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Č. j.:      OUVB - 2312/2022 
PID:      DXWX3OP1HIVY 
SPIS č.  85/22 
 

U S N E S E N Í 
71. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 06. 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: . 

108/2022 
Program jednání 71. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 71. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného břemene – služebnosti „IV-12-4019402/VB/001“. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 15/2018. 
• Dohoda o ukončení smlouvy č. 10/2021 o nájmu části pozemku p. č.  662 v k. ú. Velké 

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

3. Finanční záležitosti: 
• Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2021. 
• Rozpočtové opatření č. 3/2022. 

4. Různé: 
• Pověření k výkonu opatrovnictví.  
• Návrh organizační změny v souvislosti s přenesením pravomoci stavebního úřadu na 

ORP Ústí nad Labem. 
• Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno v souvislosti 

s ukončením funkce. 
• Souhlas s umístěním telekomunikačního zařízení.  

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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109/2022 
Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného břemene – služebnosti „IV-12-4019402/VB/001“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku č. 798 v k. ú. Velké   
Březno, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně v pilíři 
v rozsahu geometrického plánu č. 845-191/2021 ze dne 4. 10. 2021, 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 12. 4. 2021, evidenční číslo                         
PM-207/2021, společností OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 49196812, se sídlem Na Střílně 
1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.                                     T: 30. 6. 2022                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

110/2022 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 15/2018 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  

s umístěním mobilního zahradního domku na pozemku p. č. 719/1 v k. ú. Velké Březno. 
II.  Schvaluje 
      uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15/2018, spočívající ve změně výše nájemného z důvodů  
      umístění skládaného dřevěného domku z původních 800 Kč za rok na 928 Kč/rok.  
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………….. 
III. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1 NS č. 15/2018.                                               T: 30. 6. 2022  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

111/2022 
Dohoda o ukončení smlouvy č. 10/2021 o nájmu části pozemku p. č.  662 

v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    uzavření dohody o ukončení smlouvy 10/2021 o nájmu části pozemku č. 662, o výměře            
    150 m2, v k. ú. Velké Březno ke dni 30. 6. 2022  

Nájemce: 
……………………………………………………………... 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                                     T: 30. 6. 2022                                              
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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112/2022 
Dohoda o skončení nájmu  bytu č. .., v domě ………………., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. .., ul. ………………,  Velké Březno, s účinností 
       ke dni podpisu této Dohody oběma stranami. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………………………………. a 
       …………………………………………………………………………………………... 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o skončení nájmu bytu.                                             T: 30. 6. 2022          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

113/2022 
Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2021 

Rada obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

A. Schválit 
1) Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2021. 
2) Výsledek hospodaření obce Velké Březno  za  rok 2021 ve výši 15.406.595,58 Kč. 
3) Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 15.406.595,58 Kč jako nerozdělený 

zisk. 
4) Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2021. 

B. Vyslovit souhlas s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2021 bez 
výhrad. 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením závěrečného účtu 2021 zastupitelstvu obce k projednání.              T: 20. 6. 2022 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

114/2022 
Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtové opatření č. 3/2022  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením rozpočtového opatření č. 3/2022 zastupitelstvu obce k projednání.  T: 20. 6. 2022                   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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115/2022 
Pověření  k výkonu opatrovnictví  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Pověřuje  

1. Zaměstnankyni obce Velké Březno, Ing. Ninu Šantrůčkovou, nar. …………, bytem …. 
…………………………, výkonem funkce veřejného opatrovníka osob omezených ve 
svéprávnosti, kterým byla usnesením soudu určena obec Velké Březno jako veřejný     
opatrovník, a to konkrétně:  
a) …………………………………………………….., 403 23 Velké Březno. 
b) ………………………………………………………., 403 23 Velké Březno, aktuálně 

na adrese ……………, 403 23 Velké Březno. 
c) ………………………………………………………, 403 23 Velké Březno. 
d) …………………………………………………………………………., 400 03 Ústí 

nad Labem, aktuálně na adrese ………..., 403 23 Velké Březno. 
e) …………………………………………………………………………….., 403 31  

Ústí nad Labem, aktuálně na adrese Klášterní 2, 403 23 Velké Březno. 
f) …………………………………………………………, 403 23 Velké Březno. 

2. Karla Jungbauera, starostu obce, 
k vydání pověření zaměstnankyni Ing. Nině Šantrůčkové ke všem úkonům souvisejícím se 
řádným zabezpečením výkonu veřejného opatrovnictví, zejména k: 
- zřízení dispozičního práva na bankovních účtech opatrovanců, 
- převzetí debetních karet k bankovním účtům opatrovanců,  
- zastupování opatrovanců před správními orgány, soudy, jednání s lékaři a dalšími 

organizacemi, 
- nakládání a hospodaření s finančními prostředky opatrovanců, jakož i zabezpečování 

jejich základních osobních potřeb, 
- zpracovávání zpráv o nakládání s majetkem opatrovanců pro Okresní soud v Ústí nad 

Labem.  
   II. Svěřuje  
        Starostovi obce Velké Březno, 
        pravomoc pověřit příslušného zaměstnance obce, k výkonu funkce opatrovníka osob 
        omezených ve svéprávnosti v případě,  že obec Velké Březno bude obecným soudem  
        jmenována veřejným opatrovníkem těchto osob, včetně vydání příslušných pověření k   
        všem úkonům souvisejícím se řádným zabezpečením výkonu veřejného opatrovnictví. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

116/2022 
Návrh organizační změny v souvislosti s přenesením pravomoci stavebního úřadu na ORP 

Ústí nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Schvaluje  

změnu Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno, ve znění předloženého návrhu. 
II. Stanoví  
     s účinností od 1. 7. 2022 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem    

25 z toho je 10 v dělnických profesích. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit práce spojené s realizací rozhodnutí MV ČR ze dne 27. 5. 2022  Č. j. MV- 
      196701- 16/ODK-2021.                                                                                    T: 31. 12. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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117/2022 
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  
     s podáním žádosti o dotaci na nákup kompenzační pomůcky – schodolezu, pro  
     dítě postižené spinální muskulární atrofií II. typu.  
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                   T: 30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

118/2022 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     paní ………………, ředitelce MŠ Velké Březno, 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitelku školy.                           T: 30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

119/2022 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno v souvislosti 

s ukončením funkce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     …………………………, řediteli ZŠ Velké Březno, 
     v souvislosti s ukončením funkce ředitele ZŠ, mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu  
     školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitele školy.                           T: 30. 6. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 

120/2022 
Souhlas s umístěním telekomunikačního zařízení  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Schvaluje 

      uzavření Smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení ve znění předloženého návrhu 
      Provozovatel: 
      AmigoNET s.r.o., se sídlem Pražská 129/144, Ústí nad Labem, IČ: 27279448. 
 II. Ukládá 

    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                                  T: 30. 6. 2022   
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 
 
 
    Karel Jungbauer                                                                              Ing. Jiří Pavliš 
            starosta                                                                                          místostarosta  


