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Č. j.:      OUVB - 2137/2022 
PID:      DDXWX3OP1HBH9 
SPIS č.  82/22 

Z Á P I S   

ze 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 30. 5. 2022 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

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

Starosta předložil návrh programu jednání 70. schůze. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 88/2022 
Program jednání 70. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 70. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu SML/POZ/4/2018. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 50/2008. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 369 ve Valtířově. 
• Pronájem části p.p.č. 293/2 v k. ú. Valtířov nad Labem – Zásilkovna. 
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
• Dohoda o ukončení smlouvy č. 80/2011 o nájmu části pozemku p.č.  856 v k. ú. Velké 

Březno a Záměr pronájmu části pozemku p. č. 856 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření Smlouvy 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“. 
• Záměr prodeje část p.p.č. 353/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Návrh na uzavření  Smlouvy o nájmu  bytu č. .., ……………,  403 23 Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 
• Žádost EDA cz, z. ú.  o  finanční příspěvek na terénní služby rané péče.  
• Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými 

prostředky a věcnými prostředky požární ochrany - žádost o dotaci – Program 2022. 

4. Různé: 
• Návrh na jmenování ředitele Základní školy Velké Březno, p. o.  
• Návrh na podání trestního oznámení.  
• Změna a doplnění komise domovníků. 
• Aktualizace obecně závazné vyhlášky obce - Požární řád. 
• Organizační zabezpečení 23. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno. 
• Žádost o zápůjčku – beach volejbalového hřiště ve Valtířově. 
• Řešení nedoplatku stočného za rok 2020 a 2021 – pivovar ve Velkém Březně. 
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• „Dohoda s Úřadem práce – VPP“. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. – Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu 
SML/POZ/4/2018. Konstatoval, že obec Velké Březno má uzavřenou pachtovní smlouvu 
s pachtýřem panem ……………………………………………………………. na pozemek číslo 
656/9, trvalý travní porost, v k. ú. Velké Březno (pod restaurací Tivoli). Doplnil, že vzhledem 
k tomu, že obec Velké Březno realizovala na jeho části krátkodobé odstavné stání je zapotřebí 
změna této smlouvy, a to ve výměře užívání  – 170 m2 a zároveň snížit pachtovné. 
Bez diskuze. 
Usnesení 89/2022 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu SML/POZ/4/2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 

  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pachtu SML/POZ/4/2018, spočívajícím ve změně výměry 
pozemku č. 656/9  z důvodu výstavby  parkovacího stání. 

  Roční pachtovné činí 14.659,50  Kč. 
     Nájemce: 
     ………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 2.                                                                        T: 30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel   0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu       
č. 50/2008. Konstatoval, že obec obdržela žádost paní …………………………………………, 
403 23 Velké Březno o umístění altánu a dvou kotců pro psy na pronajaté zahradě u domu čp. …., 
pozemek č. …….., nájemní smlouva č. 50/2008. Doplnil, že paní ………… byl udělen souhlas 
Komisí investiční a stavební. Dále doplnil, že paní ……… doložila souhlas ostatních nájemníků.  
Bez diskuze. 
Usnesení 90/2022       
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 50/2008 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 50/2008, spočívající ve změně předmětu nájmu o  
     umístění altánu a dvou kotců pro psy  
     nájemné 846 Kč/rok.  
     Nájemce: 
     ………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1 NS č 50/2008.                                                T: 30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo 
číslo 369 ve Valtířově. Konstatoval, že obec obdržela žádost paní ………………, bytem 
…………………, 403 23 Velké Březno o pronájem hrobového místa ve Valtířově číslo 369. 
Doplnil, že nájemné na 10 let činí 670 Kč.   
Bez diskuze. 
Usnesení 91/2022 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 369 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 369 na veřejném pohřebišti ve Valtířově,                   
      na dobu 10 let. 

Nájemce:  
      ……………………………………………………………... 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                   T: 30. 6. 2022                             
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na pronájem části p.p.č. 293/2 v k. ú. Valtířov nad 
Labem. 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.  Z-BOX bude umístěn na okraji parkoviště ve sportovně relaxačním areálu 
ve Valtířově. Doplnil, že záměr byl schválen usnesením č. 83/2022 a zveřejněn od 10. 5. 2022 do 
26. 5. 2022. 
Bez diskuze.  
92/2022 
Pronájem části p.p.č. 293/2 v k. ú. Valtířov nad Labem - Zásilkovna 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje  
     pronájem části p.p.č. 293/2, ostatní plocha, o výměře cca. 2 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem 
     Nájemce:  
     Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                   T: 30. 6. 2022                          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost společnosti VLACH elektroinstalace s.r.o.,          
IČ 25490974, se sídlem Husitská 1/25, 417 41 Krupka, o uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemek č. 296/4 v k. ú. Valtířov nad Labem. Doplnil, že smlouva o smlouvě 
budoucí byla uzavřena dne 01. 02. 2021, usnesení Zastupitelstva obce Velké Březno, číslo 
271/2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 93/2022 
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. 296/4 v k. ú. 
Valtířov nad Labem, spočívající v umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení 
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v rozsahu geometrického plánu č. 600-101/2022 ze dne 25. 4. 2022, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

     Oprávněná: 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci ze dne 05. 02. 2021, evidenční 
číslo PM-058/2021, společností VLACH elektroinstalace s.r.o. se sídlem Krupka, ulice 
Husitská 1/25,  PSČ 417 41, IČ 25490974, DIČ CZ25490974. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.                                   T: 30. 6. 2022                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dohody o ukončení smlouvy číslo 
80/2011 o nájmu části pozemku p.p.č. 856 v k. ú. Velké Březno a záměr pronájmu části pozemku 
č. 856 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že pan ………………………………………, 403 23 
Velké Březno žádá o ukončení nájemní smlouvy č. 80/2011 dohodou, a to ze zdravotních důvodů. 
Jedná se o část pozemku č. 856 o výměře 900 m2. Doplnil, že o zahradu projevil zájem a požádal 
pan ……………………………………..., 403 23 Velké Březno za účelem rekreace a volný čas se 
synem, který se s panem ……….. domluvil na vyrovnání za ploty, nářadí, nádrž na vodu apod. 
Bez diskuze. 
Usnesení 94/2022 
Dohoda o ukončení smlouvy č. 80/2011 o nájmu části pozemku p.p.č.  856 v k. ú. Velké 
Březno a Záměr pronájmu části pozemku č. 856 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    1.  Uzavření dohody o ukončení smlouvy 80/2011 o nájmu části pozemku č. 856, v k. ú. Velké   
         Březno ke dni 31. 5. 2022.  

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

     2. Záměr pronájmu části pozemku č. 856, orná půda o výměře 900 m2, v k. ú. Velké Březno 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu, zveřejnit záměr pronájmu.          T: 15. 6. 2022  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Uzavření Smlouvy 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“. Konstatoval, že dne 20. 1. 2022 obdržela obec Velké Březno žádost od 
společnosti VAMA s.r.o., IČ 47287926, se sídlem Vilsnická 94, 407 04 Děčín I, na základě plné 
moci udělené ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby, Název stavby: IV-12-4021391 UL-V. Březno, 
p.p.č. 44/1, rozšíření DS NN“ - rozšíření distribuční soustavy - zemního kabelového vedení. 
Doplnil, že se jedná o pozemky p. č. 41/3, 43/3 a 45, vše v k. ú. Velké Březno.  Dále konstatoval, 
že záměr stavby byl odsouhlasen obcí pod čj. OUVB-3458/2021, dne 16. 9. 2021 a doplnil, že 
záměr uzavření Smlouvy byl schválen usnesením č. 343/2022 na 22. zasedání Zastupitelstva obce 
Velké Březno a záměr byl zveřejněn od 23. 3. 2022  do 8. 4 .2022. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 95/2022 
Uzavření Smlouvy 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“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby „IV-12-4021391 UL-V. Březno, p.p.č. 44/1,  rozšíření DS NN“. 

Budoucí oprávněná: 
ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupena na základě jí písemně udělené plné moci ev. č.          
PM-165 ze dne 24. 4. 2021 společností VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín 
XII, IČ: 47287926.  

II. Pověřuje   
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu k projednání do zastupitelstva obce.                                     T: 20. 6. 2022  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Záměr prodeje část p.p.č. 353/1 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost ………………………………………… 
XXI – Horní Oldřichov a ……………………………..., o koupi části nemovitosti p.p.č. 353/1 o 
výměře cca 210 m2, trvalý travní porost. Doplnil, že pozemek navazuje na pozemky ve 
vlastnictví žadatelů, tj. na p.p.č. … a …, …. 
Bez diskuze. 
Usnesení 96/2022 
Záměr prodeje část p.p.č. 353/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje části pozemku č. 353/1 o výměře cca 210 m2, trvalý travní porost v    

k. ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                           T: 20. 6. 2022                                              
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. .. 
v domě ………………, Velké Březno. Konstatoval, že paní ………………… si podala žádost o 
pronájem bytu dne 26. 4. 2021, kterou aktualizovala dne 5. 1. 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že 
vlastník domu, ve kterém nyní bydlí, jí již neprodlouží nájemní smlouvu a situace je naléhavá, 
podala si žádost s možností bydlení jak v obecním bytě, tak i v DPS. Doplnil, že Komise 
majetková a bytová navrhuje uzavřít s žadatelkou Smlouvu o nájmu bytu č. ……………………, 
Velké Březno.  
Ing. Pavliš se dotázal, kdy bude byt připraven k nastěhování.  
Starosta odpověděl, že část oprav provede nájemkyně svépomocí a proto předpokládá, že do 
konce června bude tento byt připraven k nastěhování.  
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Usnesení 97/2022 
Návrh na uzavření  Smlouvy o nájmu  bytu č. .., ……………,  403 23 Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.    Schvaluje 

   uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ……………, 403 23 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: 
 ………………………………………………………………………….. 

II.    Ukládá 
        Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
        zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                       T: 31. 7. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 – Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, z.s. Konstatoval, že dne 7. 5. 2022 obdržela obec Velké Březno žádost o poskytnutí 
peněžitého daru na podporu činnosti klubu RADOST. 
Bez diskuze. 
Usnesení  98/2022  
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Neschvaluje 
     poskytnutí peněžitého daru organizaci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
     v ČR, z.s., IČ 47922281, z důvodu vyčerpání finančních prostředků rozpočtovaných obcí    
     pro tento účel na rok 2022. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                 T: 15. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost EDA cz, z. ú. o peněžitý příspěvek na terénní 
služby rané péče. Konstatoval, že dne 17. 5. 2022 obdržela obec Velké Březno žádost o 
poskytnutí peněžitého daru na podporu činnosti terénní rané péče. 
Bez diskuze. 
Usnesení 99/2022 
Žádost EDA cz, z. ú. o finanční příspěvek na terénní služby rané péče  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Neschvaluje 
     poskytnutí peněžitého daru organizaci EDA cz, z. ú., IČ 24743054, z důvodu vyčerpání  
     finančních prostředků rozpočtovaných obcí pro tento účel na rok 2022. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                 T: 15. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání podání žádosti o dotaci – Program 2022, vyhlášený 
Ústeckým krajem na podporu jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními 
ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany, článek 2, bod E. Konstatoval, že 
maximální výše poskytnuté dotace - podpory pro JPO II je stanovena na 200.000 Kč. Dotace se 
poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Doplnil, 
že minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 
Dále doplnil, že některé ochranné oděvy (zásahové obleky, obuv) svým stářím a opotřebovaností 
již nezajišťují ochranu hasiče, proto je předkládán tento návrh. 
Bez diskuze. 
Usnesení 100/2022 
Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými 
prostředky a věcnými prostředky požární ochrany - žádost o dotaci – Program 2022 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu 
I.    Schvaluje 

  podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Vybavení jednotek dobrovolných hasičů (SDH)  
  obcí osobními ochrannými a věcnými prostředky požární ochrany“ z Programu 2022 pro   
  poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/projektu  
  v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace akce/projektu. 

II.   Ukládá  
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit podání žádosti Ústeckému kraji.                                                         T: 15. 6. 2022                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 – Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na jmenování ředitele Základní školy Velké  
Březno, příspěvkové organizace. Konstatoval, že Rada obce Velké Březno usnesením č. 53/2022 
ze dne 7. 3. 2022, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů  a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlásila konkursní 
řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Velké Březno, 
příspěvkové organizace, se sídlem Školní 87, Velké Březno, okres Ústí nad Labem. Konkursní 
řízení bylo vyhlášeno v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky, a to:  
• na úřední desce obce Velké Březno dne 8. 3. 2022 do 12. 4. 2022; 
• v Ústeckém deníku dne 1. 4., 2. 4. a 10. 4. 2022 
• na edu.cz  
Konkursní komise byla jmenována radou obce Velké Březno dne 28. 3. 2022 v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky. 
První jednání konkursní komise se uskutečnilo 2. 5. 2022 a komise konstatovala, že: 
• Do konkursního řízení se v termínu 11. dubna do 17:30 hod. přihlásilo 6 uchazečů. 
• Komise posoudila úplnost přihlášek včetně všech příloh a splnění požadavků na uchazeče 

ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) a d) vyhlášky a u jednotlivých uchazečů a konstatovala, 
že požadavkům uvedeným v ustanovení § 3 písm. b) a d) vyhlášky vyhovují všichni uchazeči. 

Dne 18. 5. 2022 se uskutečnilo 2. jednání konkursní komise, při kterém jednotliví uchazeči 
prezentovali své vize o budoucnosti školy.  
Na základě celkového vyhodnocení konkursu podle § 5 odst. 5 vyhlášky je výsledné pořadí 
uchazečů vhodných pro výkon činnosti ředitele Základní školy Velké Březno, příspěvkové 
organizace následující:          
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1. ……………………….. 
2. …………………. 
3. …………………………………. 
Starosta dále předložil návrh na stanovení platu budoucímu řediteli ZŠ Velké Březno, 
konstatoval, že funkce ředitele základní školy s prvním a druhým stupněm je zařazena v tarifní 
třídě 13, vzhledem k praxi ………………... v stupni 4. 
Ing. Pavliš doporučil, aby starosta seznámil zaměstnance školy s novým ředitelem ještě před 
koncem školního roku. Dále doporučil, aby starosta pozval nového ředitele na jednání 
zastupitelstva dne 20. 6. 2022 
Usnesení 101/2022 
Návrh na jmenování ředitele Základní školy Velké Březno, p. o.  
Rada obce Velké Březno v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
I.    Bere na vědomí  
      zápis o průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Velké  
      Březno, příspěvkové organizace ze dne 18. 5. 2022.     
II.  Jmenuje s účinností od 1. 8. 2022  
      ………………………………………………………………………………………., 
      na pracovní místo ředitele Základní školy Velké Březno, příspěvkové organizace,  
      IČ: 72742 127,  se sídlem Školní 87 Velké Březno. 
III. Stanovuje s účinností od 1. 8. 2022  
      …………………………………………………………………………………., 
      plat ve výši uvedené v důvodové zprávě.  
IV. Schvaluje  
      podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro  
      Ústecký kraj, jehož činnost vykonává Základní škola Velké Březno, příspěvková organizace,  
      která se týká zápisu údajů o novém řediteli příspěvkové organizace ………………………,  
      …., který je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace,  
V. Pověřuje 
     ……………………………………………………………………….,  
     k podání žádost o zápis změny Krajskému úřadu Ústeckého kraje.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na podání trestního oznámení. Konstatoval, že   
dne 14. 5. 2021 bylo PČR OO Střekov zasláno k prošetření zjištění, že došlo k pokácení 5 ks. 
stromů rostoucích v zeleni u domu …………………., Velké Březno. PČR předala věc k vyřízení 
Agentuře ochrany přírody a krajiny, která usnesením věc odložila s tím, že nedošlo k pokácení 
dřevin o obvodu kmene 80 cm a více (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) a ani k pokácení 
zapojeného porostu dřevin o rozloze 40 m2 a více. Na podnět PČR byl zpracován znalecký 
posudek, který ohodnotil ekologickou a majetkovou újmu částkou 40.905 Kč. Z uvedeného 
vyplývá, že se v tomto případě nejedná ani o přestupek proti majetku, ale o podezření ze 
spáchání trestního činu. Skutečností je, že tuto úvahu policejní orgán ponechal zcela bez 
povšimnutí, a tak obec v rámci zachování dobrých občanských vztahů, vyzvala ty, kteří škodu 
způsobili, k mimosoudnímu projednání její náhrady. Písemné stanovisko k výzvě obce bylo obci 
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doručeno 16. 12. 2021. Kompenzace způsobené škody navržená panem ………… však byla pro 
obec nepřijatelná, proto proběhlo ještě několik ústních jednání na toto téma, ovšem bez výsledku. 
Dne 3. 3. 2022 byla obcí odeslána druhá výzva, ve které bylo panu …………. tentokrát písemně 
sděleno, že nesouhlasíme s jeho návrhem s tím, že trváme na finanční kompenzaci v plné výši. 
Pan ……………. na tento návrh nereagoval. Rada obce na své 67. schůzi, která se konala dne                    
4. 4. 2022, projednala předložený návrh a shodli se na tom, že v rámci řešení vzniklého sporu 
před podáním trestního oznámení upřednostňují dohodu o mimosoudním narovnání a navrhli 
možné varianty řešení. Doporučili proto, pozvat za tímto účelem pana …………. na jednání rady. 
Dne 9. 5. 2022 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 však bez omluvy na  jednání 
nedostavil. Proto v souladu s povinností uloženou obci v § 38 odst. 6) zákona o obcích a 
s ohledem na skutečnost, že se blíží prekluzivní lhůta případu, je radě obce předkládán návrh na 
podání trestního oznámení s požadavkem na náhradu škody. 
Ing. Pavliš doporučil o této cause informovat zastupitelstvo. 
Usnesení 102/2022 
Návrh na podání trestního oznámení  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

podání Trestního oznámení ze strany obce Okresnímu státnímu zastupitelství v Ústí nad 
Labem, z důvodu podezření na spáchání trestného činu, kterého se mohli dopustit ……… 
……………………………, 400 02 Ústí nad Labem a ………………………………………... 
……, 400 02 Velké Březno, tím, že bez souhlasu a bez vědomí obce pokáceli 2 kusy borovice 
lesní a 3 kusy smrku ztepilého na obecním pozemku parc. č. 296/1 v k. ú. Velké Březno a 
pokácené dřevo odvezli, čímž obci způsobili škodu ve výši 40.905 Kč dle znaleckého 
posudku, a současně uplatnění nároku obce na náhradu škody ve výši 40.905 Kč vůči 
uvedeným osobám v rámci případně zahájeného trestního řízení. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit podání trestního oznámení.                                                               T:  30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na změnu a doplnění Komise domovníků. 
Konstatoval, že dne 26. 4. 2021, usnesením č. 83/2021, rada obce změnila a doplnila usnesení       
č. 33/2021 ze dne 8. 2. 2021, kterým jmenovala předsedu a členy Komise domovníků.  Dále 
navrhl doplnit Komisi domovníku o pana ……………………………………, který bude 
vykonávat domovníka pro všechny 4 DPS s tím, že tyto domy budou vyňaty z kompetence 
domovníků paní ………….. a pana ……… a formálně odvolat z Komise domovníků i pana 
…………... 
Bez diskuze. 
Usnesení 103/2022 
Změna a doplnění komise domovníků 
Rada obce projednala předložený návrh a  
I.   Odvolává 
      ………………………………………………………………………., 
      z funkce členky Komise domovníků 
      ……………………………………………………………………………………, 
      z funkce člena Komise domovníků 
      ……………………………………………………………………………….., 
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      z funkce člena Komise domovníků 
II.  Jmenuje s účinností od 1. 6. 2022 

………………………………………………………………………….., 
      členem Komise domovníků 
      s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Děčínská 317, Ústecká 318, 319 a  
      320 
      …………………………………………………………………………………., 
      členkou Komise domovníků 
      s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zahradní 62. 
      ………………………………………………………………………….., 
      členem Komise domovníků 
      s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Náměstí 172. 
III. Ukládá 
      Ivanu Mottlovi, předsedovi Komise domovníků, 
      o usnesení rady obce informovat dotčené členy komise.                                    T: 31. 5. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh OZV Požární řád. Konstatoval, že důvodem je 
žádost Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o sdělení rozmístění zdrojů vody pro 
hašení požárů, na jejímž základě vyplynulo, že Požární řád je třeba aktualizovat. Doplnil, že 
návrh výše uvedené OZV byl předložen k právnímu posouzení Odboru veřejné správy, dozoru a 
kontroly MVČR a HZS Ústeckého kraje. V předloženém návrhu nebyl shledán rozpor se 
zákonem.  
Bez diskuze. 
Usnesení 104/2022 
Aktualizace obecně závazné vyhlášky obce - Požární řád 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit Obecně závaznou vyhlášku Požární řád, ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV Požární řád zastupitelstvu obce k projednání.            T: 20. 6. 2022                     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání organizační zabezpečení 23. jednání Zastupitelstva obce 
Velké Březno. 
Bez diskuze. 
Usnesení 105/2022 
Organizační zabezpečení 23. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 23. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
       Obecního úřadu Velké Březno dne 20. 6. 2022 od 17:00 hod. takto:  

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

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

• Prodej pozemku p. č. 70/25 v k. ú. Velké Březno.. 
• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody 

o umístění stavby „IV-12-4021391 UL-V. Březno, p.p.č. 44/1, rozšíření DS NN“. 
• Záměr prodeje část p.p.č. 353/1 v k. ú. Velké Březno. 

4. Finanční záležitosti: 
• Vyúčtování hospodaření obce za rok 2021 a závěrečný účet. 
• Rozpočtové opatření 3/2022 

5. Různé: 
• Aktualizace vybraných obecně závazných vyhlášek obce.  
• Požární řád obce. 
• Řešení nedoplatku stočného za rok 2020 a 2021 – pivovar ve Velkém Březně. 
• Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2021 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

preventivně výchovných akcí. 
• Zpráva o činnosti OÚ Velké Březno v roce 2021 

6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 

II.  Ověřovatele a skrutátory 23. zasedání zastupitelstva obce ve složení: PhDr. Mgr. Vítězslav  
      Štefl, Ph.D. a pan Jan Šotka.  
III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
      Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha a paní Zuzana Mendlová, DiS. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o zápůjčku beach volejbalového hřiště ve 
Valtířově. Konstatoval, že dne 25. 5. 2021 obdržel žádost o zapůjčení beach volejbalového hřiště 
ve sportovním areálu umístěném v bývalé pískovně ve Valtířově od házenkářského sportovního 
klubu Tygři. Doplnil, že hřiště bude využito pro děti dne 4. 6. 2022 od 9:30 do 15:00 hod. na 
konání akce Dětský den Tygrů. 
Paní Mendlová konstatovala, že se zapůjčením hřiště pro děti souhlasí. Doporučila však pro 
případ, že toto hřiště budou chtít využít pro sebe i jiné spolky nemající sídlo v obci např. 
k organizování turnajů, stanovit podmínky krátkodobého pronájmu tohoto hřiště, včetně 
nájemného. 
Usnesení 106/2022 
Žádost o zápůjčku – beach volejbalového hřiště ve Valtířově 
Rada obce projednala předložený návrh a  
I.  Souhlasí 
    se zápůjčkou beach volejbalového hřiště na akci Dětský den Tygrů, která se uskuteční dne   
    4. 6. 2022 od 9:00 do 15:00 hod. ve sportovním areálu v bývalé pískovně ve Valtířově        
    Pořadatel: 
    Házenkářský sportovní klub Tygři, IČ: 26598400, se sídlem Průchodní 1099/10, 400 03    
    Ústí nad Labem. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                                                          T: 31. 5. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
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Usnesení bylo přijato 
Starosta předložil radě obce k projednání návrh na řešení nedoplatku stočného za rok 2021 – 
pivovar ve Velkém Březně. Konstatoval, že dne 20. 5. 2021 obdržel starosta obce stanovisko – 
návrh společnosti Heineken Česká republika, a.s. na řešení nedoplatku stočného – náklady ČOV 
Velké Březno vyvolané čištěním odpadní vody z pivovaru Velké Březno v letech 2020 a 2021. 
Podstata celého „sporu“ je obsažena v článku II odst. 3 Smlouvy o odvádění a čištění odpadních 
vod uzavřené mezi obcí Velké Březno a Heineken Česká republika, a.s. dne 25. 5. 2015.  Doplnil, 
že společnost Heineken ČR, a.s. uhradila obci Velké Březno na základě faktury č. 200602 také 
částku ve výši 228.542 Kč, která jí byla obcí Velké Březno fakturována coby dodatečné 
vyúčtování stočného. Tato skutečnost nastala navzdory tomu, že si společnost Heineken ČR, a.s. 
není vědoma žádného závazku vůči provozovateli ČOV – obci Velké Březno, jak je uvedeno  ve 
vyjádření obce ze dne 5. 11. 2021. Heineken ČR, a.s. v něm rozporuje obcí uvedený odkaz na 
článek III. odstavec 2. Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod uzavřené mezi obcí Velké 
Březno a Heineken Česká republika, a.s. dne 25. 5. 2015, neboť je toho názoru, že výše uvedené 
ustanovení smlouvy definuje sice předpoklad nátoku odpadních vod z provozu  pivovaru Velké 
Březno, nikoliv však jasný závazek tento předpoklad dodržovat a již vůbec ne být za jeho 
případné nedodržení sankcionován. Dále doplnil, že v mezičase, kdy byla vedena jednání o 
oprávněnosti nároku obce za rok 2020, vznikla takřka totožná situace i pro rok 2021. Dodatečné 
vyúčtování stočného za rok 2021 obec spočítala na částku 241.390 Kč. Jelikož jednání o 
oprávněnosti obcí nárokovaných dodatečných nákladů za služby ČOV dospělo nyní do stavu, 
kdy si jsou obě strany vědomy „své pravdy“ a dostaly se tedy do patové situace, předložila 
společnost Heineken ČR, a.s. návrh kompromisního řešení. 
„Vzhledem ke skutečnosti, že částky, které jsou předmětem našeho sporu, jsou si velice podobné 

a Vámi nárokovaná suma za rok 2020 ve výši 228.542 Kč byla naší společností již uhrazena, 

navrhujeme následující… Společnost Heineken Česká republika, a.s. nebude požadovat vrácení 

doplatku za odvádění a čištění odpadních vod z provozu pivovaru ve výši 228.542 Kč za rok 

2020. Obec Velké Březno pak zároveň nebude požadovat úhradu doplatku za stejné služby 

příslušné roku 2021 ve výši 241.390 Kč „. Dále konstatoval, že Faktura č. 200620 zaplacena byla, 
avšak faktura č. 210634 (rok 2021) doposud zaplacena nebyla, tedy že tato faktura je po 
splatnosti. Jedná se o dluh společnosti Heineken ČR, a.s. vůči obci Velké Březno.  
Dále doplnil, že pokud se obec rozhodne návrhu společnosti Heineken ČR, a.s. vyhovět, bude 
muset postupovat v souladu s ustanovením zákona o obcích, konkrétně § 85 písm. f) s tím, že 
vzdání se práva a prominutí dluhu musí zastupitelstvo ve svém usnesení řádně odůvodnit.  
Starosta dále sdělil, že náklady na provoz ČOV Velké Březno již obec uhradila, včetně DPH.  
Relativně vysoké náklady na provoz ČOV by však obec nemusela nést, pokud by provozovala 
ČOV pouze pro svou vlastní potřebu. Dle názoru předkladatele by proto rozdíl mezi náklady 
vypočtenými na čištění odpadních vod od obyvatelů obce a skutečnými náklady na provoz ČOV 
by měl uhradit pivovar Velké Březno ve vlastnictví Heineken ČR, a.s.  K tomu doplnil, že  jsme 
si od právníka obce vyžádali stanovisko, zda věc řešit soudně nebo mimosoudně dle návrhu 
společnosti Heineken ČR, a.s. Toto stanovisko jsme však do jednání rady neobdrželi. Radní se 
shodli na tom, že bez jasného stanoviska právníka nemohou zastupitelstvu doporučit další postup 
a proto tento materiál navrhli stáhnout. Materiál byl stažen. Právnička obce zaslala dne                    
30. 5. 2022, v době, kdy jednání rady bylo ukončeno, radním obce vysvětlení, proč stanovisko 
nevypracovala s odůvodněním, že k jeho vypracování neobdržela potřebné podklady.  

 
Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dohody s Úřadem práce. 
Konstatoval, že na základě žádosti obce Velké Březno, předložil úřad práce návrh dohody o 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku.  
Doplnil, že při zajišťování péče o vzhled obce využíváme 5 zaměstnanců obce, které do 
potřebného počtu doplňujeme zaměstnanci nezařazenými do obecního úřadu, pro něž pracovní 
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místa včetně krytí nákladů na platy + sociální a zdravotní pojištění vytvořil úřad práce v rámci 
programu aktivní politiky zaměstnanosti nazvaného Veřejně prospěšné práce. Požádali jsme úřad 
práce o co nejvíce pracovníků, ale obdrželi jsme pouze 2 místa. 
Bez diskuze. 
Usnesení 107/2022 
„Dohoda s Úřadem práce – VPP“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a   
     poskytnutí příspěvku č. ULA-V-23/2022, s Úřadem práce České republiky, IČ: 72496991,  
     se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské  
     pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody č. ULA-V-23/2022.                                                T: 30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 – Zprávy starosty 

Starosta informoval radu, že MV ČR s účinností od 1. 6. 2022 převedlo kompetence stavebního 
úřadu Velké Březno na Magistrát města Ústí nad Labem. 
Ing. Pavliš doporučil zpracovat informaci pro stavebníky a umístit ji na web, facebook na mobilní 
rozhlas. 

Starosta informoval radu o tom, že započaly práce na opravě chodníku ve Valtířově. 

Starosta informoval radu o tom, že dle sdělení vedoucího ústeckého střediska, bude ústecké 
středisko společnosti Eltodo rozpuštěno a jeho služby převezme středisko v Lounech.  

K bodu programu 6. Diskuze 

Paní Mendlová upozornila, že nájemníci DPS si špiní ruce při dotyku se zábradlím balkonů. 
Doporučuje proto obnovit jejich nátěr. 

Paní Mendlova doporučila při řešení opravy oplocení mezi DPS a zastávkou autobusu zabránit 
možnosti průchodu za zastávku pevnými plotovými dílci a zbylou část řešit pouze zábradlím 
s tím, že pod zábradlím se vysadí nový živý plot. Zahradu domu Ústecká 149 a 152 doporučila 
řešit plotovými dílci. 

Paní Mendlová upozornila na stav sklepních okének domu Náměstí 171, která nebyla po stavbě 
očištěna a hrozí nebezpečí, že nepůjdou zavřít (kamínky, polystyrén apod.). 

Paní Mendlová upozornila na stav oken v budově pošty a doporučila je vyměnit v době, kdy je 
byt po paní ……………. prázdny. 
Starosta odpověděl, že takovýchto požadavků evidujeme nejméně 60, musíme si proto stanovit 
priority a vytvořit pořadí. 

Paní Mendlová poukázala na plíseň vyskytující se v bytech v Markétách.  
Starosta odpověděl, že tento problém se obec snaží řešit, bohužel, doposud jsme neodhalili 
příčinu. 
Ing. Pavliš doporučil nechat posoudit současný stav odborníkem, který zjistí příčinu a navrhne 
řešení. 
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Ing. Pavliš předložil jakýsi plakátek oznamující hudební produkci v Tivoli, který zřejmě obdrželi  
všichni nájemníci bytů nebo vlastníci domů v okolí Tivoli. Nesouhlasí s tím, že autor plakátu 
napadá obec, že se o Tivoli nestará a nic do ní neinvestuje. 

Ing. Pavliš po seznámení se se studií řešení WC v Tivoli, kterou vypracoval …………………, 
navrhl, aby bylo zadáno vypracování prováděcího projektu. 

Ing. Pavliš doporučil, aby byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce elektro 
v Tivoli.  

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:55 hod. 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                     Ing. Jiří Pavliš  
            starosta                                                                                               místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 30. 5. 2022 
L. Boháč.  


