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Č. j.:      OUVB - 1560/2022 
PID:      DXWX3OP1GPAV 
SPIS č.  74/22 

Z Á P I S   

z 69. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 9. 5. 2022 od 16:00 hod. 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:  

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

69. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 68. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starosta konstatoval, že na základě doporučení rady přizval pana …………, abychom společně 
projednali výši a způsob náhrady škody způsobené neoprávněným vykácením 5 ks jehličnanů 
rostoucích na obecním pozemku. Pan ……….. se bez omluvy na dnešní jednání nedostavil.  
 
Starosta předložil návrh programu jednání 69. schůze. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 2. – Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy číslo 
219/2002 o nájmu části pozemku p.p.č. 638 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že ………. 
…………………………………, 403 23 Velké Březno žádá o ukončení nájemní smlouvy číslo 
219/2002 dohodou. Jedná se o část pozemku č. 638 o výměře 20 m2, kde pěstovala ovoce a 
zeleninu. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na udělení souhlasu obce s umístěním pouťových 
atrakcí - část p.p.č. 623/1. Konstatoval, že obec Velké Březno dne 27. 4. 2022 obdržela žádost 
pana ………………………………………………………………………., o umístění pouťových 
atrakcí na „náměstí“, část p.p.č. 623/1 v k. ú. Velké Březno. 
Paní Mendlová doporučila, aby úřad zkontroloval, zda nejsou atrakce umístěny v zeleni. 
Ing. Fiala doporučil, abychom při vydání souhlasu je informovali o tom, že pokud v tomto 
místě započne revitalizace zeleně dříve, rada svůj souhlas odvolá. 
Usnesení 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. 20220 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. 
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• 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na Záměr pronájmu části p.p.č. 293/2 v k. ú. 
Valtířov nad Labem – Zásilkovna. Konstatoval, že dne 2. 5. 2022 obdržela obec Velké Březno 
žádost od společnosti Zásilkovna o pronájem pozemku části p.p.č. 293/2 v k. ú. Valtířov nad 
Labem, za účelem umístění tzv. Z-BOXu.  Jedná se o sportovně relaxační areál ve Valtířově. 
Tajemník informoval radu o možnosti přemístění Z-BOXu na Náměstí ze současné pozice na 
místo bývalé pergoly. 
Bez diskuze. 
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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Komise majetkové a bytové na aktualizaci 
pravidel přidělování bytů v DPS a požadavků pro zařazení do pořadníku. Konstatoval, že dne        
30. 03. 2022 se konala Komise majetková a bytová a projednávala aktualizaci pravidel 
přidělování bytů v DPS a požadavky pro zařazení žadatelů o byt v DPS do pořadníku.  
Ing. Pavliš se dotázal, zda radní pochopili účel požadavku komise. Doplnil, že je třeba stanovit 
kritéria pro přijetí žádosti a její zařazení v „pořadníku“, abychom předešli podezírání z toho, že 
přidělujeme byty známým nebo z jiného korupčního jednání. Současně potvrdil, že nesouhlasí 
s formulací navrženou komisí, kterou se uděluje nárok (právo) prvního v pořadí na přidělení 
bytu. Pořád by měla mít „konečné slovo“ rada obce. Dále připomněl, že končí platnost dotačních 
pravidel na DPS, a proto by rada měla na tuto skutečnost reagovat.  
Paní Mendlová upozornila na to, že obdobný problém jsou „Markéty“, které byly určeny pro 
začínající rodiny a vypadá to, že tam jejich obyvatelé zůstanou napořád.  
Tajemník upozornil, že v případě „Markét“ dokládáme dotačnímu orgánu každoročně výši 
příjmů jednotlivých nájemníků. 
Ing. Pavliš konstatoval, že doposud neobdržel relevantní informaci o tom, které domy byly 
budovány z dotace, jaké jsou podmínky udržitelnosti a kdy tyto podmínky skončí.  
Tajemník přislíbil, že to nechá paní …………… zjistit. 
Radní se dohodli, že Komise majetková a bytová má k dané problematice nejblíže, a proto 
pověří tuto komisi aktualizací Pravidel pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv 
o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno.  
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Usnesení 84/2022 
Návrh Komise majetkové a bytové – aktualizace pravidel přidělování bytů 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 
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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Prodej pozemku p. č. 70/25 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost pana ………………………, bytem                   
…………, Velké Březno, o koupi nemovitosti pozemku p. č. 70/25 o výměře 15 m2, trvalý travní 
porost. Pozemek č. 70/25 sousedí s pozemkem ve vlastnictví Ústeckého kraje a pana …………...  
Doplnil, že záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce, usnesením č. 341/2022 a zveřejněn 
od 23. 03. 2022 do 08. 04. 2022 na úřední desce. Dále doplnil, že byl zpracován znalecký posudek 
č. 5787-093/2022, který stanovil obvyklou kupní cenu 200 Kč/m2. Kupní cena činí 3000 Kč + 
náklady spojené s prodejem.  
Bez diskuze. 
Usnesení 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 p.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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 – Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na pověření k převodu finančních aktiv na 
termínovaný účet. Konstatoval, že obec Velké Březno má u ČSOB veden krátkodobý termínovaný 
účet č.180155578/0300, který byl historicky založen pro hospodářskou činnost, ale nebyl 
využíván. Dlouhodobě je na něm uloženo 5.042 Kč. Bankou byla nabídnuta úroková sazba 3,5 % 
p. a. na tento termínovaný účet (výpovědní doba jeden měsíc). Navrhuje tedy provést účetní  
změnu účelovosti tohoto účtu z hospodářské činnosti na termínovaný účet obce a převedení části 
úložky ze spořicího účtu č. 253336207/0300 (úroková sazba 2,20 % p. a.), na kterém je ke dni           
04. 05. 2022 zůstatek 45.118.347,73 Kč. Dále doporučil radě obce pověřit vedoucí FÚ k provádění 
převodů finanční hotovosti mezi spořicím účtem obce, běžnými účty a krátkodobým 
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termínovaným účtem tak, aby byla zajištěna optimální výtěžnost a současně schopnost obce  hradit  
svoje závazky. 
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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 – Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 
SOD/6/2021, na zhotovení díla ZATEPLENÍ OBJEKTU BD Náměstí 171, Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno, na základě usnesení č. 210/2021 ze dne 25. 10. 2021, 
uzavřela smlouvu o dílo za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
označené jako „Zateplení objektu BD Náměstí 171, Velké Březno“ se společností MATURE 
TEPLICE s.r.o., se sídlem Tyršova 1007/16, Teplice, IČ: 60490420; nabídková cena činila 
3.094.728 Kč, včetně DPH. Doplnil, že v průběhu realizace stavby došlo ke změnám, které 
vyvolaly nutnost víceprací a také méněprací. Proto byl vypracován změnový list č. 1, který 
vyčísluje rozdíl cen oproti smlouvě v celkové výši 85.370, 11 Kč bez DPH (98.175,63 Kč včetně 
DPH). Dále doplnil, že práce byly povedeny včas a v řádné kvalitě. 
Paní Mendlová se dotázala, zda všichni uchazeči nacenili slepý výkaz výměr s touto chybou. 
Starosta opověděl, že všichni. 
Ing. Fiala upozornil na skutečnost, že dodavatel uzavřel smlouvu, ve které prohlašuje, že všechny 
podklady si prověřil a jsou v pořádku, proto se domnívá, že by se nemělo jednat o vícepráce. 
Ing. Pavliš prohlásil, že chyba byla na obou stranách, ale dokončit stavbu chceme a tak to udělat 
musíme, přece nenecháme 50 m2 bez zateplení. Proto je pro dodatek uzavřít. 
Paní Mendlová požaduje upravit okolí stavby, konkrétně zahradu. Pokud to necháme v tomto 
stavu, bude tam za pár týdnů rumiště. 
Usnesení 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.  
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 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 5 – Zprávy starosty 

Starosta informoval radu, že zastupitelstvo kraje nevyhovělo naší žádosti o dotaci na Tivolí léto. 

Starosta informoval radu, že byla dokončena parkovací plocha u vodáků. 
Paní Mendlová se dotázala, proč jsou tedy vrata zavřená a parkuje tam pouze auto nájemce bytu. 
Doporučuje proto, aby v době, kdy je budova otevřená, byla vrata otevřená, aby tam mohli 
parkovat i návštěvníci. 

Starosta informoval radu o tom, že obdržel nabídku instalace solárních svítidel. Jedná se o 2 ks 
lamp. Eltodo doporučuje, aby tato svítidla navazovala na stávající síť veřejného osvětlení. Radní 
proto souhlasili, aby dvě solární svítidla byla umístěna od křižovatky ulice Tovární podél 
cyklostezky – nemovitosti p. ……. V další části byly diskutovány návrhy VO mezi DPS v ulici 
Litoměřická. Radní nesouhlasili s návrhem vrchního vedení kabelem. Přichází v úvahu buď 
umístit světla přímo na budovy DPS nebo instalovat VO tradičně, tedy parkové sloupy a přívod 
proudu zemí, kabelem. 
Paní Mendlová požadovala, aby svítidla nevydávala intenzivní bílé světlo, neboť nesvědčí lidem. 
Ing. Pavliš doporučil, aby úřad před započetím stavby projednal s obyvateli DPS, zda nové veřejné 
osvětlení vůbec chtějí. 
  
K bodu programu 6. Diskuze 

Paní Mendlová upozornila na nezametenou křižovatku Alej sportovců x Zahradní. 

Paní Mendlova upozornila na nutnost udržovat veřejnou zeleň, zejména sekat střed obce. 

Paní Mendlová upozornila na chybějící kliku u branky na dětské hřiště v  Aleji sportovců. 

Ing. Pavliš inicioval opakovanou kontrolu  kabin FK Jiskra. Bylo dohodnuto, že  prohlídka kabin 
se uskuteční dne 16. 05. 2022 od 9:00 hod. Starosta vyzve předsedu FK k zajištění přístupu. 

Ing. Pavliš požaduje sjednat schůzku s Mgr. M…….. a paní ……………….. za účelem  řešení  
causy …………….. 

Ing. Pavliš požádal o instalaci zrcadla do křižovatky Litoměřická x Výsluní a to tak, aby při 
odbočování  z ul. Litoměřická viděl řidič vozidlo jedoucí z Výsluní. 

Ing. Pavliš upozornil na nutnost zalévání nové výsadby, zejména aleje od závor k pumpě. 
Vzhledem k tomu, že tato alej je vysazena v „jalové“ půdě, je třeba tyto stromy i hnojit. 

Ing. Fiala omluvil svou neúčast na příštím jednání rady. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:50 hod. 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                     Ing. Jiří Pavliš  
            starosta                                                                                               místostarosta 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 9. 5. 2022 
L. Boháč.  


