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Č. j.:      OUVB - 1635/2022 
PID:      DXWX3OP1GRY5 
SPIS č.  57/22 
 

U S N E S E N Í 
68. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 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 (připojen vzdáleně), pan Ladislav Boháč. 
Omluveni:  

69/2022 
Program jednání 68. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 68. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Smlouva o nájmu bytu č. .. v domě …………,  obec Velké Březno. 
• Smlouva o nájmu bytu č. .. v domě ………..,  Velké Březno a Dohoda o ukončení 

smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………., Velké Březno. 
• Uzavření Dohody o zvýšení nájemného.  
• Návrh na vyřazení neaktualizované žádosti o pronájem obecního bytu. 

3. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtové opatření 2/2022. 
• Návrh na odpis pohledávek za přestupky vzniklé od roku 2005 – 2017. 
• Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z Fondu investic příspěvkové 

organizace Základní škola Velké Březno.  
4. Různé: 

• VZMR na stavební práce „Oprava chodníku při komunikaci II/261“ výběr nejvhodnější 
nabídky. 

• Aktualizace vybraných obecně závazných vyhlášek obce.  
• Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2021. 

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

70/2022 
Smlouva o nájmu bytu č. .. v domě …………….,  obec Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě …………..., Velké Březno, na dobu 
       určitou do 31. 03. 2023 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                        T: 31. 5. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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71/2022 
          Smlouva o nájmu bytu č. .. v domě ……………,  Velké Březno a Dohoda o ukončení 

smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

1. Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ……………., 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 
nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 

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

2. Uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. .., v domě ……………., Velké Březno,  
             Nájemce: 

           …………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 

1. Zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                   T: 31. 5. 2022          
2. Zabezpečit uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu.                 T: 31. 5. 2022       

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

72/2022 
Uzavření Dohody o zvýšení nájemného  

Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.  Schvaluje 
     uzavření  Dohody o zvýšení nájemného  
     Nájemce: 
     ………………………………………………………………………………….  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o zvýšení nájemného.                                             T: 31. 5. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

73/2022  
Návrh na vyřazení neaktualizované žádostí o pronájem obecního bytu 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     vyřazení žádosti pana …………………………………………………………………, Velké  
     Březno ze seznamu žádostí o obecní byt. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                   T: 31. 5. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

74/2022 
Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Rada obce Velké Březno projednala předložený  návrh  a  
I.   Schvaluje  
     Rozpočtové opatření č. 2/2022. 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zapracovat rozpočtové opatření do účetnictví obce.                                      T:  30. 4. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

75/2022 
Návrh na odpis pohledávek za přestupky vzniklé od roku 2005 - 2017 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje  
    vzdání se práva a prominutí dluhu těmto dlužníkům: 

a) ………………………………………………………………………, 
dluh ve výši 1.000 Kč. 

b) ……………………………………………………………………, Velké Březno,  
dluh ve výši 1.200 Kč. 

c) ……………………………………………………………., Ústí nad Labem,  
dluh ve výši 1.000 Kč.  

d) ………………………………………………………………….,  Malé Březno,  
dluh ve výši 1.000 Kč.  

e) ………………………………………………………………., Velké Březno,  
dluh ve výši 1.000 Kč. 

f) ………………………………………………………………………, Malé Březno,  
dluh ve výši 1.900 Kč. 

g) …………………………………………………………………………………………. 
Labem, dluh ve výši 1.000 Kč. 

h) …………………………………………………………………..,  
dluh ve výši 500 Kč. 

i) …………………………………………………………………………..,  
dluh ve výši 1.500 Kč. 

j) …………………………………………………………………………………………, 
dluh ve výši 500 Kč. 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ. 
     zabezpečit odpis pohledávek za přestupky vzniklých v období 2005 – 2017 v celkové výši   
     jistiny 10.600 Kč.                                                                                                  T:  30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

76/2022 
Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z Fondu investic příspěvkové 

organizace Základní škola Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  
     s použitím částky ve výši 55.000 Kč z fondu investic organizace, ke krytí nákladů  
     spojených s opravou konvektomatu a mrazicího boxu. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                     T:  30. 4. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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77/2022 
VZMR na stavební práce „Oprava chodníku při komunikaci II/261“  

výběr nejvhodnější nabídky 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I. Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.,            
IČ: 25042751, se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, na realizaci VZMR nazvané 
„Oprava chodníku při komunikaci II/261“ za cenu 1.162.246,14 Kč vč. DPH. 

2.  Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku při komunikaci II/261“ za cenu   
 1.162.246,14 Kč včetně DPH. 

     Zhotovitel:  
     SaM silnice a mosty Děčín a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                    T: 15. 5. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

78/2022 
Aktualizace vybraných obecně závazných vyhlášek obce  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit: 

1. Obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích, ve znění předloženého návrhu, 

2. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve 
znění předloženého návrhu, 

3. Obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích, ve znění předloženého návrhu.  

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhů OZV zastupitelstvu obce k projednání.                                  T: 20. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

79/2022 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2021  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.   Bere na vědomí  
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2021 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 20. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 
 
    Karel Jungbauer                                                                              Ing. Jan Fiala 
            starosta                                                                                          člen rady  


