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Č. j.:      OUVB - 4180/2022 
PID:       DXWX3OP1JOMB 
SPIS č.   136/22 

Z Á P I S   

z 1. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 21. 11. 2022 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni:   Zuzana Mendlová, DiS., Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Jan Fiala, pan Lumír Petrák, 
pan Petr Žižka, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni:  
 

Do jednání rady obce se dostavil pan ………., který požádal radu o slyšení  za účelem nalezení 
smírného řešení následků pokácení 5 kusů jehličnanů. 
Pan Žižka oznámil radě, že při projednávání tohoto bodu je ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 
zákona o obcích, ve střetu zájmů. Toto oznámení vzali radní na vědomí.  
Pan ………… v úvodu prohlásil, že bývalý starosta, pan Jungbauer, radním lhal, protože se mu 
telefonicky z jednání rady dne 9. 5. 2022 pro nemoc omluvil. Sdělil, že byl ochoten celou věc řešit.  
Starostka upozornila, že se bývalého starosty na tuto situaci ptala a ten si této informace nebyl 
vědom. Ani jednu verzi tak nelze již ověřit.  
V prvním posudku obce bylo podle pana ………… hodnoceno 5 ks borovic. Když namítal, že se 
nejednalo o borovice, byl posudek znalcem přepracován s tím, že se jednalo o 2 borovice a 3 
smrky. Součástí posudku bylo vyčíslení škody ve výši 40.905 Kč. Výše škody však zůstala 
nezměněna i v opraveném posudku. Ani s tím pan ………… nesouhlasil a nechal si na vlastní 
náklady zpracovat jiným znalcem znalecký posudek č. 2022/10-161 ze dne 17.11.2022, kterým 
byla vyčíslená majetková újma ve výši 11.013 Kč což je rozdíl cca 30 tis. Kč oproti posudku 
předloženém obcí. 
Starostka rekapitulovala jednání rady ve věci a důvody, které radu vedly k přijetí usnesení. 
Současně informovala pana ………… o možnostech orgánu obce při rozhodování o snížení nebo 
prominutí dluhu. 
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda je pan …………… ochoten zaplatit částku stanovenou v posudku           
č. 2022/10-161. Pan ……………. odpověděl, že je to pro něj i tak vysoká částka, ale je ochoten ji 
zaplatit. 
Ing. Fiala konstatoval, že pokud by pan ………….. nesouhlasil, byla by obec nucena nechat 
vypracovat 3. znalecký posudek. 
Pan ……… uznal svoji vinu, pokácení provedl z nevědomosti, ne ve zlém úmyslu. Na dotaz pan 
……… odpověděl, že částku určenou radou jako náhradu škody zaplatí jednou splátkou. 
Radní se shodli na tom, že tajemník ve smyslu diskuse, připraví návrh usnesení, který projedná 
rada na svém příštím jednání. 
Starostka poděkovala panu ……… za účast a vstřícné jednání. 
Bez usnesení 

K bodu programu 1. Zahájení:  

1. schůzi rady předsedala starostka, paní Zuzana Mendlová, DiS., která konstatovala, že rada je 
usnášení schopná a že proti zápisu ze 77. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starostka předložila návrh programu jednání 1. schůze. Radní schválili navržený program první 
schůze. 
Usnesení 180/2022 
Program jednání 1. schůze Rady obce Velké Březno. 
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Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 1. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání 
• Jednací řád Rady obce Velké Březno 

2. Hospodaření s majetkem obce 
• Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově 
• Výpověď nájmu založeného Nájemní smlouvou č. 6/2013 ze dne 1. 6. 2013 
• Pronájem části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168, Velké Březno 
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

3. Finanční záležitosti 
• Prominutí nájemného včetně služeb za měsíc listopad 2022 
• Návrh na odpis pohledávek (náklady řízení a správní tresty za přestupky) 
• Dodatek č. 6 smlouvy o dodávce tepla - cenové ujednání pro rok 2023 

4. Různé 
• Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího 

základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku v roce 2023 
• Dodatek č. 5 smlouvy o výpůjčce – defibrilátor 
• Zřízení komisí rady obce, Statut a jednací řád komisí rady 
• Návrh na stanovení členů zastupitelstva obce, kteří mohou přijímat prohlášení 

snoubenců o vstupu do manželství 
• Změna Povodňové komise obce Velké Březno 
• Zánik mandátu člena zastupitelstva obce 
• Zánik mandátu člena zastupitelstva obce  
• Žádost o užívání služebního mobilního telefonu v mimopracovní době OÚ 
• Organizační zabezpečení 3. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 

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

Starostka předložila radě obce k projednání Jednací řád Rady obce Velké Březno. Konstatovala, 
že v uplynulém volebním období schválila rada obce Jednací řád. Vzhledem ke skutečnosti, že 
tento jednací řád se osvědčil, navrhla radě obce, aby potvrdila jeho platnost i pro volební období 
2022 – 2026.  
Bez diskuze 
Usnesení 181/2022 
Jednací řád Rady obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Potvrzuje  
    platnost Jednacího řádu  Rady obce Velké Březno, který schválila rada obce dne   
    12. 11. 2018, usnesením číslo 251/2018 i pro volební období 2022 až 2026.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. – Hospodaření s majetkem obce 

Starostka předložila radě obce návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově. 
Konstatovala, že k 31. 12. 2022 skončí platnost některých smluv o nájmu hrobového místa ve 
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Valtířově. Doplnila, že nájemníci byli obesláni, aby potvrdili, zda zájem o hrobové místo nadále 
trvá. Nové nájemní smlouvy budou uzavírány s platností od 1. 1. 2023. 
Bez diskuze. 
Usnesení 182/2022 
Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno po projednání  
I.  Schvaluje  
     uzavření smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na dobu 10    
     let, s níže uvedenými nájemci: 
     jméno a příjmení            adresa trvalého bydliště     hrobové místo č.: 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 
………………………. ………………………………………… …….. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                  T: 31. 01. 2023 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání výpověď nájmu založeného Nájemní smlouvou číslo 
6/2013 ze dne 1. 6. 2013. Konstatovala, že dne 1. 6. 2013 byla uzavřena nájemní smlouva č. 6/2013 
na část pozemku č. 74/1 v k.ú. Velké Březno o výměře 300 m2 s paní ……………., bytem 
………………, 403 223 Velké Březno, za účelem zahrady. Doplnila, že paní …………. byla 
zaslána výzva, aby pozemek využívala v souladu s nájemní smlouvou. Pozemek je zarostlý, 
neudržovaný a nacházejí se zde drobné nepovolené dřevěné stavby, které mimo jiné znemožňují 
vlastníkovi sousední nemovitosti opravit fasádu, neboť se téměř dotýkají nemovitosti. Proto 
navrhla z výše uvedeného nájemní smlouvu vypovědět, pozemek vyčistit, odstranit černé stavby 
a zveřejnit záměr pronájmu. Dále doplnila, že paní …………… ani její synové nebudou schopni 
ani ochotni pozemek předat v řádném stavu.   
Bez diskuze. 
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Usnesení 183/2022 
Výpověď nájmu založeného Nájemní smlouvou č. 6/2013 ze dne 1. 6. 2013 
Rada obce Velké Březno pojednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     výpověď nájmu části pozemku č. 74/1 v k.ú. Velké Březno, založeného nájemní smlouvou  
     číslo 6/2013.  
     Nájemce:  
     ……………………………………………………………... 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit zaslání výpovědi nájmu.                                                                  T: 30. 11. 2022           
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Starostka předložila radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu nebytového 
prostoru – části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168, Velké Březno. Konstatovala, že 
záměr pronájmu výše uvedeného nebytového prostoru byl vyvěšen od 13. 7. 2022 do 29. 7. 2022. 
Doplnila, že jediným zájemcem o pronájem zůstává firma Amigonet s.r.o., která si podala dne  
9. 6. 2022 žádost o pronájem za účelem umístění technologie, která řeší rozšíření pokrytí oblasti 
Pastviny, Velké Březno, vysokorychlostním internetem.  
Mgr. Kulhánek doporučil, aby nájemné bylo hrazeno v penězích nikoli kreditem v hodnotě                
5.000 Kč. Tajemník potvrdil, že obec nemá s AmigoNetem uzavřenou žádnou dohodu o  
připojení. 
Usnesení 184/2022 
Pronájem části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o nájmu na dobu neurčitou. Předmět nájmu je prostor o celkové výměře 3 

m2, nacházející se ve 4. nadzemním podlaží a na střeše budovy č.p. 168, ul. Děčínská, v obci 
Velké Březno, 

     za cenu 5.000 Kč/rok, 
Nájemce:  
AmigoNet s.r.o., se sídlem Pražská 129/144, 400 01 – Ústí nad Labem, IČO: 272 79 448. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu na dobu neurčitou.                                  T: 31.12.2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „Velké Březno – obnova vodovodního řadu 
na pozemcích 9/1, 9/6 a 129/1 v k.ú. Velké Březno“, budoucím povinným je Správa železnic, 
státní organizace. Konstatovala, že smlouva se uzavírá za účelem realizace výměny potrubí 
LTH80 z roku 1930, neboť měněný vodovodní řad je uložen v ochranném pásmu a obvodu 
dráhy. Doplnila, že služebnost bude zřízena po dokončení stavby za jednorázovou náhradu ve 
výši 1.000 Kč. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 185/2022 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro realizaci 

stavby „Velké Březno – obnova vodovodního řadu na pozemcích 9/1, 9/6 a 129/1 v k.ú. 
Velké Březno“, ve znění předloženého návrhu. 

II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí.                                     T: 31.12.2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato  

K bodu programu 3 – Finanční záležitosti 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na prominutí nájemného včetně služeb za 
měsíc listopad 2022. Konstatovala, že pan …………. má uzavřenou Smlouvu o nájmu bytu ze 
dne 17. 10. 2022 s automatickou prolongací a s účinností od 1. 11. 2022. Jedná se o byt č. 2 v 
domě ……………... Doplnila, že tento byt byl minimálně rok odpojený od energií. Z tohoto 
důvodu bylo nutné zajistit několik po sobě jdoucích revizí (plyn, elektřina, komín), aby nový 
nájemce mohl požádat o připojení elektřiny a plynu. Dále doplnila, že poslední kompletní revizi 
nutnou k přihlášení obdržel pan ……… dne 14. 11. 2022. Na připojení mají společnosti termín 
minimálně 14 dní i déle. Proto je tento byt ještě nezpůsobilý k obývání. 
Bez diskuze. 
Usnesení 186/2022 
Prominutí nájemného včetně služeb za měsíc listopad 2022 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     prominutí povinnosti uhradit částku 2.362 Kč, nájemné včetně služeb za měsíc listopad 2022, 

z důvodu trvající nezpůsobilosti bytu č. 2, v domě Litoměřická 104, Velké Březno k bydlení. 
Nájemce:  
……………………………………………………………………………. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit vyrozumění nájemce.                                                                            T: 30.11.2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na odpis pohledávek - nákladů řízení a 
správních trestů za přestupky. Konstatovala, že s ohledem na změnu exekučního řádu došlo 
v letošním roce ke změně způsobu vymáhání pohledávek. Snahou zákonodárce je eliminovat 
dlouhodobě vedené neúspěšné drobné exekuce do 1.500 Kč na jistině. Doplnila, že zákon nabízí 
řešení buď, že oprávněný uhradí zálohu na náklady exekuce ve výši 500 Kč, a pak se bude 
exekuce vést dále s tím, že po dobu dalších 3 let ji nelze zastavit pro nemajetnost (a tedy bude se 
čekat, zda se objeví nějaký majetek nebo příjmy povinného), nebo oprávněný přijme od státu 
„náhradu“ v podobě slevy na dani ve výši 30 % jistiny uplatněné pohledávky a exekuce se 
zastaví, ovšem s tím, že danou exekuovanou pohledávku již nebude možné dále uplatňovat (např. 
v insolvenci nebo novým exekučním návrhem). V rozsahu oprávněnému poskytnuté náhrady pak 
přímo ze zákona závazek zaniká. Náklady exekutora uhradí stát. Náklady oprávněného nejsou 
nahrazovány. Dále doplnila, že je předkládán návrh na prominutí celkem 11 pohledávek (dluhů) 
v celkové hodnotě 15.500 Kč. 
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Mgr. Kulhánek navrhl vyškrtnout z návrhu dluhy mladší tří let, konkrétně pana ………… a pana 
……….. 
Usnesení  187/2022 
Návrh na odpis pohledávek (náklady řízení a správní tresty za přestupky) 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši: 
     1.000 Kč za ………………………………………………………………., 400 01   Ústí nad  
     Labem.  
     1.000 Kč za ……………………………………………………………., 403 23 Velké Březno.  
     2.500 Kč za ………………………………………………………………., Praha –   
     Vysočany. 
     500 Kč za ……………………………………………………………., 405 02 Děčín. 
     6.000 Kč za ………………………………………………………………………………, 
     403 23 Velké Březno. 
     1.500 Kč za ………………………………………………………………………………….,  
     403 23 Velké Březno. 

1.000 Kč za …………………………………………………………………………..,  
      400 01 Ústí nad Labem. 
II.  Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí Finančního úseku OÚ, 
      zabezpečit odpis jednotlivých pohledávek z účetnictví obce.                           T:  31. 12. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Starostka předložila radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 6 – cenového ujednání 
ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla, uzavřené se společností Martia a.s. z 19. 12. 2006. 
Konstatovala, že v roce 2013 došlo ke „splynutí“ spol. Martia a.s. s ČEZ Teplárenská a.s. na 
kterou přešly všechny smluvní vztahy. ČEZ Teplárenská navrhuje uzavřít dodatek, kterým se 
mění cenové ujednání pro jednotlivá odběrná místa (OÚ, hasiči, Zdravotní středisko, kotelna na 
adrese Litoměřická 248, a kotelny ve 4 objektech DPS) na dobu 1 roku. Doplnila, že pro 
posouzení je přiloženo porovnání cen tepla v roce 2020, 2021, 2022 a 2023.  
Pan Petrák poznamenal, že pokud na trhu není konkurence, nezbývá, než předložený dodatek 
podepsat. 
Radní diskutovali možnosti, jak poradit lidem, jak využít pomoc státu. 
Usnesení 188/2022 
Dodatek č. 6 smlouvy o dodávce tepla –  cenové ujednání pro rok 2023 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I   Schvaluje  
     uzavření dodatku č. 6 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla č. UK 07 016 ze dne 19. 12    
     2006, kterým se stanoví cena tepla pro rok 2023. 
     Prodávající: 
     ČEZ Teplárenská a.s. IČO: 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 6 kupní smlouvy.                                                T: 31. 12. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 4 – Různé 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na pověření AVE Ústí nad Labem, s.r.o., 
k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za 
ukládání komunálního odpadu na skládku v roce 2023.  Konstatovala, že dle zákona o odpadech 
lze uplatnit slevu při uložení komunálního odpadu na skládku do hmotnosti 180 kg/občana/rok. 
V tomto případě činí poplatek 500 Kč za tunu. Pro rok 2023 činí odpovídající hmotnost 
komunálního odpadu pro obec Velké Březno 417, 24 tuny. Doplnila, že v případě, že hmotnost 
uloženého komunálního odpadu z obce bude v roce 2023 vyšší, než zákonem stanovené 
množství. Bude rozdíl mezi skutečně uloženým množstvím a zákonem stanoveným množstvím 
(417, 24 tun) zpoplatněn částkou 1.000 Kč za tunu odpadu.  Dále doplnila, že AVE Ústí nad 
Labem, s.r.o., na základě smlouvy provádí pro obec Velké Březno činnost operátora svozové 
služby (disponuje potřebnými daty), proto doporučuje pověření k uplatnění nároku na slevu pro 
AVE Ústí nad Labem, s.r.o., schválit. 
Radní diskutovali možnost obce svážet TKO vlastní technikou nebo technikou pořízenou 
společně s okolními obcemi, tak jako to dělají například v Úštěku. Radní se dále shodli na tom, 
že je třeba zvýšit poplatek za sběr komunálního odpadu s tím, že návrh OZV bude předložen 
v prosinci zastupitelstvu ke schválení. 
Usnesení   189/2022 
Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího 
základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku v roce 2023. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Zmocňuje 
     společnost AVE Ústí nad Labem, s.r.o., IČO: 61329002, se sídlem Neštěmická 779/4, Ústí   
     nad Labem, aby v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 154/2020 Sb., o odpadech,  
     v platném znění, uplatnila jménem obce Velké Březno, vůči plátci poplatku nárok obce  
     Velké Březno na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za    
     ukládání komunálního odpadu na skládku v roce 2023. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit vydání pověření pro AVE Ústí nad Labem, s.r.o                             T: 30. 11. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání uzavření dodatku č. 5 smlouvy o výpůjčce. 
Konstatovala, že dne 6. 10. 2017 byla uzavřena Smlouva o výpůjčce č. sml/vyp/1/2017 se 
Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Doplnila, že 
předmětem výpůjčky je externí defibrilátor Lifepak 1000 s příslušenstvím, se kterým disponuje 
JSDH obce Velké Březno. Dále doplnila, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou. A že ZZS 
zaslala k podpisu dodatek č. 5, kde se mění doba výpůjčky a to do 06. 10. 2023. 
Bez diskuze 
Usnesení   190/2022 
Dodatek č. 5 smlouvy o výpůjčce - defibrilátor 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

uzavření dodatku č. 5 smlouvy o výpůjčce externího defibrilátoru Lifepak 1000 s 
příslušenstvím, ve znění předloženém v důvodové zprávě.  
Půjčitel: 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Sociální  
péče 799/7A, 400 11, Ústí nad Labem, IČO: 00829013, zastoupená MUDr. ……………. 
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 5 smlouvy o výpůjčce.                                      T: 30. 11. 2022                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na zřízení komisí rady obce, Statut a Jednací 
řád komisí. Konstatovala, že v uplynulém volebním období pracovaly celkem 3 komise rady 
obce, a to: 

• Komise majetková a bytová, 
• Komise investiční a stavební, 
• Komise kultury, školství, mládeže, sportu a životního prostředí, a že pro volební období 

2022 – 2026 předkládá návrh na zřízení těchto komisí: 
• Komise bytové, 
• Komise investiční, stavební a majetkové, 
• Komise kultury, školství, mládeže, sportu a životního prostředí, s tím, že zaměření 

činnosti jednotlivých komisí je obsaženo ve Statutu a jednacím řádu komisí, která je přílohou 
důvodové zprávy. K jednotlivým komisím doplnila: 
Komise bytová se již nebude zabývat nakládání s ostatními nemovitostmi obce, ale pouze 
nakládáním s domovním a bytovým fondem obce. V rámci této komise bude pracovat subkomise 
– komise domovníků. 
Komise investiční, stavební a majetková se bude zabývat problematikou rozvoje obce, přitom by 
měla vycházet z platného Územního plánu obce a Strategického dokumentu. Na jejich základě 
by měla posuzovat jak nakládání s nemovitým majetkem obce, tak i žádosti stavebníku o 
vyjádření ke stavebnímu záměru či ke stavbě realizované na území obce. 
Komise kultury, školství, mládeže, sportu a životního prostředí se zabývá mnoha problematikami 
s jediným cílem, zajistit maximální propojení činnosti jednotlivých komunit (spolky, kluby, 
zájmové skupiny, aktivisté atd.) a tím podpořit vědomí sounáležitosti občanů s obcí. 
Radní se shodli na tomto návrhu. 
Usnesení 191/2022 
Zřízení komisí rady obce, Statut a Jednací řád komisí rady obce  
Rada obce Velké Březno v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích 
I.  Zřizuje  
     1. Komisi bytovou 
     2. Komisi investiční, stavební a majetkovou 
     3. Komisi kultury, školství, mládeže, sportu a životního prostředí 
II.  Schvaluje 
      Statut a jednací řád komisí ve znění předloženého návrhu. 
III. Jmenuje 
      Ing. Jana Fialu   předsedou Komise investiční, stavební a majetkové 
      pana Jaromíra Dvořáka ml. členem Komise investiční, stavební a majetkové 
      pana Jaromíra Dvořáka st. členem Komise investiční, stavební a majetkové 
      Ing. Jiřího Pavliše  členem Komise investiční, stavební a majetkové 
      pana Lumíra Petráka  členem Komise investiční, stavební a majetkové 

      pana Ivana Mottla  předsedou Komise bytové a subkomise domovníků 
      pana Jana Haspru  členem Komise bytové 
      pana Jiřího Hovorku  členem Komise bytové 
      pana Martina Kratochvíla členem Komise bytové 
      pana Jana Mlejnka  členem Komise bytové 
      pana Petra Žižku  členem Komise bytové 
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       ………………………………………………………….., Velké Březno, 
       členem Komise bytové - subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě Děčínská 317, Ústecká 318, 319 a 320 
       ……………………………………………………………………., Velké Březno, 
       členkou Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě Valtířov 59. 
       ………………………………………………………………., Velké Březno, 
       členem Komise bytové – subkomise  domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě Valtířov 66. 
       ………………………………………………………………, Velké Březno, 
       členem Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě Náměstí 171. 
       ………………………………………………………………….., Velké Březno, 
       členkou Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě Ústecká 152. 
       …………………………………………………………………, Velké Březno, 
       členkou Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě Zahradní 62. 
       ………………………………………………………………., Velké Březno, 
       členem Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě Zámecká 117. 
       …………………………………………………………………, Velké Březno, 
       členem Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci    
       domovníka v domě Ústecká 149. 
       …………………………………………………………………., Velké Březno, 
       členem Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě  Litoměřická 64. 
       …………………………………………………………………., Velké Březno, 
       členem Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě Děčínská 168. 
       ……………………………………………………………….., Velké Březno 
       členem Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě Zahradní 142. 
       …………………………………………………………………., Velké Březno, 
       členkou Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci    
       domovníka v domě Litoměřická 30. 
       …………………………………………………………………, Velké Březno, 
       členem Komise bytové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci  
       domovníka v domě  Litoměřická 206. 

       Mgr. Lenku Šidákovou  předsedou Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
       paní Pavlínu Hasprovou členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
       pana Jiřího Hovorku  členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
       paní Petru Kratochvílovou členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
       pana Jana Málka  členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
       paní Zuzanu Mendlovou, DiS, členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
       paní Danielu Peřinovou členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
       pana Davida Řezáče  členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
       paní Zdeňku Stáňovou  členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
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       paní Lenku Vondráčkovou členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila návrh na pověření člena zastupitelstva obce k výkonu funkce oddávajícího 
ve smyslu ustanovení § 11a) odst.1a) zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a 
určení místo pro konání svatebních obřadů. Současně doporučila, aby možnost oddávat měli 
všichni členové Zastupitelstva obce Velké Březno. 
Bez diskuze. 
Usnesení  192/2022 
Návrh na stanovení členů zastupitelstva obce, kteří mohou přijímat prohlášení snoubenců 
o vstupu do manželství 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Pověřuje 
     ve smyslu ustanovení § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a   
     příjmení tyto členy zastupitelstva obce k přijetí prohlášení snoubenců o vstupu do manžel- 
     ství:  
     pana Jaromíra Dvořáka st., 
     pana Jaromíra Dvořáka ml., 
     Ing. Jana Fialu, 
     paní Pavlu Hasprovou,     
     pana Karla Jungbauera, 
     pana Nikolu Dimitrova Koleva, 
     pana Michala Kolmana, 
     paní Lindu Knotkovou, 
     Mgr. Michala Kulhánka, 
     pana Ivana Mottla, 
     pana Lumíra Petráka, 
     Mgr. Lenku Šidákovou, 
     pana Jana Šotku, 
     pana Petra Žižku. 
II. Stanoví  

1) V souladu s ust. § 108, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, mohou tito pověření členové zastupitelstva obce při občanském 
obřadu užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky. 

2) Ve smyslu ustanovení § 11a odst. 3 zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
místo pro konání slavnostních obřadů, a to obřadní místnost Obecního úřadu Velké 
Březno, Děčínská 211, Velké Březno. 

3) Svatební obřady se konají v pátek a v sobotu, mimo zákonem vyjmenované svátky, vždy 
od 9 hodin do 16 hodin, a to od počátku dubna do konce října v kalendářním roce. 

4) V souladu s ustanovením odst. 3 tohoto usnesení, se slavnostní obřady mohou konat i na 
jiném místě, než je uvedeno v odst. 2 tohoto usnesení, za podmínky, že bude uhrazen 
správní poplatek dle položky 12 přílohy zákona o správních poplatcích. 

5) Svatební obřady se mohou konat i v jiný den, než je stanoveno v odst. 3 tohoto usnesení 
za podmínky, že bude uhrazen správní poplatek dle položky 12 přílohy zákona o správních 
poplatcích.  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

17:35 odešel ing. Fiala 
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Starostka předložila radě obce k projednání návrh na změnu a doplnění Povodňové komise obce 
Velké Březno, kterou pro případ povodně zřídila rada obce v minulém volebním období. 
Konstatovala, že tato komise v době povodně plní úkoly stanovené zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách, v platném znění, dále pak Povodňovým plánem obce Velké Březno a pokyny 
nadřízených Povodňových komisí. Doplnila, že vzhledem k personálním změnám ve vedení obce 
navrhuje odvolat členy Povodňové komise, kteří již nebyli zvoleni do vedení obce a nahradit je 
nově zvolenými členy zastupitelstva s tím, že funkční složení Povodňové komise vychází z praxe 
minulých povodní. 
Bez diskuze 
Usnesení  193/2022 
Změna Povodňové komise obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a § 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
I. Odvolává 

Karla Jungbauera z funkce předsedy povodňové komise 
     Ing. Hanu Šlechtovou z funkce člena povodňové komise, 
     Ivana Mottla z funkce člena povodňové komise 
     Zuzanu Mendlovou, DiS. z funkce člena povodňové komise 
     Ing. Jana Fialu z funkce člena povodňové komise. 
     Ladislava Boháče z funkce místopředsedy povodňové komise 
     Kateřinu Jelínkovou z funkce zapisovatelky povodňové komise 
     Jaroslava Panochu z funkce člena povodňové komise 
     Patrika Panochu z funkce člena povodňové komise 
II. Jmenuje 
      Zuzanu Mendlovou, DiS, - předsedou povodňové komise 
      Ladislava Boháče - místopředsedou povodňové komise 
      Kateřinu Jelínkovou - zapisovatelkou povodňové komise 
      Jaroslava Panochu – členem povodňové komise 
      Patrika Panochu - členem povodňové komise 
      Mgr. Michala Kulhánka - členem povodňové komise 
      Ing. Jana Fialu - členem povodňové komise 
      Lumíra Petráka - členem povodňové komise 
      Petra Žižku - členem povodňové komise 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      o novém složení Povodňové komise informovat nadřízený orgán.                  T: 30. 11. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání zánik mandátu člena zastupitelstva obce. 
Konstatovala, že na základě písemné rezignace zanikl dne 7. 11. 2022 mandát člena 
Zastupitelstva obce Velké Březno panu Bc. Tomáši Pýchovi. Doplnila, že v souladu 
s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, nastupuje na uvolněný mandát náhradník z téže volební strany, a to dnem 
následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Dále doplnila, že Bc. Pýcha kandidoval za 
SNK 2022, dle výsledků hlasování pak mandát člena Zastupitelstva obce Velké Březno vznikl 
dne 8. 11. 2022 panu Michalu Kolmanovi. 
Bez diskuze.  
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Usnesení   194/2022 
Zánik mandátu člena zastupitelstva obce  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí, že 

a) dne 7. 11. 2022 zanikl mandát člena Zastupitelstva obce Velké Březno panu Tomáši 
Pýchovi. 

b) dne 8. 11. 2022 vznikl mandát člena Zastupitelstva obce Velké Březno panu Michalu 
Kolmanovi. 

 II. Pověřuje  
      Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
      předáním osvědčení panu Michalu Kolmanovi o tom, že se dne 8. 11. 2022 stal členem    
      Zastupitelstva obce Velké Březno.                                                                  T:  22. 11. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání zánik mandátu člena zastupitelstva obce. 
Konstatovala, že na základě písemné rezignace zanikl dne 10. 11. 2022 mandát člena 
Zastupitelstva obce Velké Březno paní Květuši Vyhnálkové. Doplnila, že v souladu 
s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, nastupuje na uvolněný mandát náhradník z téže volební strany, a to dnem 
následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Dále doplnila, že paní Vyhnálková 
kandidovala za SNK 22, dle výsledků hlasování pak mandát člena Zastupitelstva obce Velké 
Březno vznikl dne 11. 11. 2022 paní Lindě Knotkové.  
Bez diskuze 
Usnesení  195/2022 
Zánik mandátu člena zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí, že 

a) dne 10. 11. 2022 zanikl mandát člena Zastupitelstva obce Velké Březno paní Květuši 
Vyhnálkové. 

b) dne 11. 11. 2022 vznikl mandát člena Zastupitelstva obce Velké Březno paní Lindě 
Knotkové. 

 II. Pověřuje  
      Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
      předáním osvědčení paní Lindě Knotkové o tom, že se dne 11. 11. 2022 stala členkou    
      Zastupitelstva obce Velké Březno.                                                                 T:  25. 11. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

17:40 se vrátil Ing. Fiala 

Starostka předložila radě obce k projednání žádost o povolení užívání služebního mobilního 
telefonu i v mimopracovní době OÚ. Konstatovala, že v uplynulém volebním období měl starosta 
obce k dispozici bezplatně mobilní telefon včetně předplacené služby, a to i v mimopracovní 
době obecního úřadu. Doplnila, že vzhledem ke změně ve funkci starosty obce, žádá radu obce,  
aby přijala usnesení, kterým přizná starostce stejné výhody.  
Bez diskuze. 
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Usnesení  196/2022 
Užívání služebního mobilního telefonu v mimopracovní době OÚ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    po dobu výkonu funkce starostky obce, bezplatné užívání mobilního telefonu, včetně  
    služby i mimo pracovní dobu obecního úřadu paní Zuzaně Mendlové, DiS.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh organizačního zabezpečení 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno.  
Bez diskuze 
Usnesení 197/2022 
Organizační zabezpečení 3. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 

A) Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční dne 12. 12. 
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. Finanční záležitosti: 
• Návrh rozpočtu pro rok 2023. 
• Střednědobý výhled obce na období 2023 – 2025. 
• Rozpočtové opatření č. 6/2022. 
• Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2022. 
• Kalkulace ceny vodného a stočného pro obyvatele pro rok 2023. 
• Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
• Stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou členy 

zastupitelstva obce. 
3. Různé 

• Volba členů kontrolního výboru. 
• Volba členů finančního výboru. 
• Návrh na zrušení usnesení č. 31/2018 - změna „určeného zastupitele“. 
• Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky“ Valtířov - přepojení odpadních vod“. 
• Námitky proti zápisu z 24. a 1. ZO. 
• Návrh na úpravu jednacího řádu ZO. 
• Redakční rada Zpravodaje. 

4. Zprávy starostky. 
5. Dotazy členů zastupitelstva. 
6. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály.  

B) Ověřovatele a skrutátory 3. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Petr Žižka a paní  
Pavla Hasprová. 
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C) Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan 
Karel Jungbauer, pan  Nikola Dimitrov Kolev a pan Jan Šotka. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato  
 
K bodu programu 4 – Zprávy starosty 

Starostka se dotázala, zda radní souhlasí se zahájením nákupu el. energie pro obec již nyní nebo 
až později. 
Radní se shodli na tom, že nákup elektrické energie pro obec bude nejlépe zahájit hned. Proto je 
nutné co nejdříve kontaktovat společnost PXE. 

Starostka informovala radu o tom, že vzniká pracovní skupina k výstavbě družiny a odborných 
učeben v ZŠ, jejímiž členy jsou starostka, místostarosta, ředitel základní školy a dle řešené 
problematiky bude doplňována o další odborníky. V současné době probíhá mezi zaměstnanci 
školy diskuse na téma, co vše by škola potřebovala, aby splňovala podmínky „moderní“ školy. 

Starostka informovala o jednání s panem …………, Bohemia projekt, který pro obec řeší zateplení 
domů a je ochoten se zabývat i dalšími projekty obce a doplnila, že za obdobným účelem ji 
navštívila i zástupkyně MAS Labské skály. 

Starostka informovala radu o žádosti paní Kratochvílové o uzavření pracovního poměru na dobu 
neurčitou s panem ……….., kterého nyní zaměstnává obec jako dělníka čištění obce na dobu 
určitou a který vykazuje velmi dobré pracovní výsledky. Doplnila, že zaměstnanci vykonávající 
VPP nejsou pro obec příliš velkým přínosem, neboť náklady na jejich činnost dosahují cca 8.000 
měsíčně na osobu a výkon a kvalita odvedené práce tomu neodpovídá.  
Radní proti požadavku neměli námitek, proto bude do příštího jednání rady předložen návrh na 
zvýšení počtu zaměstnanců v kategorii D. 

Starostka informovala radu o tom, že s ohledem na investiční záměry obce je třeba, aby obec 
disponovala odborníkem, který bude schopen tuto činnost řídit a koordinovat. Doplnila, že 
projektový management je disciplína plánování, realizace a dokončení projektů. Projektoví 
manažeři toho dosahují pomocí sady metodologií, procesů a nástrojů k vedení svých týmů a řízení 
zdrojů, neboť každý projekt je jedinečný a liší se od rutinních operací – probíhajících činností 
obce, protože projekty dosáhnou závěru, jakmile je dosaženo cíle.  Dále doplnila, že tuto činnost 
jako svou profesi vykonával …………….., pokračoval v ní krátce jako neuvolněný místostarosta 
obce a je nadále ochoten tuto práci pro obec dělat. Neboť v této věci je ve smyslu ustanovení § 82 
odst. 2 zákona o obcích, ve střetu zájmů, požádala radu o názor. 
Radní se shodli na tom, že takováto činnost bude jistě pro obec přínosem. Tajemník doplnil, že se 
bude muset vyřešit, v jakém vztahu bude projektový manažer k zaměstnancům úřadu.  
Radní proti požadavku neměli námitek, proto bude do příštího jednání rady předložen návrh na 
změnu organizačního řádu. 

Starostka požádala radní o pomoc při přípravě akce „Rozsvěcení vánočního stromu“, která se bude 
konat v neděli 27. 11. 2022 od 15:00 hod. s tím, že příprava začne již ve 13:00 hod.   

K bodu programu 5 – Diskuze 

Pan Žižka doporučil, aby v rámci do návrhu rozpočtu byla zařazena investiční rezerva ve výši 
např. 4 mil. Kč, která by mohla být využita v případě „vypsání vhodného“ dotačního titulu. 

Pan Žižka upozornil na skutečnost, že v NTD se rozsvěcí  veřejné osvětlení podstatně  dříve, než 
ve zbylé části obce, a že je velmi intenzivní a pro tam pro bydlící je až obtěžující. 
Starostka odpověděla, že bude jednat se zástupcem Eltoda a projedná s ním i tento problém. 
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Mgr. Kulhánek se dotázal, zda existuje omezení množství dřeva pro samotěžbu. 
Starostka odpověděla, že existuje, a že mu zašle příslušný dokument. 

Mgr. Kulhánek upozornil na opakující se výskyt divokých prasat v oblasti nad nádražím a 
doporučil v rámci ochrany a prevence použít plašiče nebo odpuzovače, případné přeložení VO 
přímo k chodníku. Radní na toto téma diskutovali další možnosti ochrany, včetně možnosti 
odstřelu nebo odchytu. 

Tajemník informoval radní o návrhu změny úředních hodin ze současných 10,5 hod na 9,5 hodin, 
jejíž důsledkem by bylo, že úřední hodiny v pondělí a ve středu končily v 17 hodin, tedy o hodinu 
dříve, než je tomu nyní.  
Radní proti návrhu neměli námitek, proto bude předložena změna organizačního řádu. 

Tajemník informoval radu o potřebě obsadit tabulkové místo referenta investic a rozšířit jej 
z polovičního na plný úvazek. Žádost odůvodnil nutností řešit investice, větší opravy a i další  
technické záležitosti provozního charakteru, včetně kontrol na stavbách, účasti na kontrolních 
dnech apod., které doposud zajišťovali starosta a místostarosta obce.  
Radní se shodli na tom, že se touto otázkou budou zabývat později, až jak se bude vyvíjet situace. 
Mgr. Kulhánek poukázal na skutečnost, že s ohledem k rozpočtu obce budeme zřejmě řešit 
maximálně dvě investiční akce, a to základní školu a ČOV, proto navrhuje prozatím vyčkat. 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 19:45 hod. 

 

 

 

 

   Zuzana Mendlová, DiS                                                             Mgr. Michal Kulhánek  
            starostka                                                                                        místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 21.11. 2022 
L. Boháč.  


