zarostlé trávou. 
Usnesení 15/2022 
Dohoda o ukončení smlouvy č. 006/N956/2020, o nájmu pozemků - Lesy ČR 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

uzavření dohody o ukončení smlouvy 006/N956/2020 o nájmu pozemku p. č. 329/10, 329/11, 
329/12 v katastrálním území Velké Březno a parcelního č. 11 v katastrálním území Vítov u 
Velkého Března ke dni 15. 2. 2022, 
Nájemce: 
Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové. 
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II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                                     T: 28. 2. 2022                                                     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p.p.č. 70/25 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost pana ……………………………………, 
Velké Březno, o koupi nemovitosti p.p.č. 70/25 o výměře 15 m2, trvalý travní porost. Doplnil, že 
pozemek č. 70/25 sousedí s pozemkem ve vlastnictví Ústeckého kraje a pana ………….. Komise 
majetková a bytová souhlasí s prodejem. 
Radní se shodli na tom, že nevidí důvod, proč pozemek neprodat. 
Usnesení 16/2022 
Záměr prodeje p.p.č. 70/25 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 70/25 o výměře 15 m2, trvalý travní porost v k. ú. Velké 

Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                           T: 21. 3. 2022                             
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje záměr prodeje část p.p.č. 284/1 v k. ú. 
Velké Březno. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost manželů ………………… 
…………………………………..., 403 23 Velké Březno, o koupi části nemovitosti p.p.č. 284/1 o 
výměře cca 145 m2, ostatní plocha. Pozemek navazuje na pozemek ve vlastnictví manželů 
…………….. 
Bez diskuze. 
Usnesení 17/2022 
Záměr prodeje části p.p.č. 284/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje části pozemku č. 284/1 o výměře cca 145 m2, ostatní plocha v k. ú. 

Velké Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                          T: 21. 3. 2022                              
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 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 „IV-12-4021391 UL-V. Březno, p.p.č. 44/1,  
rozšíření DS NN“. Konstatoval, že dne 20. 1. 2022 obdržela obec Velké Březno žádost od 
společnosti VAMA s.r.o., IČ 47287926, se sídlem Vilsnická 94, 407 04 Děčín I, na základě plné 
moci udělené ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby, Název stavby: IV-12-4021391 UL-V. Březno, 
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p.p.č. 44/1, rozšíření DS NN“ - rozšíření distribuční soustavy - zemního kabelového vedení. 
Doplnil, že se jedná se o p.p.č. 41/3, 43/3 a 45, obě v k. ú. Velké Březno.   
Bez diskuze. 
Usnesení 18/2022 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 
o umístění stavby „IV-12-4021391 UL-V. Březno, p.p.č. 44/1, rozšíření DS NN“ 
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 „IV-12-4021391 UL-V. Březno, p.p.č. 44/1, rozšíření DS NN“. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                          T: 21. 3. 2022                               
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Souhlasné prohlášení pronajímatele a nájemce 
v souvislosti s přechodem nájmu bytu. Konstatoval, že dne 24. 12. 2021 zemřela nájemkyně 
obecního bytu č. .., ………….., paní ……………………….. Doplnil, že vzhledem k tomu, že 
v této době s ní sdílel domácnost její syn pan ………………………………, dochází v tomto 
případě k přechodu nájmu na základě § 2279 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Dále doplnil, že tento nájem bytu skončí v souladu s § 2279 odst. 2 občanského zákoníku 
nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel, tj. nejpozději dne 24. 12. 2023. 
Bez diskuze. 
Usnesení 19/2022 
Souhlasné prohlášení pronajímatele a nájemce v souvislosti s přechodem nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Souhlasného prohlášení pronajímatele a nájemce v souvislosti s přechodem nájmu 
bytu č. …, v domě ………………, obec Velké Březno, který skončí nejpozději uplynutím 
dvou let ode dne, kdy nájem přešel, tj. dne 24. 12. 2023. 

       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Souhlasného prohlášení                                                        T: 31. 3. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 
na adrese: Litoměřická 258, 403 23 Velké Březno. Jedná se o 1. NP domu o celkové výměře 203 
m2. Konstatoval, že NP se skládá z těchto místností o výměře: restaurace 61,25 m2, kuchyň 
včetně skladu 32,25 m2, ostatní plocha užívaná jako WC a chodba 22,89 m2, sklepní prostor 
44,61 m2, venkovní terasa 42 m2. Doplnil, že na základě Oznámení záměru o pronájmu výše 
uvedených nebytových prostor projevil, dne 17. 1. 2022 e- mailem a následně 2. 2. 2022 písemně, 
zájem o tyto prostory pan ……………………………………………………. Prostory budou 
využity za účelem provozování pohostinské činnosti. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 20/2022 
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – Litoměřická 258 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1.NP o výměře 203 m2 na adrese     
     Litoměřická 258, Velké Březno, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 3. 2022 s tím, že  
     první nájemné bude hrazeno od 1. 4. 2022. 
     Účel nájmu: provozování hostinské činnosti.  
     Nájemné 16.342 Kč/rok.  
     Nájemce: 
     ………………, IČO 04462076, se ……………………………………………….  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                  T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu. Konstatoval, 
že pan ………… má uzavřenou Smlouvu o nájmu bytu ze dne 19. 07. 2021 na dobu určitou do 
31. 12. 2021.  Vzhledem k této skutečnosti (a po opakovaném upozornění) si podal dne                 
02. 02. 2022 žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že u pana ………….. je 
dlouhodobě evidovaný dluh v částce 87.260 Kč, na který je uvalena exekuce č. j. 135 EX 
7626/13. O celé záležitosti je informována Mgr. Málková, která tuto záležitost prověřuje a je 
v kontaktu s JUDr. Sochorem. Proto komise majetková a bytová doporučuje uzavřít nájemní 
smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2022.  
Paní Mendlová se dotázala, zda nájemce nedluží obci i za jiné poplatky. Současně připomněla, 
že nájemce před časem žádal o snížení splátek na 500 Kč/měsíc, bylo mu vyhověno, on však 
nezaplatil ani korunu. 
Pan Mottl odpověděl, že obci nic nesplácí, neboť na dluh je uvalena exekuce a až exekutor 
vymůže celý dluh, zašle požadovanou částku na náš účet. 
Starosta konstatoval, že za nynější nájemné a další poplatky obci nedluží. 
Usnesení 21/2022 
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………………, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

        uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………., Velké Březno,           
        na dobu určitou, do 31. 12. 2022. 
        Nájemce: 

     pan …………………………………………………………………, Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ , 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                          T: 31. 3. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
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. Konstatoval, že rada 
obce, na své 52. schůzi, schválila usnesením č. 141/2021 a s účinností od 01. 01. 2022 zvýšení 
nájemného v bytech majetku obce Proto předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
nájmu bytu a ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení k výše uvedeným nájemcům. Doplnil, 
že uzavření tohoto Dodatku zároveň znamená i souhlas nájemce s dohodou o zvýšení nájemného.   
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Bez diskuze 
Usnesení 22/2022 
Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu a ke Smlouvám o nájmu 
bytu zvláštního určení – 4. část 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I. Schvaluje s účinností od 1. 3. 2022 
  1.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016  
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….... 
  2.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 7. 3. 2016 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………….. 

číslo .., Velké Březno, PSČ 403 23. 
3.    Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 9. 6. 2016 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………..    

č. .., Velké Březno, PSČ 403 23. 
4.    Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………….. 
5.    Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 18. 7. 2016 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………………. 
6.    Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10. 5 2016  
 Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………………. 
        PSČ 403 23. 
7.    Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 

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

8.    Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
Nájemce 
………………………………………………………………………………………. 
PSČ 400 02 Ústí nad Labem. 

9. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 4. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………………,  
       PSČ 403 23. 
10. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 10. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………………, 
       PSČ 403 23. 
11. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………………,  
       PSČ 403 23. 
12. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………………. 
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13. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
 Nájemce: 
 …………………………………………………………………………………………. 
14. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017  
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………,  
       PSČ 400 02 Ústí nad Labem. 
II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření dodatků ke smlouvám.                                                          T: 31. 3. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 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 a 
s účinností od 01. 01. 2022 zvýšení nájemného v bytech majetku obce Velké Březno, proto 
předkládá ke schválení Dohodu o zvýšení nájemného k výše uvedeným nájemcům. Doplnil, že 
uzavření této Dohody zároveň znamená i souhlas nájemce se zvýšením nájemného.   
Bez diskuze 
Usnesení 23/2022 
Návrh na uzavření Dohod o zvýšení nájemného – 4. část 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I. Schvaluje s účinností od 1. 3. 2022 
  1.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného  
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………,  
       PSČ 403 23. 
  2.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………, 
       PSČ 403 23. 
  3.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………, oba společně bytem 

………………………………….., PSČ 403 23. 
  4.  Uzavření Dohody o zvýšení nájemného 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………….., PSČ 403 23. 
II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření dohod o zvýšení nájemného.                                                T: 31. 3. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Prodej automobilové stříkačky Dennis Sabre HD-CAS 
K 27. Konstatoval, že JSDHO Velké Březno byla vybavena a užívala automobilovou stříkačku 
Dennis Sabre HD-CAS  K 27, která byla poprvé uvedena do provozu 10. 09. 1998. Celkový počet 
moto hodin činí 5.132. Konstatoval, že záměr prodat CAS Denis – Sabre HD je od 20. 07. 2021 
zveřejněn na úřední desce za cenu nejméně 700.000 Kč (tj. 578.512 Kč bez DPH). Doplnil, že 
bylo dodatečně zjištěno, že hlavní čerpadlo cisterny je poškozeno tak, že vyžaduje generální 
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opravu. Odhadované náklady na tuto opravu se pohybují okolo 85.000 Kč bez DPH. Dále doplnil, 
že vzhledem k tomu, že jednotka obce je vybavena novou automobilovou stříkačkou zn. Scania 
a CAS Dennis – Sabre HD už neslouží ani jako náhradní vozidlo, doporučuje vozidlo CAS 
Dennis – Sabre HD prodat za sníženou cenu, tedy za 530.000 Kč. S touto cenou kupující vyslovil 
souhlas. 
Bez diskuze. 
Usnesení 24/2022 
Prodej automobilové stříkačky Dennis Sabre HD-CAS K 27 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     prodej speciálního požárního automobilu tovární značky Dennis Sabre HD-CAS   
     K27, VIN: SFD332A22WGK30399, RZ: 6U3 6624, za cenu 530.000 Kč včetně DPH+  
     náklady spojené s převodem vozidla.  
     Cena je snížena z důvodu nutnosti provést generální opravu čerpadla. 
     Kupující: 
     ……………. – Dopravní zdravotní služba, požární dozory, IČO 02767325, se sídlem  
     Roudnice nad Labem - Podlusky, 9. května 2049, PSČ 41301. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                    T: 30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 – Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na vymáhání pohledávky formou exekuce. 
Konstatoval, že v roce 2015 rozhodl Okresní soud v Ústí nad Labem o náhradě majetkové škody 
obci Velké Březno ve výši 3.825 Kč. Jednalo se o náhradu za odcizenou měděnou střešní krytinu, 
okapové žlaby a další klempířské prvky restaurace Tivoli. Odsouzení tuto povinnost nesplnili. 
Doplnil, že pohledávku je třeba vymáhat exekučně.  
Paní Mendlová se dotázala, zda se obci tento postup u tak nízké částky vůbec vyplatí. 
Tajemník odpověděl, že náklady na exekutora nese dlužník, teprve, pokud exekutor tři roky 
marně vymáhá pohledávku, obrací se na věřitele, zda má dále v exekuci pokračovat. Pokud ano, 
musí věřitel uhradit exekutorovi poplatek 500 Kč. 
Usnesení 25/2022 
Vymáhání pohledávky prostřednictvím exekuce  
Rada obce Velké Březno projednala předložený případ a 
I.   Schvaluje   
     vymožení pohledávky ve výši 3.825 Kč dle rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem  
     č. j. 4 T 21/2014-190 exekuční formou - zadáním Exekutorskému úřadu Litoměřice –  
     …………………………… 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové vedoucí FÚ OÚ,  
     zadat Exekutorskému úřadu Litoměřice vymáhání pohledávky.                         T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na zřízení „podúčtu“ k účtu obce Velké Březno 
pro opatrovance obce. Konstatoval, že s ohledem na agendu veřejného opatrovnictví, kterou 
obec Velké Březno vykonává v přenesené působnosti dle ustanovení § 149 b, odst. 3, zákona o 
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obcích, v platném znění, navrhuji zřízení podúčtu k bankovnímu účtu obce Velké Březno, a to 
pro opatrovankyni, které veřejný opatrovník disponuje s financemi. 
Bez diskuze 
Usnesení 26/2022 
Návrh na zřízení „podúčtu“ k účtu obce Velké Březno pro opatrovance obce. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I. Bere na vědomí 
    zřízení podúčtu k bankovnímu účtu obce Velké Březno pro správu cizích prostředků - dávek  
    hmotné nouze (příspěvku na živobytí) opatrovankyni, ……………………………….,    
    trvale bytem ……………………………………………….., nyní na adrese: ………………..  
    Velké Březno, za těchto podmínek:  

1. Peněžní prostředky deponované na tomto účtu nejsou součástí rozpočtu obce Velké 
Březno, a proto nepodléhají její kontrolní a schvalovací pravomoci. 

2. Nevyčerpané peněžní prostředky tohoto účtu se koncem rozpočtového období nezahrnují 
do závěrečného účtu a nepřevádějí se do příjmů obce Velké Březno. 

3. Právo nakládat s peněžními prostředky deponovanými na tomto podúčtu má výhradně 
PhDr. Pavlína Linková a starosta obce. 

II. Schvaluje 
     zřízení podúčtu k bankovnímu účtu obce Velké Březno pro správu cizích prostředků - dávek  
     hmotné nouze (příspěvku na živobytí) opatrovankyni, …………………………………….,  
     trvale bytem ………………………………………………, nyní na adrese: …………..,  

403 23 Velké Březno za těchto podmínek:  
1. Peněžní prostředky deponované na tomto účtu nejsou součástí rozpočtu obce Velké 

Březno, a proto nepodléhají její kontrolní a schvalovací pravomoci. 
2. Nevyčerpané peněžní prostředky tohoto účtu se koncem rozpočtového období 

nezahrnují do závěrečného účtu a nepřevádějí se do příjmů obce Velké Březno. 
3. Právo nakládat s peněžními prostředky deponovanými na tomto podúčtu má výhradně 

PhDr. Pavlína Linková a starosta obce. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Návrh na poskytnutí finančního daru pro Hospic sv. 
Štěpána. Konstatoval, že dne 04. 02. 2022 obdržel žádost o poskytnutí finančního daru Hospici 
sv. Štěpána v Litoměřicích. 
Paní Mendlová se dotázala, kolik zůstane z částky rozpočtované za tímto účelem na rok 2022.  
Tajemník odpověděl, že 5.000 Kč, pokud rada schválí předložený návrh. 
Usnesení 27/2022 
Návrh na poskytnutí finančního daru – Hospic sv. Štěpána 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) k  
     částečné úhradě nákladů na služby Hospice. 
     Obdarovaný: 
     Hospic sv. Štěpána, z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice, IČO 65081374. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                               T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 4 – Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“. Konstatoval, že dne 20. 01. 2022 byla tajemníkovi OÚ doručena žádost Spolku 
Lungta o sdělení, zda se obec Velké Březno připojí k akci Vlajka pro Tibet 2022, a to vyvěšením 
tibetské vlajky dne 10. března 2022 na budově obecního úřadu.  Doplnil, že již v minulosti byla 
tato výzva několikráte zaslána na naši adresu, ale rada obce souhlas k zapojení se do této akce 
nevyslovila. To je důvodem, proč vlajku Tibetu nemá úřad k dispozici a musel ji buď zakoupit 
nebo si ji od Spolku Lungta vypůjčit. Cena vlajky činí 350 Kč + 150 Kč poštovné a balné. Při 
zapůjčení zaplatí obec pouze poštovné za vrácení vlajky zpět.  
Bez diskuze. 
Usnesení 28/2022  
Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nesouhlasí 
     s připojením obce Velké Březno k akci Vlajka pro Tibet 2022 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                            T: 28. 2. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
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. Konstatoval, že je uzavřena smlouva o dílo na zateplení domu Náměstí 171. V rozpočtu 
obce pro rok 2022 je k vysoutěžené částce schválena ještě částka na opravu střechy, protože 
oprava střechy není uznatelným nákladem při dotaci na zateplení. Doplnil, že vzhledem ke 
skutečnosti, že realizace zakázky vychází, dle předloženého návrh rozpočtu, na cca 454 tis. Kč, 
je třeba, s ohledem na ustanovení Směrnice č. 1/2021, oslovit min. 2 uchazeče. Proto předkládá 
návrh na povolení výjimky z postupu zadávání s tím, že zakázka bude zadána přímo společnosti 
Mature Teplice, s.r.o. která zateplení realizuje a převezme tedy záruky i za střechu. 
Ing. Fiala souhlasí s realizací, jedná se o naléhavou věc opravy střechy objektu. Zmínil se, že je 
vhodné mít k dispozici vždy minimálně dvě nabídky, mohlo býti doloženo druhou nabídkou dle 
rozpočtových položek. Pan starosta zmínil, že stejně je vše na jeho zodpovědnost. Na základě 
těchto slov pana starosty Ing. Fiala byl tedy panem starostou přesvědčen hlasovat pro. 
Usnesení 29/2022 
Žádost o povolení výjimky ze směrnice č. 1/2021 - Mature 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Povoluje 
       v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2021, za účelem výběru   
       zhotovitele stavby „ rekonstrukce střechy Náměstí 171 – Velké Březno“, výjimku    
       z postupu uvedeného v Hlavě 2 Směrnice č. 1/2021. 
II.   Schvaluje 
       uzavření smlouvy o dílo za cenu 453. 993,26 Kč bez DPH  
       Zhotovitel: 

    MATURE TEPLICE, s.r.o., IČO 60490420, se sídlem Tyršova 1007, 415 01 Teplice 1. 
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III. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                   T: 31. 3. 2022                                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 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. Konstatoval, že ČEZ zahájí v obci investiční akci, v rámci které převedou vzdušné 
vedení pod zem, do kabelů. V souladu s podmínkami územního rozhodnutí jsme se dohodli, že 
do těchto výkopů přiložíme kabelové vedení našeho VO. Společnost Eltodo osvětlení, která 
obecní VO spravuje, na základě uvedené dohody, zpracovala rozpočet na pokládku kabelů včetně 
chrániček a výstavby 5 nových sloupů v oblasti ulice Litoměřická. Doplnil, že vzhledem ke 
skutečnosti, že realizace zakázky vychází, dle předloženého návrh rozpočtu, na cca 389 tis. Kč 
je třeba, s ohledem na ustanovení Směrnice č. 1/2021, oslovit min. 2 uchazeče. Proto předkládá 
návrh na povolení výjimky z postupu zadávání s tím, že zakázka bude zadána přímo společnosti 
Eltodo osvětlení, která spravuje VO a převezme tedy záruky v případě další výstavby, neboť trasa 
bude takto připravena na výměnu zbývajících starých sloupů VO za nové.  Doplnil, že v rozpočtu 
2022 je na opravy a obnovu VO vyčleněna částka 500.000 Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 30/2022 
Žádost o povolení výjimky ze směrnice č. 1/2021- Eltodo 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Povoluje 
       v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2021, za účelem výběru   
       zhotovitele stavby „Oprava veřejného osvětlení v ulici Litoměřická“, výjimku z postupu  
       uvedeného v Hlavě 2 Směrnice č. 1/2021. 
II.   Schvaluje 
       uzavření smlouvy o dílo za cenu 389.117 Kč bez DPH  
       Zhotovitel: 

     ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČO 25 751 018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00   
     Praha.  

III.  Ukládá  
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                              T: 31. 3. 2022                            
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel    0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Odstoupení od Dohody o zajištění potřebné pomoci ze 
dne 15. 01. 2020. Konstatoval, že obec Velké Březno je ustanovena opatrovníkem osobě 
omezené ve svéprávnosti, a to na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem, č. j., 
které nabylo právní moci dne 11. 10. 2017.  Doplnil, že usnesením rady Obce Velké Březno           
č. 11/2020 ze dne 13. 01. 2020 bylo schváleno uzavření „Dohody o zajištění potřebné pomoci“ 
mezi obcí Velké Březno - veřejným opatrovníkem a matkou opatrovance. Doplnil, že zástupce 
opatrovníka k závěru, že matka opatrovance již není způsobilá zabezpečit opatrovanci péči a 
pomoc v takovém rozsahu, jak by bylo potřeba. Na základě zjištění těchto zásadních skutečností, 
pověřený opatrovník navrhuje v souladu s článkem IV uvedené dohody, k 03. 02. 2022 odstoupit 
a od 04. 02. 2022 uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby s pečovatelskou službou 
Pampeliška o.p.s.   
Bez diskuze. 
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Usnesení 31/2022 
Odstoupení od Dohody o zajištění potřebné pomoci ze dne 15. 1. 2020  
 Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a   
I.  Schvaluje 

a) Odstoupení od Dohody o zajištění potřebné pomoci uzavřené mezi obcí Velké Březno  - 
veřejným opatrovníkem a matkou opatrovance, paní …………………………………. 
…………………………, 403 23 Velké Březno k 3. 2. 2022.  

b) Uzavření Dohody o zajištění potřebné pomoci uzavřené mezi obcí Velké Březno  - 
veřejným opatrovníkem a pečovatelskou službou Pampeliška o.p.s. s účinností od                 
4. 2. 2022  

II.  Pověřuje  
      PhDr. Pavlínu Linkovou, pověřeného opatrovníka,  

1. K realizaci písemnému vyhotovení odstoupení od smlouvy a jeho doručení matce      
opatrovance, paní ………………….                                                        

2. K uzavření dohody o zajištění potřebné pomoci s pečovatelskou službou Pampeliška 
o.p.s. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání informaci o nových opatrovancích. Konstatoval, že  
dne 30. 11. 2021 proběhlo soudní jednání na Okresním soudě v Ústí nad Labem, kde byla 
Obec Velké Březno ustanovena opatrovníkem fyzické osobě: …………………………… 
……………………………………………………………………………………………., 
…………………………………………….. Doplnil, že dne 26. 1. 2022 proběhlo soudní 
jednání na Okresním soudě v Ústí nad Labem, kde byla Obec Velké Březno stanovena 
veřejným opatrovníkem fyzické osobě: ………………………………………………….. 
…….., 403 23 Velké Březno.   
Bez diskuze. 
Usnesení 32/2022 
Informace o nových opatrovancích 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a   
I. Bere na vědomí   
   informaci o ustanovení obce Velké Březno opatrovníkem ………………………………..,   
   …………………………………………………………………………………….., bytem  
   ……………………………………………………………………………………………...  
   Březno. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předal slovo tajemníkovi, který předložil radě obce k projednání návrh organizační 
změny. Konstatoval, že rada obce stanovila usnesením č. 50/2019 počet zaměstnanců zařazených 
do obecního úřadu číslem 26 z toho 10 v dělnických profesích.  Současně v tomto smyslu schválila 
i změnu přílohy č. 1 organizačního řádu.  Doplnil, že příloha organizačního řádu se skládá ze tří 
tabulek, z nich tabulka č. 1 tvoří organizační schéma OÚ, v tabulce č. 2 jsou uvedeny velikosti 
pracovních úvazků pro jednotlivé činnosti, tabulka č. 3 obsahuje seznam činností OÚ s přiřazeným 
kódem dle katalogu prací, požadovaným stupněm vzdělaním, zda je pro danou činnost stanovena 
zkouška zvláštní odborné způsobilosti a stanovenou tarifní třídu.  
Katalog prací, neboli NV č. 222/2010 Sb. Byl několikrát novelizován, naposledy pod č. 391/2021 
Sb. 
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Dále tajemník seznámil radu s navrhovanými opatřeními, a to: 
1. Od roku 2018 plní obec funkci veřejného opatrovníka, a to vždy na základě rozsudku 

Okresního soudu v Ústí nad Labem.  Tuto činnost vykonává jménem obce PhDr. Linková, 
která současně vykonává činnost sociálního pracovníka, předsedy komise pro projednávání 
přestupků, referenta správních činností na úseku shromažďování a voleb. Z výše uvedených 
důvodů PhDr. Linková již v loňském roce rezignovala na funkci vedoucí úseku.  

2. Od roku 2018 se zvýšil počet opatrovanců z 1 na současných šest. Vzhledem k náročnosti 
výkonu funkce opatrovníka, a to jak časové, tak administrativní a s ohledem na skutečnost, 
že se počet opatrovanců obce bude nadále zvyšovat (stárnutí občanů obce, Alzheimer centrum 
v obci apod.) je třeba, abychom se na tuto skutečnost připravili. Navrhuji, aby bylo zřízeno 
samostatné místo referenta správních činností se zaměřením na opatrovnictví.  Toto opatření 
navrhujeme s předstihem tak, aby vybraný zaměstnanec před převzetím agendy mohl 
absolvovat přípravu stanovenou pro úředníky, tzn. vstupní vzdělávání případně i zkoušku 
zvláštní odborné způsobilosti z opatrovnictví. 

3. V dubnu roku 2021 skončil pracovní poměr p. Šesták, který vykonával funkci referenta 
správy majetku 1 – domy budovy. Mimo technickou správu bytů a budov, měl na starosti i 
investiční výstavbu a opravy nad rámec běžné údržby. Současně, vykonával i funkci dozoru 
investora. Byly osloveny i společnosti, které se profesionálně zabývají správou nemovitostí, 
ale ani ty neprojevily o tuto činnost zájem. Po prodělaných peripetiích se nám podařilo vybrat 
kandidáta na obsazení funkce RSM 1 – domy budovy, avšak za cenu změny požadavků na 
výkon práce. Tato změna je vynucena skutečností, že i přes opakovaně vyhlašovaná výběrová 
řízení se nepřihlásil žádný uchazeč s kvalifikací VŠ nebo ÚSO stavební. Proto navrhujeme 
z pracovní náplně RSM 1 vyčlenit přípravu a realizaci oprav nad rámec běžné údržby a 
investiční činnost, včetně dozoru investora. Tuto činnost budeme muset realizovat pomocí 
externisty (firma nebo na dohodu). 

4. Navrhovaná opatření nevyžadují úpravu organizačního řádu, ale úpravu jeho přílohy a dále 
změnu stanoveného počtu zaměstnanců.  Navrhovaná opatření nevyvolají potřebu zvýšení 
objemu mzdových prostředků pro rok 2022. 

Ing. Fiala se dotázal, jak budou řešeny investice, když navyšujeme pouze o opatrovníka. 
Tajemník odpověděl, že tuto agendu chce zpočátku řešit dohodou. Dále doplnil, že na žádnou 
z uvedených pozic nemá kandidáta, proto bude uchazeče teprve hledat.  
Usnesení 33/2022 
Návrh organizační změny  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Zřizuje s účinností od 1. 3. 2022  
      funkční místo – veřejný opatrovník 
II.  Schvaluje  
      změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno ve znění   
      předloženého návrhu. 
III. Stanoví  
      s účinností od 1. 3. 2022 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem    
      27 z toho je 10 v dělnických profesích. 
IV. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit realizaci schválených organizačních změn.                          T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na jmenování předsedy komise kultury, školství, 
mládeže, sportu a životního prostředí. Konstatoval, že k 31. 1. 2022 rezignovala na tuto funkci 
……………... 
Ing. Fiala vznesl dotaz, zda je nutné tento post obsazovat a míti kulturní komisi, když žádné 
akce nejsou a stačilo by pověřit příslušného radního. Pan starosta navrhl paní Mendlovou. 
Usnesení 34/2022 
Jmenování předsedy komise rady obce 
Rada obce Velké Březno v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích 
I.  Jmenuje 
     paní Zuzanu Mendlovou, Dis.,  
    předsedkyní Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4   hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání zprávu o kontrolní činnosti v roce 2021. Konstatoval, 
že kontrolní orgán postupuje dle z.č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád, nebo dle z.č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole. Doplnil, že zpráva neobsahuje informace z kontrol prováděných dle jiného 
právního předpisů (například Daňový řád). 
Bez diskuze. 
Usnesení 35/2022 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2021 k projednání  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením Zprávy o kontrolní činnosti zastupitelstvu obce k pojednání.        T: 21. 3. 2022                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na 
adresu obce Velké Březno v roce 2021. Konstatoval, že v souladu s ustanovení Čl. 5, odst. 5.5 
Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností, předkládá k projednání tuto informaci. 
Doplnil, že v roce 2021 neobdržela obec Velké Březno žádnou petici, tedy podání ve smyslu 
zákona číslo 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. Dále doplnil, že v roce 2021 
obdržela obec Velké Březno 1 podání stížnosti. Tato stížnost směřovala proti způsobu provedení 
opravy místní komunikace před rodinnými domy ve Valtířově. Stížnost byla proto shledána jako 
neoprávněná.  
Bez diskuze. 
Usnesení 36/2022 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 
2021 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na adresu 
obce Velké Březno v roce 2021 a tuto 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     Zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 2021  
     k projednání. 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením Zprávy o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké  
     Březno v roce 2021 zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 21. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné 
činnosti v obci Velké Březno pro rok 2022. Konstatoval, že na základě zákona o požární ochraně 
musí mít obec zpracovanou Dokumentaci k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci 
Velké Březno pro rok 2022. Dokument byl konzultován a schválen ředitelem územního odboru 
Ing. ……………. - HZS Ústeckého kraje Ústí nad Labem. 
Bez diskuze. 
Usnesení 37/2022 
Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci Velké Březno pro rok 
2022 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Bere na vědomí  

     Dokumentaci k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci Velké Březno pro rok  
     2022 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 – Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že žádostí o dotaci na Tivolí hudební léto se bude rada kraje 
zabývat dne 6. dubna 2022 a zastupitelstvo kraje dne 25. dubna 2022. 

Starosta informoval radu o jednání s ředitelem základní školy, které proběhlo v rámci přípravy 
konkursního řízení. Ředitel školy přislíbil maximální součinnost s tím, že po jarních prázdninách 
zašle písemně svou rezignaci. 

Starosta informoval o tom, že byl vy soutěžen dodavatel herních prvků, které budou umístěny na 
dětském hřišti v Aleji sportovců a v pískovně. Doplnil, že se jedná o dvě sestavy v hodnotě 
210.492 Kč vč. DPH, které obci dodá fa ……………………, IČO 71672753, v průběhu měsíce 
dubna 2022. 

Starosta informoval radu o tom, že byla zahájena výstavba parkovacích stání u komunikace 
k přívozu, pod Tivoli. 

K bodu programu 6. Diskuze 

Žádný z členů rady nevznesl připomínku nebo dotaz. 
 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:12 hod. 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                           Zuzana Mendlová, DiS.  
            starosta                                                                                               členka rady 
 
Zapsal dne 14. 2. 2022 
L. Boháč.  


