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Č. j.:      OUVB - 3822/2022 
PID:      DXWX3OP1J8SL 
SPIS č.  130/22 

 

Z Á P I S   

ze 77. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 24. 10. 2022 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

K bodu programu 1. Zahájení:  

77. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 76. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Radní souhlasili s tím, aby zápis a usnesení 77. rady obce podepsal za nepřítomného Ing. Pavliše, 
Ing. Jan Fiala.  

Starosta předložil návrh programu jednání 77. schůze. Radní schválili navržený program 77. 
schůze. 
Usnesení 174/2022 
Program jednání 77. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 77. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání 
2. Hospodaření s majetkem obce 

• Pronájem části p.p.č.  206/6 v k. ú. Olešnice u Svádova 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………, Velké Březno 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby „IP-12-4014791“ 
3. Různé 

• Zprostředkování nákupu elektrické energie pro rok 2023 
• Organizační zabezpečení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 

4. Zprávy starosty 
5. 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 pronájem části p.p.č. 206/6 v k. ú. Olešnice u Svádova.  
Konstatoval, že pan ……………………………………. požádali obec Velké Březno o pronájem 
části p.p.č. 206/6 v k. ú. Olešnice u Svádova, lesní pozemek o výměře cca 120 m2. Doplnil, že se  
jedná o část pozemku, kterou užívají a starají se o něj a která navazuje na p.p.č. 219/1, který mají 
v nájmu od statutárního města Ústí nad Labem. Dále doplnil, že záměr pronájmu byl schválen 
radou obce dne 3. 10. 2022 a byl zveřejněn dne 5. 10. 2022 do 21. 10. 2022. 
Paní Mendlová se dotázala, zda žadatelé o nájmem hradili obci nájemné. 
Starosta odpověděl, že v minulosti ne, ale nyní jej doplatili. 
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Usnesení 175/2022 
Pronájem části p.p.č. 206/6 v k. ú. Olešnice u Svádova 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje  

pronájem části p.p.č. 206/6, lesní pozemek o výměře 120 m2, v k. ú. Olešnice u Svádova za 
roční nájemné ve výši:      560 Kč 

     Nájemce:  
     …………………………………………………………………………………………………  

……………………………………….. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 30. 11. 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 o 
nájmu bytu č. .., v domě …………….., Velké Březno ke dni 31. 10. 2022. Konstatoval, že dne 
15. 10. 2021 požádala paní ……………… o pronájem obecního bytu o velikosti 2+1 nebo 3+1, 
a to z důvodu stísněných podmínek stávajícího bydlení v obecním bytě o velikosti 1+1, který 
užívají společně 3 osoby - paní …………….. a její dva dospívající synové ve věku 17 a 13 let. 
Doplnil, že na základě Usnesení č. 126/2022 Rady obce Velké Březno ze dne 11. 7. 2022, byla 
uzavřena Smlouva o nájmu bytu č. .., v domě Děčínská …., Velké Březno a paní ……….. 
……………………………………,  a to s účinností od 1. 11. 2022. Vzhledem k této skutečnosti 
navrhuje ukončit stávající nájem bytu č. .., …………………., Velké Březno dohodou ke dni                  
31. 10. 2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 176/2022 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ………………, Velké 

Březno ke dni 31. 10. 2022.   
     Nájemce:  
     …………………………………. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu.                      T: 31.10. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 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 Dohodu o umístění stavby „IP-12-4014791“. Konstatoval, že obec 
obdržela od společnosti R-built s.r.o., Radovesice 169, 410 02 Radovesice, 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: IP-12-4014791– nové kabelové vedení, 
pojistkové skříně a podpěrný bod.  
Bez diskuze.  
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Usnesení 177/2022 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby „IP-12-4014791“ 
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 „IP-12-4014791“. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                          T: 7. 11. 2022                               
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu programu 3 – Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na zprostředkování nákupu elektrické energie 
pro rok 2023. Konstatoval, že od roku 2016 nakupuje obec Velké Březno elektrickou energii pro 
64 odběrných míst prostřednictvím společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, 
a.s.  V důsledku růstu cen energií přijala vláda ČR, nařízení, kterým se stanovují maximální ceny 
energií pro rok 2023. Vzhledem ke skutečnosti, že 31. 12. 2022 končí smlouva na odběr el. 
energie z ČEZ ESCO, je třeba rozhodnou, jak zajistit el. energii pro příští rok.  
Stát původně přislíbil, že mimo jiné i pro obce, zabezpečí dodávku energií státní podnik PRISKO. 
Bohužel, nebude tomu tak a obce si musí elektrickou energii pro svou spotřebu nekoupit samy.  
Pro Velké Březno existují dvě formy nákupu, a to buď na komoditní burze prostřednictvím  
společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., nebo dodatkem ke smlouvě 
uzavřené se současným dodavatelem společnosti ČEZ ESCO. 
Doplnil, že v obou případech bude dodavatel prodávat elektrickou energii za spotové ceny, pokud 
spotové ceny přesáhnou ceny stanovené státem, bude elektrická energie prodávána za 
regulovanou cenu (dle nařízení vlády – viz příloha č.1). Problémem, který vede k přijetí 
vhodného opatření je zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o veřejnou zakázku 
na dodávky nad 2.000.000 Kč, tedy spadající do režimu zadávání dle zákona. Proto 
doporučujeme opět nakupovat přes burzu (Smlouva s POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. je uzavřena na dobu neurčitou). 
Dále doplnil, že v případě, že obec nebude mít uzavřenou dodavatelskou smlouvu pro rok 2023, 
ujme se ji DPI, nebo-li dodavatel poslední instance, a to prozatím za cenu stanovenou nařízením 
vlády. 
Bez diskuze. 
Usnesení 178/2022 
Zprostředkování nákupu elektrické energie pro rok 2023 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

1. Nakup elektrické energie na rok 2023 pro 64 odběrných míst obce Velké Březno 
prostřednictvím  společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.   

2. Uzavření smlouvy o odběru elektrické energie pro 64 odběrných míst obce Velké Březno 
s dodavatelem, jehož nabídka ceny elektrické energie pro obec Velké Březno byla na 
burze nejvýhodnější.  
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II. Pověřuje 
     Starostu obce Velké Březno,  
     uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie pro obec Velké Březno.       T: 31.12. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh organizačního zabezpečení 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno ve volebním období 2022 – 2026.  
Radní se shodli na tom, že termín 2. zasedání upřesní na jednání dne 31.10.2022 
Usnesení 179/2022 
Organizační zabezpečení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 

A) Program 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční dne 7. 11. 
2022 v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno, od 17:00 hod., takto: 
1. Zahájení 

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

2. Organizační záležitosti 
• Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů výborů 

zastupitelstva obce 
• Volba starosty obce 
• Volby místostarosty obce 
• Volba radních obce 
• Zřízení výborů zastupitelstva obce 
• Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce 

4. Hospodaření s majetkem obce 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby „IP-12-4014791“ 
5. Zprávy starosty 
6. Dotazy členů zastupitelstva 
7. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály  

B) Ověřovatele a skrutátory 2. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla Hasprová 
a pan Jaromír Dvořák ml. 

C) Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Mgr. 
Lenka Šidáková, pan Jaromír Dvořák st. a pan Lumír Petrák 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato  

 
K bodu programu 4 – Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že ve čtvrtek ve 12:00 hodin spolu s hejtmanem Ústeckého kraje 
položí věnec k pomníku TGM u příležitosti 28. října. Od 12:15 hod. se pak uskuteční jednání 
vyvolané panem …………... na téma řešení energetické krize. 

Starosta seznámil členy rady s obsahem odpovědi úřadu vlády na jeho dopis týkající se 
energetické krize ze srpna letošního roku. 
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Starosta informoval radu o tom, že byla dokončena oprava zastávky autobusu v Kolonce. 

 

K bodu programu 5 - Diskuze 

Paní Mendlová se dotázala tajemníka, v jakém stádiu zjišťování je možnost vybudování zastávky 
v ul. Litoměřická. 
Tajemník odpověděl, že DSÚK nemá stanoveny žádné normy na to, jak mají být zastávky daleko 
o sebe, ale současně upozornil na skutečnost že provozují linkovou dopravu a ne MHD. Dále 
seznámil radní s obsahem stanoviska dopravní policie, která k posouzení konkrétní situace 
požaduje projekt. Z uvedeného vyplývá, pokud budeme chtít znát názor, zda zastávku na tomto 
místě lze vybudovat a DSÚK ji bude používat, musíme nechat zpracovat studii proveditelnosti. 

Paní Mendlová doporučila projednat se SÚS obnovu vodorovných dopravních značení a 
přechodů v obci. 

Paní Mendlová upozornila na to, že zeleň kolem potoka, poškozenou parkujícími auty firmy 
Gregi, kdosi zasypal broušenkou, která není zhutněná a znečišťuje potok a přilehlou komunikaci. 
Doporučuje vyzvat toho, kdo tuto “úpravu“ provedl, aby ji neprodleně odstranil.  

Paní Mendlová s odkazem na zvyšující se ceny energií, zboží a služeb doporučila, aby na úřadě 
byla určena osoba, která bude umět občanům poradit, jak využít státní pomoc.  
Starosta odpověděl, že to doposud dělala a i nadále bude dělat PhDr. Linková. 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:06 hod. 

 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                   Ing. Jan Fiala  
            starosta                                                                                               člen rady  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 24.10. 2022 
L. Boháč.  


