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Č. j.:      OUVB - 3360/2022 
PID:      DXWX3OP1IOVF 
SPIS č.  119/22 

Z Á P I S   

ze 75. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 12. 9. 2022 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

K bodu programu 1. Zahájení:  

75. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 74. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starosta předložil návrh programu jednání 75. schůze, který doplnil v bodě Různé o „Návrh na 
pověření vedoucí úseku správních činností k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení za 
Obec Velké Březno“. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 144/2022 
Program jednání 75. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 75. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr prodeje pozemků p.č. 763/1 a p.č. 764/1 a části p.p.č. 820/1, vše v k. ú. Velké 
Březno. 

• Záměr prodeje část p.p.č. 200/4 a 200/1 v k. ú. Valtířov nad Labem 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby „IE-12-4006434“. 
• Záměr pronájmu části p.p.č. 290/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě Ústecká …., Velké Březno.  
• Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě Zámecká …., Velké Březno.  
• Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě Valtířov …, Velké Březno. 
• Dohoda o ukončení nájmu bytu č. .., v domě Litoměřická …., Velké Březno.  
• Smlouva o nájmu bytu č. .., v domě Litoměřická …., Velké Březno.  

3. Finanční záležitosti: 
• Přijetí daru pro JSDHO. 
• Řešení nedoplatku stočného za rok 2020 a 2021 – pivovar ve Velkém Březně. 
• Rozpočtová opatření č. 4/2022. 
• Poskytnutí daru dle usnesení zastupitelstva obce č. 345/I/b)/2022 

4. Různé: 
• Podnět občanů – „Žádost o zřízení nové autobusové zastávky“. 
• Zadání veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Valtířov – přepojení odpadních 

vod“. 
• Informace veřejného opatrovníka. 
• Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby nazvané „Právní poradenství v obci 

Velké Březno na roky 2023 – 2025“.  
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• Návrh na pověření vedoucí úseku správních činností k přihlášení pohledávky do 
insolvenčního řízení za Obec Velké Březno. 

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 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p.p.č. 763/1, a764/1 a část p.p.č. 820/1 v 
k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost Zubrnické museální železnice, se sídlem 
Děčínská 107, 403 23 Velké Březno, IČ: 44552700, o koupi pronajatých pozemků č. 763/1 o 
výměře 1244 m2, trvalý travní porost, 764/1 o výměře 586 m2, ostatní plocha a dále pozemek   
č. 820/1 o výměře cca 1370 m2, trvalý travní porost, vše v k.ú. Velké Březno, a to za účelem 
rozvoje spolku. Doplnil, že na žádost rady obce žadatel, Zubrnická museální železnice, svůj 
záměr upřesnil. Dále doplnil, že Komise majetková a bytová doporučuje prodej pozemku číslo 
763/1 a části pozemku č. 820/1, avšak pozemek č. 764/1 navrhuje ponechat ve vlastnictví obce – 
jedná se o část točny na konci ulice Hraničářská. 
Paní Mendlová doporučila prodat pouze takovou část pozemku č. 820/1, která umožní museální 
železnici přístup do areálu a zbylou část ponechat ve vlastnictví obce jako veřejný prostor. 
Ing. Fiala nedoporučuje tento pozemek prodávat. 
Ing. Pavliš doporučuje část pozemku 820/1 oddělit tak, aby na jeho hranici mohla museální 
železnice postavit oplocení a zbylou část ponechat jako veřejný prostor. 
Usnesení 145/2022 
Záměr prodeje pozemků p.č. 763/1 a p.č. 764/1 a části p.p.č. 820/1, vše v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr pozemku p. č. 763/1 o výměře 1244 m2, trvalý travní porost, v k. ú. Velké   
      Březno. 
II.  Nedoporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr prodeje části pozemku č. 820/1 o výměře cca 1370 m2, trvalý travní porost   
      a pozemku p. č. 764/1, ostatní plocha, o výměře 586 m2, oba v k. ú. Velké Březno. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                          T: 19. 9. 2022                                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje část p.p.č. 200/4 a 200/1 v k. ú. Valtířov 
nad Labem. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost manželů…………, bytem 
Valtířov …., o vypořádání hranic pozemků dle skutečného stavu, neboť při rekonstrukci 
stávajícího plotu zjistili, že plot přesahuje na obecní pozemky č. 200/1 a 200/4, oba v k.ú. Valtířov 
nad Labem. Doplnil, že předpokládaný prodej části p.p.č. 200/1 a 200/4 – cca 34 m2, bude 
realizován dle skutečného zaměření geodetem. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 146/2022 
Záměr prodeje část p.p.č.  200/4 a 200/1 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje části pozemku č. 200/1 o výměře cca 14 m2 a 200/4 o výměře cca 20 

m2, ostatní komunikace, vše v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                          T: 19. 9. 2022                                           
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil radě obce k projednání záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby „IE-12-4006434“. Konstatoval, že obec 
obdržela od společnosti ENPRO Energo s.r.o., Panská 1423/19, 400 01 Ústí nad Labem, na 
základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby, Název stavby: IE-12-4006434 – 
kabelové vedení NN, pojistkové skříně a podpěrný bod. Doplnil, že záměr stavby byl projednán 
v Komisi investiční a stavební odsouhlasen pod čj. OUVB-2396/2022, dne 22.6.2022. Dále 
doplnil, že se jedná o pokračování kabelizace rozvodů elektrické energie. 
Ing. Pavliš se dotázal, zda budeme jednat s ČEZ o možnosti připojit se k jejich investici s investicí 
obce – obnovou veřejného osvětlení. 
Starosta odpověděl, že vše je ve stádiu příprav, že ani ČEZ zatím neví, kdy bude celou akci 
realizovat. 
Usnesení 147/2022 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby „IE-12-4006434“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby „IE-12-4006434“. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                          T: 19. 9. 2022  
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Paní Mendlová a Ing. Pavliš oznámili radě, že při projednávání usnesení č. 148/2022 jsou ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 2 zákona o obcích, ve střetu zájmů. Toto oznámení vzali radní na 
vědomí. 
Starosta předložil radě obce k projednání záměr pronájmu části p.p.č. 290/1 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že paní …………………………………………, 403 23 Velké Březno požádala obec 
Velké Březno o pronájem části p.p.č. 290/1 v k. ú. Velké Březno, ostatní plocha o výměře cca 70 
m2. Doplnil, že se jedná o slepou část v ulici. Dále doplnil, že žadatelka se o pozemek stará, seká 
jej a udržuje, a že pronájmem chce zamezit znečišťování pozemku exkrementy a celkově pozemek 
zkrášlit.  
Ing. Pavliš přiblížil radě důvody pronájmu – pozemek využívají vlastnící sousedních domků jako 
venčiště pro psy.  
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Usnesení 148/2022 
Záměr pronájmu části p.p.č.  290/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 290/1, ostatní plocha o výměře 70 m2, v k. ú. Velké Březno 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                     T: 30. 9. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě 
Ústecká …., Velké Březno. Konstatoval, že dne 15. 7. 2022 byla s paní ……………….., 
narozenou ……………,  uzavřená Smlouva o nájmu bytu č. .., v domě Ústecká …., Velké Březno, 
s platností od 1. 9. 2022. Doplnil, že tento byt prošel nutnou opravou a při revizi plynu bylo 
zjištěno, že není možné používat karmu na ohřev vody, která je nyní umístěna v koupelně. Z tohoto 
důvodu bude zakoupen a nainstalován elektrický bojler na ohřev vody. Následně proběhne nutná 
revize a vzhledem k nasmlouvaným termínům této revize (během měsíce září) nebude možné 
předat nájemci byt k nastěhování dříve než v měsíci říjnu 2022. 
Paní Mendlová se dotázala, zda obec kontroluje, zajišťují-li nájemníci obecních bytů pravidelné 
servisní prohlídky jim pronajatých plynových a elektrických spotřebičů (karmy, topidla, sporáky 
apod). 
Usnesení 149/2022 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 6, v domě Ústecká 149, Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě Ústecká …., Velké Březno, ze  
     dne 15. 7. 2022, 
     Nájemce:  
     ………………………………………………………………... 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu.                               T: 30. 9. 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. 5 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. .., v domě Zámecká …., Velké Březno. Konstatoval, že paní …………………. má 
uzavřenou nájemní smlouvu a následně Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o nájmu bytu 
na dobu určitou do 30. 9. 2022. Dne 29. 12. 2021 byl uzavřený Dodatek č. 4 , který se týkal zvýšení 
nájemného od 1. 1. 2022. Doplnil, že dne 1. 9. 2022 podala nájemnice žádost o prodloužení doby 
nájmu o další období s tím, že k 31. 8. 2022 nemá dluh na nájemném. Dále doplnil, že Komise 
majetková a bytová doporučuje uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu na dobu určitou, do          
30. 9. 2023. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 150/2022 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě Zámecká …., Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě Zámecká …., Velké Březno, na 

dobu určitou do 30. 9. 2023. 
     Nájemce:  
     ………………………………………………………………...  
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu.                               T: 30. 9. 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. 7 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. .., v domě Valtířov …, obec Velké Březno. Konstatoval, že dne 21. 10. 2019 byla uzavřena 
s paní …………………… Smlouva o nájmu bytu č. .., Valtířov …, na dobu určitou do                         
31. 12. 2019, dne 30. 12. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do                                
31. 3. 2020, dne 23. 3. 2020 Dodatek č. 2 na dobu určitou do 30. 9. 2020, dne 30. 9. 2020 Dodatek 
č. 3 na dobu určitou do 31. 3. 2021, dne  1. 4. 2021 Dodatek č. 4 na dobu určitou do 30. 9. 2021, 
dne 1. 9. 2021 Dodatek č. 5 na dobu určitou do 31. 3. 2022 a dne 21. 3. 2022 Dodatek č. 6 na dobu 
určitou do 30. 9. 2022. Doplnil, že dne 24. 8. 2022 podala nájemnice žádost o prodloužení doby 
nájmu o další období s tím, že k 31. 8. 2022 dluží na nájemném částku 1.300 Kč. Dále doplnil, že 
dne 15. 3. 2022 byla s paní …………. uzavřena Dohoda o splátkách dluhu ve výši 9.224 Kč. Při 
řádném splácení má být podle této Dohody poslední splátka ve výši 1.224 Kč uhrazena do                      
31. 12. 2022. Tzn. že dluh je již k dnešnímu dni téměř splacen. Proto Komise majetková a bytová 
doporučuje uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu na dobu určitou, do 31. 3. 2023. 
Bez diskuze. 
Usnesení 151/2022 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě Valtířov …, Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě Valtířov …, Velké Březno, na 

dobu určitou do 31. 3. 2023. 
     Nájemce:  
     ……………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu.                               T: 30. 9. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. .., v 
domě Litoměřická …., Velké Březno. Konstatoval, že smlouva k výše uvedenému bytu byla 
s nájemcem, panem ……………….., uzavřena dne 23. 11. 2016. Doplnil, že pan …………… nyní 
žije v Domově pro seniory ve Velkém Březně, a proto dne 25. 8. 2022 podal žádost o ukončení 
nájmu v obecním bytě č. .., Litoměřická ….. Doplnil, že Komise majetková a bytová doporučuje 
uzavřít Dohodu o ukončení nájmu bytu k 31. 10. 2022 nebo k datu podpisu Dohody, a to podle 
stavu předávaného bytu od nájemce.   
Bez diskuze. 
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Usnesení 152/2022 
Dohoda o ukončení nájmu bytu č. .., v domě Litoměřická …., Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. .., v domě Litoměřická …., Velké Březno, 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………………….  
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu.                                          T: 31. 10. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě 
Litoměřická …., Velké Březno. Konstatoval, že pan ………… si podal žádost o pronájem 
obecního bytu dne 26. 4. 2022. Doplnil, že před panem ………. byli podle pořadníku osloveni dva 
žadatelé, kteří tuto nabídku odmítli, a to paní …………………. (odmítla bez uvedení důvodu a 
bez prohlídky bytu) a pan ….., který byt odmítl s omluvou,  že ho nemůže přijmout ze zdravotních 
důvodů. Dále doplnil, že v bytě je nutné provést opravu oken, která proběhne v měsíci říjnu. Dále 
konstatoval, že Komise majetková a bytová doporučuje uzavřít Smlouvu o nájmu bytu č. .., 
Litoměřická …., od 1. 11. 2022 s automatickou prolongací.  
Bez diskuze. 
Usnesení 153/2022 
Smlouva o nájmu bytu č. .., v domě Litoměřická …., Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

          uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě Litoměřická …., Velké Březno, s platností od 
1. 11. 2022 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. 10. 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 přijetí daru pro JSDHO. Konstatoval, že obec 
obdržela od společnosti Heineken Česká republika, a.s. návrh smlouvy o poskytnutí daru ve výši 
30.000 Kč, určeného jednotce dobrovolných hasičů obce. Dar je účelový a může být použit pouze 
na financování činnosti JSDHO. 
Bez diskuze. 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 
 

Usnesení 154/2022 
Přijetí daru pro JSDHO 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
     uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na financování  
     jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velké Březno. 
     Dárce: 
     Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ: 45148066.  
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 31. 10. 2022                                            
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh řešení doplatků stočného pivovaru Velké Březno 
za rok 2020 a 2021. Konstatoval, že dne 20. 5. 2022 obdržel stanovisko – návrh společnosti 
Heineken Česká republika, a.s. na řešení doplatků stočného, vyúčtovaných obcí společnosti 
Heineken ČR a.s. za období roku 2020 a 2021 v důsledku podstatně sníženého nátoku 
pivovarských odpadních vod na ČOV Velké Březno, neboť nátok pivovarských odpadních vod 
na ČOV v roce 2020 a 2021 nedosáhl hodnoty 49.000 m3.  
 
Upozornění – zápis z jednání o dalším postupu obce při řešení „kausy Heineken Česká 

republika, a.s.“, obsahuje informace, které budou podkladem pro konečné rozhodnutí 

orgánů obce, a proto budou zveřejněny až po ukončení jednání orgánů obce ve věci. 
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Usnesení 155/2022 
Řešení nedoplatku stočného za rok 2020 a 2021 – pivovar ve Velkém Březně 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Schválit vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 241.390 Kč. Jedná se o dopočet 
stočného dle přílohy číslo 3 Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod uzavřené mezi 
obcí Velké Březno a Heineken Česká republika, a.s., dne 25. 5. 2015.  
Důvodem je, že ustanovení čl. II odst. 3 Smlouvy neumožňuje jasný výklad, a je velmi 
pravděpodobné, že soud z tohoto důvodu neuzná nárok obce na zaplacení této částky. Obci 
by tak vznikaly další zbytečné náklady. 

2. Uložit Radě obce Velké Březno, navrhnout společnosti Heineken Česká republika, a.s., 
uzavření dodatku Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod uzavřené mezi obcí Velké 
Březno a Heineken Česká republika, a.s., dne 25. 5. 2015, kterým se upraví toto „sporné“ 
ustanovení.  

II. Pověřuje   
Karla Jungbauera, starostu obce, 

     předložením návrhu k projednání do zastupitelstva obce.                                   T: 19. 9. 2022  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na rozpočtového opatření č. 4/2022 
Bez diskuze 
Usnesení 156/2022 
Rozpočtové opatření č. 4/2022 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtové opatření č. 4/2022  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtového opatření č. 4/20221 zastupitelstvu obce k projednání.                      
                                                                                                                                   T: 19. 9. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na poskytnutí daru dle usnesení zastupitelstva 
obce č. 345/I/b)/2022. Konstatoval, že dne 30.08.2022 obdržel žádost o finanční podporu pro 
uprchlíky z Ukrajiny, kteří byli ubytováni již při začátku konfliktu na Ukrajině, a to v rodině výše 
uvedeného žadatele. Nejdříve byla ubytována ………… ………………… ……………. 
Následně s narůstajícím konfliktem přicestovala z Ukrajiny taktéž matka ……………., paní 
…… s bratrem ……….., ………….. Doplnil, že na vlastní náklady žadatele, bylo těmto osobám 
vybaveno podkroví v domě, kde žije žadatel se svou rodinou. Taktéž jim bylo prostřednictvím 
sociálních sítí zajištěno oblečení na jarní a letní období. Dále doplnil, že žadatelem byly doloženy 
faktury spojené s vybavením prostor obývaných občany Ukrajiny, a to v celkové výši               
11 637,86 Kč. 
Bez diskuze. 
 
 
 
 



 

 

9 
 

Usnesení 157/2022 
Poskytnutí daru dle usnesení zastupitelstva obce č. 345/I/b)/2022 
    Rada obce Velké Březno projednala žádost ze dne 30.08.2022 a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce Velké Březno ve výši 11.639 Kč (slovy:  
     jedenácttisícšestsettřicetděvět korunčeských), panu …………………………………..., trvale   
     bytem ……………….., Velké Březno, na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou  
     a ubytováním ukrajinských běženců v naší obci.  
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                    T: 31. 10. 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 Podnět občanů – „ Žádost o zřízení nové autobusové 
zastávky“. Konstatoval, že dne 7.9.2022 obdržel podnět paní ……………. označený jako 
„Žádost o zřízení nové autobusové zastávky“.  K podnětu byl přiložen petiční arch s podpisy 36 
občanů obce, což je cca 1,6% občanů obce. Doplnil, že již v roce 2006 nechala obec zpracovat 
studii vybudování autobusové zastávky v tomto prostoru. V této době bylo nezbytné, aby nové 
autobusové zastávky z důvodu bezpečnosti cestujících při vystupování a nastupování, byly 
umístěny v zálivu.  V dnešní době už lze staničit i v jízdním pruhu.  Vzhledem ke skutečnosti, že 
požadavek na zastávku v ul. Litoměřická je vznášen opakovaně, navrhuje nechat v roce 2023 
zpracovat studii proveditelnosti, na jejímž základě pak zastupitelstvo rozhodne, zda se bude 
zastávka realizovat či nikoliv.  
Tajemník se omluvil radním za to, že omylem vložil do materiálu situaci - zastávky ve Vítově 
nad restaurací.  
Usnesení 158/2022 
Podnět občanů – „Žádost o zřízení nové autobusové zastávky“. 
Rada obce Velké Březno po projednání  
I.      Bere na vědomí 
       podnět paní ……………. zaslaný starostovi obce dne 7.9.2022, podpořený 36 podpisy  
       občanů obce. 
II.   Doporučuje 
       Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

  do návrhu rozpočtu na rok 2023 zařadit zpracování studie proveditelnosti vybudování  
  zastávky autobusů v ulici Litoměřická (v blízkosti domu č.p. 241).                                   

III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 19. 9. 2022                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby označené jako „Valtířov – přepojení odpadních vod“.  Konstatoval, že dle zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se jedná o  veřejnou zakázku na 
stavební práce. Doplnil, že předpokládané hodnota veřejné zakázky činí 11 mil. Kč bez DPH 
(13,31 mil. Kč s DPH). Dále doplnil, že zadání zakázky a její hodnocení proběhne pouze 
elektronicky. 
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Bez diskuze. 
Usnesení 159/2022 
Zadání veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Valtířov – přepojení odpadních vod“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky na stavební práce označené jako „Valtířov – přepojení odpadních  
      vod“ dle zadávací dokumentace zpracované společností PROVOD-inženýrská organizace,  
      s.r.o. 
II. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi, 
     zabezpečit zadání VZ.                                                                                        T: 14. 10. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání informaci veřejného opatrovníka o úmrtí 
opatrovankyně, paní ………………………………………………………………………….. 
……………………………….., doposud na adrese: Klášterní .., Velké Březno, kde jí byly 
poskytovány pobytové služby v Domově Velké Březno, příspěvková organizace. 
Bez diskuze 
Usnesení 160/2022 
Informace veřejného opatrovníka  
Rada obce Velké Březno projednala informaci o úmrtí opatrovankyně paní ………………….. a 
tuto  
I. Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
služby pro obec Velké Březno, spočívající v právním poradenství, neboť smlouva uzavřená 
se současným právním zástupcem obce, Mgr …………………, končí dne 31.12.2022. 
Konstatoval, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, která není ve smyslu § 
31 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávána v zadávacím řízení podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s 
interní směrnicí obce Velké Březno č. 1/2021, O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 
stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na 
všech úsecích její činnosti. Doplnil, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve 
výši 1.500.000 Kč bez DPH. Předpokládaná doba plnění je 36 měsíců. Současně vyslovil obavu, 
že se žádný vhodný kandidát nepřihlásí. Pokusí se proto s Mgr. ………….. projednat, zda a za 
jakých podmínek bychom mohli smlouvu prodloužit. 
Bez diskuze. 
Usnesení 161/2022 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby nazvané „Právní poradenství v obci 
Velké Březno na roky 2023 – 2025“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 

1. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby označené jako „Právní poradenství           
            v obci Velké Březno na roky 2023 – 2025“  

2. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, označené jako 
„Právní poradenství v obci Velké Březno na roky 2023 – 2025“ , ve znění uvedeném v 
přílohách důvodové zprávy. 
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II.  Ustavuje  
      Hodnotící komisi v tomto složení: 
      Předseda:  Karel Jungbauer, starosta, 
      Členové:  Ing. Jiří Pavliš, místostarosta, 
              Ladislav Boháč, tajemník OÚ. 
      Náhradníci: Ing. Jan Fiala, radní, 
          Zuzana Mendlová, DiS., radní, 

   PhDr. Pavlína Linková, vedoucí ÚSČ OÚ. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit zadání prostřednictvím www.vhodne-uverejnění.cz                         T: 30. 9. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na pověření vedoucí úseku správních činností 
k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení za obec Velké Březno. Konstatoval, že dne               
1. 2. 2021 vydala Komise pro projednávání přestupků příkaz č.j. OUVB-426/2021, kterým byl 
pan ……….. uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku a byl mu uložen správní trest 
– pokuta ve výši 5.000 Kč. Vinný ……….. ve stanovené lhůtě neuhradil. Proto byl podán návrh 
na nařízení exekuce, která byla zahájena a exekutorem byl vydán exekuční příkaz k provedení 
exekuce postižením jiných majetkových práv č.j. 135 EX 4728/21-28 ze dne 8. 6. 2021. 
Následoval ještě jeden exekuční příkaz, a to ze dne 13. 10. 2021, a to příkaz k provedení exekuce 
srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Dne 29. 8. 2022 obdržela Komise pro projednávání přestupků 
sdělení exekutora o zahájení insolvenčního řízení proti ………………….. Exekutor zároveň 
doplnil, že pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení se oprávněný má obrátit na 
příslušného insolvenčního správce s tím, že soudní exekutor pohledávky oprávněných do 
insolvenčního řízení nepřihlašuje.  
Bez diskuze. 
Usnesení 162/2022 
Návrh na pověření vedoucí úseku správních činností k přihlášení pohledávky do 
insolvenčního řízení za Obec Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  projednala předloženou zprávu a tuto 
I.   Bere na vědomí  
II.  Svěřuje   
      PhDr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku správních činností, 
      pravomoc k přihlášení pohledávky za panem ……………………………………………….  
      ………………………………….. (správního trestu za přestupek) do insolvenčního  
      řízení. 
III. Ukládá   
      PhDr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku správních činností, 
      zabezpečit k přihlášení pohledávky za panem …………… do insolvenčního řízení. 
                                                                                                                                 T: 30. 9. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
 
K bodu programu 5 – Zprávy starosty 

Starosta konstatoval, že vše, o čem chtěl radu informovat již sdělil v průběhu jednání.  

 



 

 

12 
 

K bodu programu 6 -  Diskuze 

Ing. Fiala upozornil na poškozenou místní komunikaci v blízkosti křižovatky Zadní a                         
Nad Nádražím a propadlou kanalizační šachtu u kontejnerového stání na křižovatce ulic Pastviny 
a Na Vyhlídce. 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:20 hod. 

 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                   Ing. Jiří Pavliš  
            starosta                                                                                             místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 12. 9. 2022 
L. Boháč.  


