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Č. j.:      OUVB - 2255/2022 
PID:      DXWX3OP1HGI5 
SPIS č.  85/22 

Z Á P I S   

ze 71. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 6. 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:  

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

Starosta předložil návrh programu jednání 71. schůze. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. – Hospodaření s majetkem obce 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o  zřízení věcného břemene 
– služebnosti „IV-12-4019402/VB/001“. Konstatoval, že dne 26. 5. 2022 obdržela obec Velké 
Březno žádost od společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 49196812, se sídlem Na Střílně 
1929/8 , 323 00 Plzeň - Bolevec, na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Název stavby: IV-12-4019402/VB/001,  
rozšíření DS NN“ - rozšíření distribuční soustavy  - zemního kabelového vedení. Doplnil, že se 
jedná o pozemek p. č. 798 v k. ú. Velké Březno.  Dále doplnil, že smlouva o smlouvě budoucí byla 
uzavřena dne 31. 10. 2020. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu číslo 
15/2018. Konstatoval, že obec obdržela žádost nájemníka paní …………………, bytem 
………………………….., 400 01 Ústí nad Labem, o povolení umístění skládaného dřevěného 
domku na nářadí na pozemek č. 719/1 v k. ú. Velké Březno. Doplnil, že Komise majetková a 
bytová s umístěním domku souhlasí a že stavba nepodléhá řízení stavebního úřadu. Doplnil, že 
umístění stavby dřevěného domku však vyvolává změnu účelu užívání pronajatého pozemku, 
která se projeví i změnou výše nájmu za umístění zahradního domku.  
Bez diskuze. 
Usnesení 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: 
      ……………………………………………………………………….. 
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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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy číslo 
10/2021, o nájmu části pozemku p.č.  662 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že paní …………. 
……………………………………, 403 23 Velké Březno žádá o ukončení nájemní smlouvy číslo 
10/2021 dohodou. Doplnil, že se jedná o část pozemku č. 662 o výměře 150 m2. Část pronajatého 
pozemku při uzavření této nájemní smlouvy z části uklidila, nyní nemá čas se zabývat zahradou.  
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dohody o skončení  nájmu bytu č. .. 
na adrese …………………………, Velké Březno. Konstatoval, že obec Velké Březno, coby 
pronajímatel,  uzavřela s výše uvedenými nájemci dne 1. 12. 2015 Smlouvu o nájmu bytu č. .., 
na adrese …………………., Velké Březno. Doplnil, že pronajímatel a nájemci se dohodli na 
ukončení nájmu a vyklizení bytu s účinností ke dni podpisu Dohody o skončení nájmu.  
Bez diskuze. 
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 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 3 – Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce 
Velké Březno za rok 2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na rozpočtové opatření č. 3/2022. Konstatoval, 
že rozpočtové změny na straně příjmů činí v objemu 2.561.904 Kč, na straně výdajů pak 
2.298.426 Kč, financování – tvorba rezerv je tak ve výši 263.478 Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 – Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na pověření  k výkonu veřejného opatrovnictví. 
Konstatoval, že v souladu s pracovní smlouvou uzavřenou dne 10. 6. 2022 mezi obcí Velké 
Březno a Ing. Ninou Šantrůčkovou, bude Ing. Nina Šantrůčková, nar. ………………………. 
……………………… zajišťovat za obec výkon veřejného opatrovnictví. Doplnil, že výkon 
veřejného opatrovnictví je výkon obce v přenesené působnosti a aby mohla Ing. Šantrůčková  
tuto funkci vykonávat je třeba, aby obdržela písemné pověření k výkonu veřejného opatrovnictví, 
tedy k zastupování obce Velké Březno jako opatrovníka při jednání se soudy, správními orgány 
a dalšími organizacemi. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 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. ……………………. 
……………, Velké Březno, výkonem funkce veřejného opatrovníka osob omezených ve 
svéprávnosti, kterým byla usnesením soudu určena obec Velké Březno jako veřejný     
opatrovník, a to konkrétně:  
a) …………………………………………………………………………….. 
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 …………., 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh organizační změny v souvislosti s přenesením 
pravomoci stavebního úřadu na ORP Ústí nad Labem. Konstatoval, že obci s pověřeným obecním 
úřadem Velké Březno byla mimo jiné přenesena pravomoc v rozsahu, který je stanoven zákonem 
číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V podstatě od roku 
2016 však stavební úřad ve Velkém Březně řeší absence úředních osob. V roce 2015 pracovala na 
tomto úřadě 1 úřední osoba, avšak již v roce 2016 upozornila vedení obce na velké množství 
podnětů, které nestačí v zákonných lhůtách zpracovat. Rada obce proto souhlasila s navýšením 
počtu zaměstnanců stavebního úřadu o druhou úřední osobu. Dne 8. 12. 2016 bylo vyhlášeno 
výběrové řízení, vybraná úřední osoba nastoupila do práce až 3. 4. 2017. 
V této době však jedna z úřednic onemocněla a nepracovala z důvodu nemoci až do září 2017.  
Nová pracovnice se musela sama seznamovat s problematikou, což se projevilo dalším nárůstem 
nevyřízených žádostí a podnětů, jednalo se zejména o tzv. černé stavby.  Po návratu z nemoci 
pak tato pracovnice 30. 4. 2018 ukončila pracovní poměr. První výběrové řízení na uvolněnou 
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pozici bylo vyhlášeno dne 19. 3. 2018, nikdo se nepřihlásil, druhé bylo vyhlášeno dne 17. 4. 
2018, opět se nikdo nepřihlásil, třetí výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 9. 5. 2018, opět se nikdo 
nepřihlásil, čtvrté výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 11. 6. 2018, byla doručena 1 přihláška. 
Pracovník nastoupil do práce dne 3. 9. 2018, avšak nesplňoval podmínku zvláštní odborné 
způsobilosti, zkouška byla složena v zákonné lhůtě v říjnu 2019.  Pracovnice stavebního úřadu 
byly střídavě  poměrně často ve stavu nemocných, následkem čehož se množily stížnosti na 
nečinnost, neboť lhůty stanovené zákonem pro vyřizování podání byly mnohonásobně 
překračovány. Tuto skutečnost jsme řešili s krajským úřadem, který jsme požádali o provedení 
kontroly výkonu státní správy na úseku stavebního úřadu. Námi požadovaná kontrola však 
očekávaný výsledek nepřinesla, neboť nebyla uložena žádná nápravná opatření.  Stavební úřad 
řešil především žádosti nových stavebníků obytného souboru Vítov a průběžně žádosti 
stavebníků z ostatních obcí, zejména s ohledem na čerpání úvěrů na stavbu. Ostatní žádosti, 
jednalo se zejména o černé stavby, řešeny nebyly nebo byly rozhodnutím krajského úřadu 
předány k řešení jiným stavebním úřadům. V listopadu ukončila jedna pracovnice našeho 
stavebního úřadu pracovní poměr. Proto bylo 1. 10. 2021 vyhlášeno výběrové řízení na obsazení 
této pozice, nikdo se nepřihlásil, druhé bylo vyhlášeno dne 27. 10. 2021, opět se nikdo nepřihlásil, 
třetí výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 23. 11. 2021, opět se nikdo nepřihlásil, čtvrté výběrové 
řízení bylo vyhlášeno dne 9. 12. 2021, byla doručena 1 přihláška. Pracovník nastoupil do práce 
od 1. 2. 2022 a v březnu 2022, ve zkušební době, ukončil pracovní poměr. Opětovně bylo 
vyhlášeno výběrové řízení, a to celkem 3x, žádný uchazeč se nepřihlásil. Stávající pracovnice 
avizovala hospitalizaci s dlouhodobou léčbou. Tato skutečnost znemožňovala  obci zajistit 
činnost stavebního úřadu a tím výkon statní správy. Proto jsme opakovaně kontaktovali  krajský 
úřad s žádosti o pomoc; obrátili jsme se na i ministerstvo pro místní rozvoj, které má stavební 
úřady v gesci, s návrhem na dočasné přenesení působnosti stavebního úřadu na jinou obec. 
Dne 11. 5. 2022 se za tímto účelem uskutečnilo jednání, jehož byli přítomni zástupci MVČR, 
KÚÚK, ORP Ústí nad Labem, ORP Děčín, ORP Litoměřice a MěÚ Úštěk. Na tomto jednání 
konstatoval tajemník MmÚL, že jsou personálně připraveni a navrhl, že agendu stavebního úřadu 
Velké Březno převezme MmUL. Zástupce MV ČR, Ing. Bc. …….. upozornil na skutečnost, že 
po dohodě s MMR ČR vydají rozhodnutí o přenesení působnosti z obce Velké Březno na město 
Ústí nad Labem, avšak ne na dobu určitou, ale na dobu neurčitou. Doplnil, že pokud obec Velké 
Březno bude opět personálně stabilizovaná (dvě plně kvalifikované úřední osoby), může požádat 
MV ČR znovu o převedení agendy stavebního úřadu zpět. Tomu však „nenahrává“ nový stavební 
zákon, ve kterém je doposud v obou verzích (Babiš, Bartoš) navrženo zrušení stavebního úřadu 
ve Velkém Březně. 
Na jednání s MmÚL jsme dohodli postup postupného předávání agendy stavebního úřadu – 
„živé“ spisy do září 2022, archiv do konce roku 2022. 
Doplnil, že vzhledem k uvedeným skutečnostem již nelze předpokládat obnovení činnosti 
stavebního úřadu ve Velkém Březně. Přesto ale je předložen návrh usnesení ve dvou 
alternativách, aby mohla rada rozhodnout, zda zrušit stavební úřad ve Velkém Březně úplně nebo 
si ponechat možnost činnost stavebního úřadu ve Velkém Březně v budoucnu obnovit.  
Alt. 1 – úplné zrušení SÚ 
Stavební úřad MmÚL bude vykonávat státní správu pro stavebníky z Velkého Března a okolí               
(Zubrnice, Malé Březno, Homole u Panny). 
Obci Velké Březno bude snížena roční dotace na výkon státní správy o 740.000 Kč. 
Obec Velké Březno nebude ze svého rozpočtu dotovat činnost stavebního úřadu částkou přibližně 
600.000 Kč/rok. 
Stavební archiv bude přemístěn do stavebního archivu MmÚL, tím se uvolní prostory v budově 
OÚ, které byly pro umístění archivu nevhodné, za což hrozila obci pokuta.  
Sníží se absolutně počet zaměstnanců obce, zařazených do obecního úřadu.  
Zpočátku lze očekávat negativní ohlasy stavebníků. 
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Velmi nízká pravděpodobnost obnovy činnosti stavebního úřadu Velké Březno – bude to 
finančně, personálně, technicky i organizačně podstatně náročnější, než jeho zrušení. 
Alt. 2 – Znovuobnovení činnosti stavebního úřadu Velké Březno   
Stavební úřad MmÚL bude vykonávat státní správu pro stavebníky z Velkého Března a okolí               
(Zubrnice, Malé Březno, Homole u Panny) pouze dočasně, a to do doby, než se podaří personálně 
stabilizovat stavební úřad – 2 plně kvalifikované osoby. 
Stavební archiv nebude přemístěn do stavebního archivu MmÚL. Bude nutné realizovat stavebně 
požární opatření v současných prostorech.  
Lze očekávat pozitivní ohlasy stavebníků. 
Po dobu platnosti rozhodnutí MV ČR  ze dne 27. 5. 2022   Č. j. MV-196701-16/ODK-2021, 
kterým byla s účinností od 1. 6. 2022 přenesena pravomoc obce s pověřeným obecním úřadem 
Velké Březno v rozsahu, který je stanoven zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, na obec s rozšířenou působností Ústí nad 
Labem však bude nutné: 
a) Hledat druhého zaměstnance s požadovanou kvalifikací, neboť nemáme možnost si 

zaměstnance zaškolit. V případě, že uzavřeme pracovní smlouvu, budeme jej muset platit, i 
když nebude pro obec vykonávat práci. Druhý zaměstnanec, buď bude souhlasit s dočasným 
převedením na jinou práci, nebo bude „doma“ a obec mu bude vplácet plat v plné výši. Obec 
tak  ze svého rozpočtu bude dotovat činnost nefunkčního stavebního úřadu částkou přibližně 
1.200.000 Kč/rok (platy 2 zaměstnanců + odvody). 

b) Obec nebude dostávat roční příspěvek na výkon státní správy ve výši 740 tis. Kč. 
c) Tento stav potrvá nejméně do doby nabytí účinnosti novely stavebního zákona, tedy do                

30. 6. 2024. 
Radní se shodli na tom, že opakovaně hledat pracovníka na funkci referenta stavebního úřadu ve 
Velkém Březně není v současných podmínkách (novela stavebního zákona, nedostatek 
odborníků na trhu práce, kvalifikační předpoklady stanovené stavebním řádem apod.)  v brzké 
době pravděpodobné. Pokud neuzavřeme rychle smlouvu s „hotovým úředníkem“, což je 
předpoklad pro podání žádosti o převod stavebního úřadu zpět, novela stavebního zákona již 
obnovu stavebního úřadu ve Velkém Březně neumožní.  
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost ředitelky mateřské školy o souhlas zřizovatele 
s realizací projektu. Doplnil, že Mateřská škola Velké Březno, p.o. žádá zřizovatele o vydání 
souhlasu s realizací nákupu kompenzační pomůcky - schodolezu pro ……………………., s tím 
že nákup bude plně hrazen z dotace MŠMT. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ 
Velké Březno. Konstatoval, že v  souladu s ustanovením čl. V odst. 2 Zřizovací listiny Mateřské 
školy Velké Březno p. o., na základě Vnitřního platového předpisu pro ředitele škol a školských 
zařízení zřizovaných obcí Velké Březno, předkládá radě obce návrh na přiznání mimořádné 
odměny ředitelce MŠ, paní ……………, za výsledky školy dosažené v prvním pololetí 2022. 
Navrhnul radě obce, aby posoudila přiložené podklady a s ohledem na rozpočet školy přiznala 
ředitelce Mateřské školy ve Velkém Březně odměnu ve výši ……….. Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 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  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  

Starosta požádal radu o doplnění programu a předložil radě obce k projednání návrh na přiznání 
mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno. Konstatoval, že odměnu navrhuje v souvislosti 
s ukončením jeho činnosti ve funkci ředitele školy, tedy za to, co ……..…………… za dobu 
svého působení pro školu a obec udělal, ne jako hodnocení jeho momentální práce.  
Navrhnul radě obce, aby posoudila jeho návrh a s ohledem na rozpočet školy přiznala řediteli 
Základní školy ve Velkém Březně odměnu ve výši ………. Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 119/2022 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     ….……….………, řediteli ZŠ Velké Březno, 
     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 
Usnesení bylo přijato  
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o umístění 
telekomunikačního zařízení v obecních bytových domech. Konstatoval, že se jedná o vnitřní 
rozvody, koncové zařízení, přípojku el. sítě a přijímací zařízení společnosti AmigoNet s.r.o., za 
účelem provozu internetu pro nájemce bytů v obecních domech Litoměřická 206, Zahradní 62 a 
Zámecká 131. 
Bez diskuze. 
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 
Usnesení bylo přijato 

    
K bodu programu 5 – Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že oprava chodníku ve Valtířově se blíží k závěru. 
Ing. Pavliš upozornil, na rozdílnou nivelitu chodníku a sjezdů od některých RD. 

Starosta informoval radu, že práce na oplocení Tivoli započnou 14. 6. 2022. 

Starosta informoval radu o konzultaci vedení s právničkou obce a Ing. ………… ve věci 
sporného stočného pivovaru za roky 2020 a 2021.  Radní se shodli na názoru, že je třeba zahájit 
jednání o změně smlouvy uzavřené se společností Heineken Česká republika, a.s., neboť jsme se 
dostali do situace, kterou smlouva nepostihuje s tím, že je nutné o celé cause informovat 
zastupitelstvo. 

Starosta informoval radu o opravě oplocení kolem autobusových zastávek v ul. Děčínská. Bude 
vybudována nová podezdívka, u DPS pak ještě dvě podesty s lavičkami a osazen drátěný plot 
v zelené barvě u DPS nižší a kratší, naproti vyšší a v plné délce. 

Starosta informoval radu, že jsme obdrželi společné stanovisko MmÚL ke stavbě autobusové 
zastávky ve Vítově.  
Ing. Pavliš upozornil na to, že zřejmě pan …….. na tomto místě buduje sjezd na komunikaci, což 
by mohlo tuto stavbu „ohrozit“ a doporučil s ním jednat. 

Starosta informoval radu o tom, že ve středu, 15. 6. 2022 proběhne další jednání k trhlině v atice 
nové jídelny za účelem nalézt optimální řešení její opravy.  
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K bodu programu 6. Diskuze 

Paní Mendlová s ohledem na vývoj na trhu doporučila aktualizovat usnesení o prodejní ceně 
obecního dřeva. 

Pan Mottl oznámil, že paní ………………… rezignovala na funkci domovníka. 

 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:50 hod. 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                     Ing. Jiří Pavliš  
            starosta                                                                                               místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 13. 6. 2022 
L. Boháč.  


