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Č. j.:      OUVB - 1377/2022 
PID:      DXWX3OP1GHK1 
SPIS č.  37/22 
 

U S N E S E N Í 
67. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 04. 04. 2022 od 16:00 hodin na 

Obecním úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová, pan Ivan Mottl, Ing. Jiří 
Pavliš, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni:  

61/2022 
Program jednání 67. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 67. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
• Záměr pronájmu části p.p.č. 291/151 v k. ú. Velké Březno. 
• Ukončení Dohody o užívání bytu č. .. v domě Ústecká …. 
• Návrh na schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a 

bytu zvláštního určení ze seznamu žádostí o byt. 
3. Finanční záležitosti: 

• Žádost o poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí, z.s.  
• Pověření k převodu finančních aktiv na spořicí účet. 

4. Různé: 
• Vznik mandátu člena zastupitelstva obce.  
• Návrh na podání trestního oznámení.  

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

62/2022 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku č. 291/123 v k. ú.   
 Velké  Březno spočívající v umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení   
 v rozsahu  geometrického plánu č. 851-643/2021 ze dne 6. 2. 2022, který je přílohou č. 1   
 této smlouvy  

      Oprávněná: 
 CETIN a.s. 
 sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
 IČ: 04084063 
 DIČ: CZ04084063 

II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.                                T: 30. 4. 2022                     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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63/2022 
Záměr pronájmu části p.p.č. 291/151 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 291/151, ostatní plocha o výměře 12 m2, v k. ú.                         

Velké Březno 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     o usnesení informovat žadatele.                                                                           T: 15. 4. 2022  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

64/2022 
Ukončení Dohody o užívání bytu č. .., v domě Ústecká … 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení Dohody o užívání bytu č…, v domě Ústecká …, Velké Březno   
     Nájemce:  
     ……………………………………….. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení Dohody o užívání bytu.                       T: 30. 4. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

65/2022 
Návrh na schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a bytu 

zvláštního určení ze seznamu žádostí o byt 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
a) vyřazení ze seznamu žádostí o obecní byt tato žadatele: 

        ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
b) vyřazení se seznamu žádostí o pronájem bytu zvláštního určení tyto žadatele: 

………………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
 
 
 
II.  Ukládá 
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      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                  T: 30. 4. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

66/2022 
Žádost o poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí, z.s.  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Neschvaluje 
     poskytnutí finančního daru organizaci Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198 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: 30. 4. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

67/2022 
Pověření k převodu finančních aktiv na spořicí účet 

Rada obce Velké Březno projednala  aktuální  finanční podmínky uložených finančních aktiv a 
I.   Svěřuje  
     Haně Fuchsové, rozpočtáři OÚ, 
     pravomoc provádět převody finančních prostředků mezi běžnými účty obce Velké Březno a    
     spořicím účtem obce Velké Březno tak, aby byla zajištěna optimální výtěžnost a současně  
     schopnost obce  hradit svoje závazky z běžného účtu.     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

68/2022 
Vznik mandátu člena zastupitelstva obce  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí, že 

a) dne 30. 3. 2022 zanikl mandát člena Zastupitelstva obce Velké Březno panu Michalu 
Šidákovi. 

b) dne 31. 3. 2022 vznikl mandát člena Zastupitelstva obce Velké Březno panu Petru 
Žižkovi. 

 II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předáním osvědčení panu Petru Žižkovi o tom, že se dne 31. 3. 2022 stal členem    
     Zastupitelstva obce Velké Březno.                                                                      T: 13. 4. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 
 
 
 

 
    Karel Jungbauer                                                                              Ing. Jiří Pavliš 
            starosta                                                                                          místostarosta  


