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Č. j.:      OUVB - 1847/2022 
PID:      DXWX3OP1H0ET 
SPIS č.  74/22 
 

U S N E S E N Í 
69. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 09. 05. 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:  

80/2022 
Program jednání 69. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 69. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Dohoda o ukončení smlouvy č. 219/2002 o nájmu části pozemku p.č.  638 v k. ú. Velké 
Březno. 

• Souhlas obce s umístěním pouťových atrakcí - části pozemku p. č. 623/1. 
• Záměr pronájmu části p.p.č. 293/2 v k.ú. Valtířov nad Labem – Zásilkovna. 
• Návrh Komise majetkové a bytové – aktualizace pravidel přidělování bytů v DPS a 

požadavky pro zařazení do pořadníku. 
• Prodej  pozemku p. č. 70/25 v k. ú. Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Pověření k převodu finančních aktiv na termínovaný účet. 

4. Různé: 
• Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č SOD/6/2021, na zhotovení díla 

ZATEPLENÍ OBJEKTU BD Náměstí 171, Velké Březno. 
5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

81/2022 
Dohoda o ukončení smlouvy č. 219/2002 o nájmu části pozemku p.č.  638 

v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     uzavření dohody o ukončení smlouvy 219/2002 o nájmu části pozemku č. 638, o výměře            
     20 m2, v k. ú. Velké Březno ke dni 31. 5. 2022.  

Nájemce: 
…………………………………………………. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                                   T: 31. 05. 2022  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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82/2022 
Souhlas obce s umístěním pouťových atrakcí - části pozemku p. č. 623/1 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  
      se záborem části pozemku č. 623/1 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 1500 m2 za účelem  
      umístění pouťových atrakcí v termínu od 22. 8. 2022 do 28. 8. 2022 a od 20. 9. 2022 do  
      2. 10. 2022 za těchto podmínek: 

• V předstihu nejméně od 19. 8. 2021 a následně od 16. 9. 2021 bude na místě užívání 
umístěno oznámení o tom, že bude uzavřeno, a to buď umístěním dopravního značení, 
nebo jiným vhodným způsobem. 

• Bude umožněn přístup k okolním nemovitostem. 
• Bude umožněn přístup k Z-BOXu za účelem jeho obsluhy (Zásilkovna a zákazníci). 
• Budou dodrženy podmínky stanovené Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, o omezení 

hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu. 
• Veškeré škody vzniklé provozem pouťových atrakcí hradí, i třetím osobám, provozovatel. 
• Odpad, vzniklý provozem nebo v souvislosti s provozem pouťových atrakcí, případně 

stánků s občerstvením, bude shromážděn a likvidován jako živnostenský odpad, tedy na 
náklady provozovatele. 

• Veřejné prostranství bude po ukončení akce upraveno zpět do původního stavu. 
• V případě, že budou zahájeny práce na revitalizaci zeleně dříve než 2. 10. 2022, vyhrazuje 

si rada obce právo vzít svůj souhlas zpět.  
      Provozovatel: 
      ……………………………………………………………………………... 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     o usnesení informovat žadatele.                                                                           T: 31. 5. 2022  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

83/2022 
Záměr pronájmu části p.p.č. 293/2 v k. ú. Valtířov nad Labem - Zásilkovna 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr pronájmu části p.p.č. 293/2, ostatní plocha, o výměře cca. 2 m2, v k. ú. Valtířov nad  
     Labem. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                      T: 20. 5. 2022                              
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

84/2022 
Návrh Komise majetkové a bytové – aktualizace pravidel přidělování bytů v DPS a 

požadavky pro zařazení do pořadníku 
  Rada obce Velké Březno projednala návrh změn předložený jednání  Komisí majetkovou a  
  bytovou, která se konala dne 30. 03. 2022 a tento 

I. Bere na vědomí 
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II.   Ukládá 
       Bc. Tomáši Pýchovi, předsedovi Komise majetkové a bytové, 
       předložit návrh aktualizovaných Pravidel pro příjem žádostí o nájem bytu a pro  
       uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno.  

      T: 12. 09. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

85/2022 
Prodej  pozemku p. č. 70/25 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 70/25 v k. ú. Velké Březno, o výměře              

15 m2, v k. ú. Velké Březno 
     za cenu 3.000 Kč a náklady prodávajícího spojené s prodejem.  
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………………………...,     
     403 23 Velké Březno 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením podeje části pozemku zastupitelstvu obce k projednání.                T: 20. 6. 2022       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

86/2022 
Pověření k převodu finančních aktiv na termínovaný účet 

Rada obce Velké Březno projednala  aktuální  finanční podmínky uložených finančních aktiv a 
I.  Schvaluje 
     změnu využívání krátkodobého termínovaného účtu obce Velké Březno č. 180155578/0300,   
     a to z provozu hospodářské činnosti na oblast hlavní činnosti obce. 
II. Svěřuje  
     Haně Fuchsové, rozpočtáři OÚ, 
     pravomoc provádět převody finančních prostředků mezi běžnými účty obce Velké Březno,  
     spořicím účtem obce Velké Březno a krátkodobým termínovaným účtem obce Velké  
     Březno tak, aby byla zajištěna optimální výtěžnost a současně schopnost obce  hradit  svoje   
     závazky.      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

87/2022 
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/6/2021, na zhotovení díla ZATEPLENÍ 

OBJEKTU BD Náměstí 171, Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/6/2021, na zhotovení díla ZATEPLENÍ      
     OBJEKTU BD Náměstí 171, Velké Březno, v předloženém znění.  
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                          T: 20. 5. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 

 

 

    Karel Jungbauer                                                                              Ing. Jiří Pavliš 
            starosta                                                                                         místostarosta  


