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Č. j.:      OUVB - 913/2022 
PID:      DXWX3OP1FZOC 
SPIS č.  21/22 

Z Á P I S   

z 65. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 7. 3. 2022 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

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

Starosta předložil návrh programu jednání 65. schůze. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 39/2022 
Program jednání 65. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 65. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 328 ve Valtířově. 
• Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu a ke Smlouvám o nájmu 

bytu zvláštního určení – 5. část. 
• Návrh na uzavření  Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu  bytu č. .., v domě …………..,  

Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Dohody o zvýšení nájemného – 5. část. 
• Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor – Zahradní 182. 
• Návrh na uzavření  Smlouvy o nájmu  bytu zvláštního určení č. .., v domě …………,   

Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtové opatření č. 1/2022 – k podpoře a pomoci Ukrajině. 
• Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 

kulturních akcí v roce 2022 
• Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Mateřské školy 

Velké Březno, p. o. za rok 2021. 
• Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy 

Velké Březno, p. o. za rok 2021. 
• Schválení odpisového plánu Mateřské školy Velké Březno, p. o. na rok 2022. 
• Žádost o poskytnutí peněžitého daru - Zdravotní klaun. 

4. Různé: 
• Zřizovací listina Základní školy Velké Březno, p. o. 
• Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa – ředitele/ky 

Základní školy Velké Březno, příspěvkové organizace.  
• Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Ústeckého kraje.  
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• Dodatek č. 2 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-30/2021, s Úřadem práce České republiky. 

• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2021. 
• Organizační zabezpečení 22. schůze zastupitelstva obce. 

5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. – Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost paní ……………………………………………, 
403 23 Velké Březno o pronájem hrobového místa ve Valtířově číslo 328. Konstatoval, že 
nájemné na 10 let činí 670 Kč.   
Bez diskuze. 
Usnesení 40/2022 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 328 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 328 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 

Nájemce:  
      …………………………………………………………….. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                   T: 31. 4. 2022                     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 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 s účinností od 1. dubna 
2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 41/2022 
Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu a ke Smlouvám o nájmu 
bytu zvláštního určení – 5. část 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.  Schvaluje 

1. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 10. 2016 
Nájemce: 

 …………………………………………………………………………………,  
            PSČ 403 23. 

2. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 10. 2016 
      Nájemce: 
         ……………………………………………………………………………..,  
            PSČ 400 02. 
     3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 13. 6. 2017 
      Nájemce: 
      ………………………………………………………………………………..,            
            PSČ 403 23. 
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     4. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 12. 10. 2017 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………,  
            PSČ 400 02. 
     5. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 16. 3. 2016 
      Nájemce: 
         ……………………………………………………………………………………..,   
            PSČ 403 23. 
     6. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      ……………………………………………………………………………………….,  
            PSČ 403 23. 
     7. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
      Nájemce: 
      ………………………………………………………………………………………... 
     8. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 8. 2017 
      Nájemce: 
         …………………………………………………………………………………….,              
            PSČ 403 23. 
     9. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23. 11. 2016 
      Nájemce: 
      ………………………………………………………………………………………….. 
    10. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 18. 7. 2016 
      Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………………... 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření dodatků ke smlouvám.                                                       T: 30. 4. 2022                     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření  Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu  
bytu č. .., v domě …………,  Velké Březno. Konstatoval, že dne 21. 10. 2019 byla uzavřena 
s paní …………. Smlouva o nájmu bytu č. .., ……………, na dobu určitou do 31. 12. 2019, dne 
30. 12. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 03. 2020, dne                      
23. 03. 2020 Dodatek č. 2 na dobu určitou do 30. 09. 2020, dne 30. 09. 2020 Dodatek č. 3 na 
dobu určitou do 31. 03. 2021, dne 01. 04. 2021 Dodatek č. 4 na dobu určitou do 30. 09. 2021 a 
dne 01. 09. 2021 Dodatek č. 5 na dobu určitou do 31. 03. 2022. Doplnil, že dne 07. 02. 2022 
podala nájemnice žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Dále doplnil, že ke dni                 
31. 01. 2022 dluží na nájemném částku 9.224 Kč, a proto dne 08. 02. 2022 podala nájemnice 
žádost o možnost splácení uvedené dlužné částky po 1.000 Kč měsíčně. 
Paní Mendlová se pozastavila nad skutečností, že žadatelka dluh po dlouhé době splatila a opět 
dluží nájemné za tři měsíce a dotázala se, co s tím dělá úřad. 
Tajemník odpověděl, že dle výkladu soudu se dlužníkem  stane v podstatě až po třetích měsících 
(2 měsíce se čeká na SIPO a až teprve nezaplatí-li třetí měsíc, je prokazatelně dlužník). Dle 
důvodové zprávy byla řádně vyzvána a navrhuje splátky. 
Paní Mendlová upozornila na skutečnost, že pokud k datu 30. 9. 2022 nebude úměrná část dluhu 
zaplacena, nebude hlasovat pro další prodloužení nájemní smlouvy. 
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Usnesení 42/2022 
Návrh na uzavření  Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu  bytu č. .., v domě …………….,  
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

1. Uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 9.224 Kč a o jeho úhradě v měsíčních splátkách, 
ve výši 1.000 Kč. 

             Dlužník: 
             …………………………………………………………………………  

2. Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v …………… , obec Velké 
Březno, na dobu určitou do 30. 09. 2022. 

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

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření  Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu za podmínky, že nejprve bude  
     uzavřena Dohoda o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách.                            T: 31. 3. 2022                 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření  Dohody o zvýšení nájemného 
s účinností od 1. 4. 2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 43/2022 
Návrh na uzavření Dohody o zvýšení nájemného – 5. část 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje 
     uzavření  Dohody o zvýšení nájemného  
     Nájemce: 
     ……………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohod o zvýšení nájemného                                                T: 30. 4. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření  Smlouvy o nájmu  bytu zvláštního 
určení č. .., v domě ……………,  Velké Březno. Konstatoval, že pan ………., který nyní bydlí 
na adrese ……………, Velké Březno, podal žádost o pronájem  bytu zvláštního určení ze 
zdravotních důvodů  dne 4. 11. 2021.  Doplnil, že Komise majetková a bytová navrhuje  uzavřít 
Smlouvu o nájmu bytu č. .., ……………, Velké Březno pro nájemce pana …………….. Tím 
současně dojde k uvolnění obecního bytu č. .., o velikosti 1+1, ………….., Velké Březno.  
Bez diskuze. 
Usnesení 44/2022 
Návrh na uzavření  Smlouvy o nájmu  bytu zvláštního určení č. .., v domě ……………,   
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. .., ul. …………, 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 
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       nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………………... 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                         T: 30. 4. 2022   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu 
nebytových prostor na adrese Zahradní 182, 403 23 Velké Březno. Konstatoval, že smlouvou ze 
dne 18. 5. 2020 byly pronajaty tyto nebytové prostory: místnost o výměře 13,8 m2, v 1 NP a o 
výměře 27,1 m2, 6,9 m2 v 2. NP, firmě ……………………, IČO 00997064, se sídlem                   
Drážďanská 175/143, 400 07 Ústí nad Labem.  Doplnil, že rada obce schválila zřízení pracovní 
pozice veřejný opatrovník. Tato skutečnost je důvodem pro uzavření Dodatku č. 1, neboť 
z důvodu nedostatku provozních prostor v budově Děčínská 211, bude nutné umístit kancelář 
veřejného opatrovníka do budovy Zahradní 182, která splňuje nejlepší podmínky pro dislokaci – 
budova v majetku obce, připojená na počítačovou a telefonní síť obecního úřadu. Oslovili jsme 
proto nájemce, paní ……, zda by pro naše potřeby uvolnila pronajatý prostor v 1. NP o výměře 
13,8 m2. Při prohlídce tohoto nebytového prostoru bylo zjištěno, že jej nevyužívá v souladu s 
účelem předmětu podnikání, neboť tento prostor je vybaven nábytkem za účelem bydlení. 
Dohodli jsme se proto, že uvedený nebytový prostor vyklidí a předá zpět obci s tím, že nábytek 
si uskladní v prostoru bývalé kuchyně, který je umístěn v suterénu budovy. 
Paní Mendlová poukázala na skutečnost, že již v minulosti upozorňovala, že tam někdo přespává 
a ukázalo se, že to asi byla pravda. 
Usnesení 45/2022 
Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor – Zahradní 182 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

  uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. SML/NEBYT/1/2020 o nájmu nebytových prostor  
  v domě Zahradní 182, Velké Březno, ve znění předloženého návrhu. 

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

K bodu programu 3 – Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 k podpoře a 
pomoci Ukrajině. Konstatoval, že dne 24. 2. 2022 v 5 hodin ráno Ruská federace zahájila 
nevyprovokovaný vojenský útok na svrchované území Ukrajiny. 
Radní ostře odsoudili tento zcela nepřijatelný akt agrese, který je v rozporu s mezinárodním 
právem, a vyjádřili plnou podporu a solidaritu Ukrajině a jejímu lidu. Proto doporučili 
Zastupitelstvu obce Velké Březno  schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000 Kč jako 
humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanů s tím, že částka 100.000 Kč bude zaslána na účet 
vybrané humanitární organizace, zajišťující pomoc občanům postiženým ruskou agresí, žijícím 
na území Ukrajiny a částka ve výši 100.000 Kč bude použita na úhradu nákladů spojených 
s přípravou a ubytováním ukrajinských běženců v naší obci. Radní dále řešili další možnosti 
pomoci ukrajinským běžencům, zejména možnou spolupráci s charitativními organizacemi, 
které mají s různými formami pomoci praktické zkušenosti. Radní se shodli na tom, že pomoc 
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musí být organizovaná a účinná a musí být směřována do míst, kde je jí nejvíce potřeba. Za tímto 
účelem bude vedení obce spolupracovat i s ústeckým krizovým centrem. 
Usnesení 46/2022 
Rozpočtové opatření č. 1/2022 k podpoře a pomoci Ukrajině 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.   Vydává následující prohlášení 
      v návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ze dne 24. 2. 2022,   
      konstatuje,  že dne 24. 2. 2022 v 5 hodin ráno Ruská federace zahájila nevyprovokovaný  
      vojenský útok na svrchované území Ukrajiny. 
      Rada obce Velké Březno ostře odsuzuje tento zcela nepřijatelný akt agrese, který je v rozporu  
      s mezinárodním právem, a vyjadřuje plnou podporu a solidaritu Ukrajině a jejímu lidu.  
      S ohledem na tuto skutečnost, Rada obce Velké Březno 
II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Schválit:  

1. Poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000 Kč na humanitární pomoc Ukrajině. 
2. Pověření Rady obce Velké Březno k organizování a zajištění pomoci ukrajinským 

občanům postiženým agresí Ruské federace. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                       T: 21. 3. 2022  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu na 
podporu pořádání sportovních a kulturních akcí v roce 2022. Konstatoval, že předsedkyně 
Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP zpracovala a předkládá návrh na poskytnutí 
dotace na kulturní akce financované z dotačního programu obce Velké Březno pro rok 2022 s 
tím, že celková požadovaná částka nepřevyšuje rozpočet schválený zastupiteli pro rok 2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 47/2022 
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 
kulturních akcí v roce 2022 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.   Schvaluje 
     poskytnutí dotace na rok 2022 z dotačního programu obce na podporu pořádání  
     sportovních a kulturních akcí: 

1. Národní památkový ústav; Státní zámek Velké Březno, se sídlem Zámecká 63                   
Velké Březno, IČO 750032333 dotaci na akci: 
- Za pohádkou na zámek XIII, ve výši:                30.000 Kč 
- Koncertní sezona 2022, ve výši:                30.000 Kč 

2. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno, se sídlem Školní 87                 
Velké Březno, IČO 44552211, dotaci na akci: 
- Školní jarmark ke Dni dětí, ve výši:                12.000 Kč 
- Čarodějnice, ve výši:         6.000 Kč 

3. Stanko spol. s r.o., se sídlem Valtířov 8 Velké Březno, IČO 43223401 dotaci na akci: 
- Novoroční setkání sousedů, ve výši:                                                   5.000 Kč 
- MDŽ, ve výši:          7.000 Kč 
- Turnaj ve stolním tenise – III. ročník, ve výši:     5.000 Kč 
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- Zahradní slavnosti – VII ročník, ve výši:               11.000 Kč 
- Turnaj ve stolním tenise – čtyřhry, ve výši:                 5.000 Kč 
- Betlémské světlo, ve výši:        3.000 Kč 

4. …………………………………, Velké Březno, na akci Vel-Val,  
ve výši:                    10.000 Kč 

5. ………………………………….., Velké Březno, na akci Adventní cesta 
ve výši:                      3.000 Kč 

6. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 256, Velké Březno,  
IČO 40232379, dotaci na akci: 
- Maškarní ples, ve výši:                   8.000 Kč 

II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit poskytnutí dotace na rok 2022 z dotačního programu obce na podporu pořádání  
      sportovních a kulturních akcí ve výši 60.000 Kč na akci hudební setkání 11 (2022),  
      společnosti Morpheus Art, s.r.o, se sídlem Vodařská 128, Ústí nad Labem, IČO 287 93 787. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                      T: 21. 3. 2022  
IV. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv za účelem poskytnutí dotace na pořádání   
       sportovních a kulturních akcí v roce 2022.                                                      T: 30. 11. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání závěr výsledku hospodaření organizace v roce 2021 a 
žádost o převod hospodářského výsledku Mateřské školy Velké Březno, p. o. z roku 2021 ve 
výši 26.253,43 Kč do rezervního fondu. 
Bez diskuze. 
Usnesení 48/2022 
Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Mateřské školy 
Velké Březno, p. o. z roku 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a    
I.  Schvaluje  
     a) Účetní uzávěrku organizace Mateřská škola Velké Březno, p. o. za rok 2021. 
     b) Převod hospodářského výsledku organizace Mateřská škola Velké Březno, p. o. 
         za rok 2021 ve výši 26.253,43 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                   T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání závěr výsledku hospodaření organizace v roce 2021 a 
žádost o převod hospodářského výsledku Základní školy Velké Březno, p. o. z roku 2021 ve výši 
33.546,89 Kč do rezervního fondu. 
Bez diskuze. 
 
 



 

 

8 
 

Usnesení 49/2022 
Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy Velké 
Březno, p. o. z roku 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost     
I.  Schvaluje  
     a) Účetní uzávěrku organizace Základní škola Velké Březno, p. o. za rok 2021. 
     b) Převod hospodářského výsledku organizace Základní škola Velké Březno, p. o. 
         za rok 2021 ve výši 33.546,89 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                       T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh odpisového plánu Mateřské školy Velké Březno, 
p. o. na rok 2022, ve výši 63.423 Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 50/2022 
Schválení odpisového plánu Mateřské školy Velké Březno, p. o. na rok 2022 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a    
I.   Schvaluje  
     Odpisový plán Mateřské školy Velké Březno, p. o. na rok 2022 ve výši 63.423 Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                   T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o poskytnutí finančního daru organizaci 
Zdravotní klaun. 
Bez diskuze. 
Usnesení  51/2022 
Žádost o poskytnutí peněžitého daru - Zdravotní klaun. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Neschvaluje 
     poskytnutí peněžitého daru organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., IČO 26547953, z důvodu   
     vyčerpání finančních prostředků rozpočtovaných pro tento účel obcí na rok 2022. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 – Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Zřizovací listiny Základní školy Velké Březno, 
příspěvkové organizace. Konstatoval, že dne 12. 4. 2021 uložilo zastupitelstvo obce na svém            
17. zasedání, usnesením č. 288/II/2/2021 Radě obce Velké Březno, zabezpečit zpracování 
úplného znění Zřizovací listiny Základní školy Velké Březno, p. o. a předložit ji k projednání 
zastupitelstvu obce s termínem 31. 03. 2022. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 52/2022 
Zřizovací listina Základní školy Velké Březno, p. o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit Zřizovací listinu Základní školy Velké Březno, p. o., ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
    předložením zřizovací listiny zastupitelstvu obce k projednání.                          T: 21. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa – ředitele/ky Základní školy Velké Březno, příspěvkové organizace. 
Konstatoval, že dne 1. 3. 2022 obdržel písemnou rezignaci ředitele ZŠ Velké Březno, p. o., 
………………………, na funkci ředitele školy, a to ke dni 31. 7. 2022. Je tedy nutné, jmenovat 
nového ředitele základní školy. Doplnil, že zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
stanoví, že ředitel školy může být jmenován pouze na základě konkurzního řízení.  
Paní Mendlová doporučila dát tuto informaci také do Zpravodaje. 
Usnesení 53/2022 
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa – ředitele/ky 
Základní školy Velké Březno, příspěvkové organizace  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Bere na vědomí 
      rezignaci …………………… na funkci ředitele Základní školy Velké Březno, p. o.  
      ke dni 31. 7. 2022. 
II.  Vyhlašuje, 
      v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  
      základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění  
      pozdějších předpisů  a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech  
      konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů,  
      konkursní řízení na obsazení funkce ředitele základní školy Velké Březno, p. o. 
III. Schvaluje 
      harmonogram konkursního řízení ve znění přílohy č. 3 důvodové zprávy.  
IV. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit zveřejnění vyhlášení konkursu na úřední desce a následně v tisku. 
                                                                                                                                    T:  8. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje. Konstatoval, že dne 20. 2. 2022 
obdržel od zástupce Ústeckého kraje návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje. Doplnil, že každá obec musí mít 
funkční digitální technickou mapu svého území (dále jen DTM), která má poskytovat potřebné 
informace zejména stavebníkům a sloužit stavebním úřadu, případně jiným úřadům při 
posuzování podání, žádostí a podnětů. Dále doplnil, že pro obec to znamená nemalé náklady 
spojené s digitalizací sítí, které spravuje – vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace a 
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další, ale do budoucna také na informace o stavbách jiných subjektů, zejména soukromých, které 
je povinna do DTM zavést, udržovat a aktualizovat.  
Paní Mendlová se dotázala, zda je to povinnost obce a zda nám při jejím nesplnění hrozí sankce. 
Starosta odpověděl, že povinnosti mít k dispozici digitalizovaná data sítí a komunikací ve své 
správě má každý vlastník. Jsme schopni dát data VO, hřbitova a místních komunikací. Jako 
problém vidí v oblasti VaK, kdy vodovodní řad jsme schopní „vypípat“, ale kanalizační řad by 
se musel projet kamerou s GPS, aby se pod tyto  údaje mohl někdo „podepsat“. Je to vše otázka 
peněz a také počtu oprávněných osob, které tuto digitalizaci mohou provádět. 
Ing. Fiala konstatoval, že obec data, která vlastní, předá zdarma kraji a to ještě ve formátech, 
které kraj požaduje a kraj obci na jejich pořízení nic nepřispěje. Nevidí tedy důvod uzavírat 
s krajem za tímto účelem smlouvu o spolupráci. 
Usnesení 54/2022 
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy Ústeckého kraje  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Neschvaluje 
     uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy  
     Ústeckého kraje. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat zástupce KÚÚK.                                                              T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 2 dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku                                 
č. ULA-V-30/2021, s Úřadem práce České republiky. Konstatoval, že na základě žádosti obce 
Velké Březno, předložil úřad práce návrh Dodatku č. 2 Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Doplnil, že se tímto 
dodatkem prodlužuje doba podpory do 31. 3. 2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 55/2022 
Dodatek č. 2 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-30/2021, s Úřadem práce České republiky 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 2 Dohody č. ULA-V-30/2021, kterým se mění a prodlužuje platnost   
     této dohody do 31. 3. 2022. 
II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
    zabezpečit uzavření dodatku č. 2 úřadem práce.                                                T:  18. 03. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí 
Velké Březno v roce 2021. Konstatoval, že v hodnoceném období: 
• byla 1 zakázka zadána dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to 

zakázka „Zateplení objektu BD Náměstí 171, Velké Březno“ v celkové hodnotě                
1.821.345 Kč bez DPH, která bude realizována v 1. pololetí roku 2022. 
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• v souladu s ustanovením Čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2021 povolila rada obce celkem 2 
výjimky, a to: 
51. Rada obce, která se konala dne 14. 6. 2021, povolila usnesením č 123/2021 výjimku za 
účelem za účelem výběru dodavatele aeračních elementů v ČOV Velké Březno, za cenu 
574.000 Kč bez DPH – byla realizována v září 2021. 
58. Rada obce, která se konala dne 19. 8. 2020, povolila usnesením č 225/2021 výjimku za 
účelem výběru zhotovitele stavby „Oprava vnějšího schodiště restaurace Tivoli“, za cenu 
395.062 Kč bez DPH – stavba byla dokončena v únoru 2022 

• 7 veřejných zakázek bylo v roce 2021 zadáno v režimu zakázek malého rozsahu, tedy podle 
Směrnice č. 1/2021 nazvané „ O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební 
práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech 
úsecích její činnosti.“ 

• bylo realizováno celkem 1356 veřejných zakázek v celkové hodnotě 29.885.933,44 Kč 
včetně DPH.  
V 790 případech se jednalo o dílčí plnění z již uzavřených smluv, zejména platby energií, 
svoz odpadů, telefonní poplatky, služby IT, údržba zeleně, správa VO apod., dále o jedno 
plnění z výjimky, doplatek za projekt náměstí a úhradu kupní ceny CAS Scania, v celkové 
hodnotě 20.793.114,80 Kč včetně DPH. 
Za účelem realizace 566 veřejných zakázek bylo v hodnoceném období provedeno: 
7 VZMR a následně  realizováno 7 akcí v celkové hodnotě 2.942.297,01 Kč včetně DPH. 
Z toho 3 na stavební práce a 4 na dodávky nebo služby.  
Ze 7 realizovaných výběrových řízení byly celkem 3 veřejné zakázky na stavební práce, z 
toho byly realizovány celkem 3 zakázky v celkové hodnotě 1.666.816,53 Kč včetně DPH, 
z toho: 
3 VZ - oprava místních komunikací a chodníků a  
4 VZ na dodávky nebo služby. Realizovány byly celkem 4 veřejné zakázky na dodávky nebo  
   na služby v celkové hodnotě 1.276.161,48 Kč včetně DPH, z toho: 
   1 VZ - údržba veřejné zeleně na území obce Velké Březno a Valtířov, 
   1 VZ – svoz biologického odpadu ze sběrného místa, 
   1 VZ – zimní údržba komunikací, 
   1 VZ – dodávka stravovacích poukázek.  
559 veřejných zakázek bylo zadáno dle čl. 8 odst. 8. 2. směrnice č. 1/2021 – přímo určenému 
dodavateli. Jednalo se o zakázky malého rozsahu o objemu do 121.000 Kč vč. DPH na jeden 
případ (dodávky a služba) a 181.500 Kč vč. DPH na jeden případ (stavební práce). Celková 
hodnota takto zadaných zakázek činila 6.150.521,64 Kč včetně DPH.   

Bez diskuze. 
Usnesení 56/2022 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2021 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké 
Březno v roce 2021 a o způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2021 a o způsobu 
      jejich zadání k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením informace o zadávání zakázek zastupitelstvu obce k projednání.  T: 21. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh organizačního zabezpečení 22. schůze 
Zastupitelstva obce. 
Bez diskuze. 
Organizační zabezpečení 22. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 22. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
       Obecního úřadu Velké Březno dne 21. 3. 2022 od 17:00 hod. takto:  

1. Zahájení 
• Složení slibu člena zastupitelstva. 
• 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: 

• Prodej p.p.č. 99/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března – obálková metoda. 
• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-4006366/VB/P003. 
• 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“. 

4. Finanční záležitosti: 
• Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních 

a kulturních akcí v roce 2022. 
• Rozpočtové opatření č.1/2022. 

5. Různé: 
• Volba člena rady obce. 
• Volba místostarosty. 
• Zřizovací listina Základní školy Velké Březno, příspěvkové organizace. 
• Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2021. 
• Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno 

v roce 2021. 
• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2021. 

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

II.  Ověřovatele a skrutátory 22. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Ivan Mottl a paní      
      Květuše Vyhnálková  
III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
      Mgr. Michal Kulhánek, paní Ivana Charvátová a pan Jan Šotka. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 2 hlasů proti 0  hlasů zdržel 1 
Usnesení nebylo přijato 
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K bodu programu 5 – Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že MŠ pořádá dne 12. 3. 2022 sbírku na pomoc Ukrajině. 

Starosta informoval radu o jednání se zástupci Labské plavební společnosti, která připravuje 
výstavbu přístaviště pro výletní lodě a kotviště pro malé čluny. Představil radě 3 navrhované 
varianty umístění kotviště pro malé čluny. Konstatoval, že vše je ve fázi příprav, a že případná 
realizace by měla proběhnout nejdříve v roce 2025. Obec by měla vybudovat plochu pro osoby 
čekající na loď – projekčně by ji připravili, ale obec by ji musela realizovat a spravovat. 

Starosta předložil radě k posouzení varianty barevného provedení fasády po zateplení. Radní se 
shodli, že barevné provedení fasády domu Náměstí 171 bude dle varianty 1 s tím, že sokl bude 
v barvě MO92. 

Starosta informoval radní o nabídce na zpracování studie dostavby školy, kterou předal právničce 
k dopracování. Současně informoval radní o skutečnosti, že v dolní budově školy, kde budou 
vybudovány specializované učebny, bude třeba vybudovat nejen bezbariérový přístup, ale také 
bezbariérové WC, což je vzhledem k vnitřnímu uspořádání školy dost problematické.  

Starosta informoval radu o tom, že dne 9. 4. 2022 se uskuteční již tradiční akce “Ukliďme obec“. 

Starosta informoval radní o tom, že dnes bylo zaplaceno vozidlo Denis a následně předáno novému 
majiteli. 

Starosta informoval radu o tom, že proběhlo předání vítovské hospody. Současně informoval i o 
záměrech nového provozovatele s tím, že hospoda by měla zahájit provoz 1. 4. 2022. 

Starosta informoval o tom, že spolu s Ing. Pavlišem aktualizovali Strategický dokument a s touto 
aktualizací by chtěli seznámit také zastupitelstvo. 

Starosta informoval radu o tom, že nově přijatý referent stavebního úřadu ukončil pracovní poměr 
ve zkušební době. Bude proto nutné opětovně vyhlásit výběrové řízení. Dále  informoval radu o 
tom, že do výběrového řízení na funkci veřejný opatrovník se nikdo nepřihlásil. I toto výběrové 
řízení budeme muset znovu vyhlásit. 

 

K bodu programu 6. Diskuze 

Paní Mendlová se dotázala, v jakém stavu přípravy je nový územní plán obce. 
Starosta odpověděl, že přípravu našeho územního plánu má nyní na starosti nová pracovnice 
magistrátu. Dle jejího sdělení by mělo co nejdříve proběhnout veřejné projednávání. 
 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 17:37 hod. 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                           Zuzana Mendlová, DiS.  
            starosta                                                                                               členka rady 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 7. 3. 2022 
L. Boháč.  


