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Č. j.:      OUVB – 1123/2022 
PID:      DXWX3OP1G7UL 
SPIS č.  16/22 

 
U S N E S E N Í 

 

22. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 
 

které se konalo dne 21. 03. 2022 od 17:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno. 

Jednání se účastnilo  13 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Jan Šotka, Bc. Tomáš Pýcha 

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

337/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 22. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Ivan Mottl a 
paní Květuše Vyhnálková. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Mgr. Michal Kulhánek, Mgr. Lenka Šidáková a paní Ivana Charvátová. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

338/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 22. zasedání s tímto obsahem:  

1. Zahájení 
• Slib člena zastupitelstva. 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část. 
3. Volba místostarosty obce. 
4. Hospodaření s majetkem obce: 

• 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“. 

5. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtová opatření 1/2022. 
• Poskytnutí peněžitého daru na pomoc Ukrajině. 
• Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání 

sportovních a kulturních akcí v roce 2022. 
6. Různé: 

• Volba člena rady obce. 
• 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. 
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• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2021. 
• Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Velké Březno v uplynulém období 

7/2014 – 12/2021. 
7. Zprávy starosty. 
8. Dotazy členů zastupitelstva. 
9. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

Bod programu 3. Volba místostarosty obce 

339/2022 
Volba místostarosty obce 

Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                
I.  Volí 
     Ing. Jiřího Pavliše místostarostou obce Velké Březno  
Výsledek hlasování:      hlasů pro   12 hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 

Bod programu 4. Hospodaření s majetkem obce 

340/2022 
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  
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o 

umístění stavby č. IE-12-4006366/VB/P003. 
Budoucí oprávněná: 
ČEZ Distribuce, a. s. IČO 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Teplická 874/8, PSČ  
405 02 Děčín. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                            T: 30. 4. 2022                                         
Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

341/2022 
Záměr prodeje p.p.č. 70/25 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje pozemku č. 70/25 o výměře 15 m2, trvalý travní porost v k. ú. Velké 

Březno. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                           T: 31. 3. 2022                                 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   10 hlasů proti  0  hlasů zdržel 3 

342/2022 
Záměr prodeje část p.p.č. 284/1 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje části pozemku č. 284/1 o výměře cca 145 m2, ostatní plocha v k. ú. Velké  
     Březno. 
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru prodeje.                                                             T:  31. 3. 2022                        
Výsledek hlasování:      hlasů pro   13 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

343/2022 
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“ 
 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     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“. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                           T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   13 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

                                        
Bod programu 4. Finanční záležitosti 

344/2022 
             Rozpočtová opatření č. 1/2022 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     Rozpočtová opatření č. 1/2022 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zapracování rozpočtových opatření do účetnictví obce.                  T: 31. 3. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

345/2022 
Poskytnutí peněžitého daru na pomoc Ukrajině 

Dne 24. 2. 2022, v 5 hodin ráno, Ruská federace zahájila nevyprovokovaný vojenský útok na 
svrchované území Ukrajiny. Zastupitelstvo 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, který se hrdinně brání agresi Ruské federace i za cenu 
materiálních ztrát a ztrát na životech. Zastupitelstvo obce dále prohlašuje, že je v tomto 
ohledu plně solidární s ukrajinským lidem a bude se snažit mu dle aktuálních potřeb a 
možností obce pomoci.  
I.  Schvaluje  
    poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000 Kč na humanitární pomoc Ukrajině s tím, že: 

a) částka ve výši 100.000 Kč bude zaslána na účet organizace Charita Česká republika. 
b) částka ve výši 100.000 Kč bude použita na úhradu nákladů spojených s přípravou a 

ubytováním ukrajinských běženců v naší obci. 
II. Svěřuje 
     Radě obce Velké Březno 
     pravomoc organizovat a zajišťovat věcnou i finanční pomoc ukrajinským občanům      
     postiženým agresí Ruské federace, včetně úhrady nákladů spojených s přípravou a  
     ubytováním ukrajinských běženců v naší obci. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

17:42 odešel Ing. Mgr. Šidák 
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346/2022 
Poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a kulturních 

akcí v roce 2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     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. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy za účelem poskytnutí dotace.      T: 30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

Bod programu 5. Různé 

347/2022 
Zřizovací listina Základní školy Velké Březno, příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     Zřizovací listinu Základní školy Velké Březno, příspěvková organizace, ve znění   
     upraveném dle připomínek členů zastupitelstva. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  

1. Předat nové znění zřizovací listiny řediteli ZŠ.                                           T: 30. 4. 2022 
2. Zabezpečit zveřejnění nového znění ZL v obchodním rejstříku.                T: 31. 5. 2022 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti 0 hlasů zdržel  2 

348/2022 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2021 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2021 a tuto 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

349/2022 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 

2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Zprávu o vyřizování petic a stížností 
doručených na adresu obce Velké Březno v roce 2021 a tuto 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

350/2022 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 

v roce 2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o počtu veřejných zakázek zadaných 
obcí Velké Březno v roce 2021 a o způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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351/2022 
Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Velké Březno 

v uplynulém období 7/2014 – 12/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Schvaluje 
     Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Velké Březno v uplynulém období 7/2014 –  
     12/2021, v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 
 
 
 
    Karel Jungbauer                                                                            Ing. Jiří Pavliš    
       starosta obce                    místostarosta obce 

 


