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Č. j.:       OUVB - 4381/2022 
PID:       DXWX3OP1JWNM 
SPIS č.  140 /22 
 

 
U S N E S E N Í 

2. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 5. 12. 2022 od 16:00 hodin na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni:   Zuzana Mendlová, DiS., Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Jan Fiala, pan Lumír Petrák,  
Omluveni: pan Petr Žižka (připojil se pouze online, bez možnosti hlasování), pan Ladislav 
Boháč, 

 
Usnesení 198/2022 

Program jednání 2. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 2. schůze takto: 
1. Zahájení: 

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

• Dohoda o ukončení smlouvy č. SML/POZ/8/2019 o nájmu části pozemku p.p.č.  663   
v k. ú. Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtové opatření č. 6/2022. 
• Rozpočet obce Velké Březno na rok 2023.                
• Střednědobý výhled obce na období 2022 – 2024. 
• Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2022. 
• Kalkulace vodného a stočného pro obyvatele na rok 2023. 
• Náhrada škody za neoprávněné pokácení 5 ks jehličnanů ve vlastnictví obce.  
• Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
• Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce. 

• Návrh na mimořádnou jednorázovou odměnu ředitelce MŠ Velké Březno. 
• Návrh na mimořádnou jednorázovou odměnu řediteli ZŠ Velké Březno. 
• Návrh na prodej služebního vozu Škoda Fabia ve vlastnictví obce. 

4. Různé: 
• Návrh organizační změny.  
• Námitky člena zastupitelstva proti zápisu z jednání zastupitelstva obce. 
• Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva obce. 
• Výroční zpráva ZŠ Velké Březno. 
• Návrh zadání Územního plánu obce Velké Březno. 
• Žádost ředitele ZŠ na navýšení kapacity školní jídelny.  
• Změna názvu komisí a změna a doplnění Statutu a jednacího řádu komisí rady, doplnění 
člena Komise bytové a majetkové. 

5. Zprávy starostky 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro     4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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Usnesení 199/2022 
Dohoda o ukončení smlouvy č. SML/POZ/8/2019 o nájmu části pozemku 

p.p.č.  663 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

1. Uzavření dohody o ukončení smlouvy SML/POZ/8/219 o nájmu části pozemku č. 663, o 
výměře  150 m2, v k. ú. Velké Březno ke dni 31. 12. 2022.  

      Nájemce: 
      ……………………………………………………………………….. 

2. Záměr pronájmu části pozemku č. 663 o výměře 150 m2, v k. ú. Velké Březno 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   

1. Zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                      T: 31.12. 2022  
2. Zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                       T: 09.12. 2022 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

200/2022 
Rozpočtové opatření č. 6/2022 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtové opatření č. 6/2022  
II. Pověřuje 
     Zuzanu Mendlovou DiS., starostku obce, 
     předložením návrhu rozpočtového opatření č.6/2022 zastupitelstvu obce k projednání.     
                                                                                                                                 T: 12. 12. 2022                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

201/2022 
Rozpočet obce Velké Březno na rok 2023                

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočet obce pro rok 2023 v předloženém znění. 
II. Pověřuje 
     Zuzanu Mendlovou DiS., starostku obce, 
     předložením návrhu rozpočtu 2023 zastupitelstvu obce k projednání.                 T: 12. 12. 2022                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

202/2022 
Střednědobý výhled obce na období 2022 - 2024 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Zrušit usnesení 20. zastupitelstva obce č. 320/2021. 
2. Schválit Střednědobý výhled obce na období 2023 – 2025 v předloženém znění. 

II. Pověřuje 
     Zuzanu Mendlovou DiS., starostku obce, 
     předložením návrhu střednědobého výhledu zastupitelstvu obce k projednání.   T: 12. 12. 2022                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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203/2022 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2022 

Rada obce Velké Březno projednala předložený  program inventarizace majetku, účtů, 
pohledávek a závazků obce Velké Březno v roce 2022 a složení inventarizačních komisí  
s chronologický program dle přílohy. 
I.  Doporučuje  
   Zastupitelstvu obce Velké Březno,   
   schválit: 

1. Provedení inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké Březno v roce 
2022 k 31. 12. 2022. 

2. Harmonogram realizace inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké 
Březno v roce 2022, ve znění předloženého návrhu. 

3. Složení inventarizačních komisí dle předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Zuzanu Mendlovou DiS., starostku obce, 
     předložením rozvrhu inventarizace 2022 zastupitelstvu obce k projednání.     T: 12. 12. 2022                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

204/2022 
Kalkulace vodného a stočného pro obyvatele na rok 2023 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  

  Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
   schválit cenu vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2023 takto: 

  jednotka Vodné stočné celkem 
     CENA bez DPH Kč/m3 43,77 38,06 81,83 
     CENA vč. 10 % DPH  Kč/m3 48,15 41,87 90,02 

II. Pověřuje 
     Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
     předložením návrhu na stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2023 zastupitelstvu  
     obce k projednání.                                                                                              T: 12. 12. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

205/2022 
Náhrada škody za neoprávněné pokácení 5 ks jehličnanů ve vlastnictví obce  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Ruší 
       usnesení rady obce ze dne 30.5.2022 č. 102/2022. 
II.   Souhlasí 
       s výší majetkové újmy vyčíslené znaleckým posudkem č. 2022/10-161  
       ve výši 11.020 Kč. 
III.  Schvaluje 

  uzavření dohody o úhradě škody ve výši 11.020 Kč s panem Popelkou ve znění          
  předloženého návrhu. 

IV. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 

1. Zabezpečit uzavření dohody dle bodu III. tohoto usnesení.                       T: 31. 12. 2022 
2. Informovat právního zástupce obce, aby nepodávala, případně „stáhla“ podání trestního 

oznámení na pana Popelku.                                                                         T: 09. 12. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
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206/2022 
 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,    
     využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
     předložením návrhu OZV zastupitelstvu obce k projednání.                                T: 12. 12. 2022 

 Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

207/2022 
Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 

členy zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit poskytnutí jednorázové odměny za činnost ve prospěch obce v roce 2022 členům  
     komisí a výborů, nečlenům zastupitelstva obce, uvedeným v důvodové zprávě, ve výši  
     uvedené v důvodové zprávě. 
II. Pověřuje 
    Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
    předložením návrhu na stanovení odměn zastupitelstvu obce k projednání.      T: 12. 12. 2022 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

208/2022 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává 
     paní Pavle Hasprové, 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: 9. 12. 2022 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

209/2022 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno po projednání   
I.  Přiznává 
     Mgr. Stanislavu Opltovi, DiS., řediteli ZŠ Velké Březno, 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši 30.000 Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitele školy.                           T: 9. 12. 2022 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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210/2022 
Návrh organizační změny  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Schvaluje  

1. S účinností od 1.1.2023 změnu Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno, ve 
znění předloženého návrhu. 

2. Prodloužení lhůty pro plnění usnesení č. 116/III/2022 do 31.3.2023 
II. Stanoví  
     s účinností od 1. 1. 2023 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem 25,    

z toho je 11 v dělnických profesích. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                   T: 2. 1. 2023 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

211/2022 
Námitky člena zastupitelstva proti zápisu z jednání zastupitelstva obce 

Rada obce Velké Březno projednala námitky pana Kolmana a  
I.  Konstatuje, že: 

• dne 21.11.2022 podal člen zastupitelstva obce, pan Kolman, písemné námitky proti 
zápisu z jednání 24. ZO, které se konalo dne 19.9.2022 a také proti zápisu z jednání 1. 
ZO, které se konalo dne 19.10.2022.  

• námitkami se bude zabývat zastupitelstvo obce na svém nejbližším jednání. 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. V případě námitky pana Kolmana proti zápisu z 24. jednání zastupitelstva obce, které se 
uskutečnilo dne 19. 9. 2022 schválit Alt. 2 navrženého usnesení. 

2. V případě námitky pana Kolmana proti zápisu z 1. jednání zastupitelstva obce, které se 
uskutečnilo dne 19. 10. 2022 schválit Alt. 2 navrženého usnesení. 

III. Pověřuje 
      Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
      předložením námitek pana Kolmana zastupitelstvu obce k projednání.           T: 12. 12. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

212/2022 
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva obce. 

Rada obce Velké Březno projednala návrh pana Kolmana a  
I.  Konstatuje, že: 

• že dne 21.11.2022 podal člen zastupitelstva obce, pan Kolman, písemný návrh na 
     úpravu Jednacího řádu zastupitelstva obce tak, aby se Zastupitelstvo nedopouštělo  
     porušování čl. 21 a 18 Listiny (LZPS)  
• návrhem se bude zabývat zastupitelstvo obce na svém nejbližším jednání. 

II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit Alt. 2 navrženého usnesení. 
III. Pověřuje 
      Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
      předložením návrhu pana Kolmana zastupitelstvu obce k projednání.             T: 12. 12. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
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213/2022 
Výroční zpráva ZŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno po projednání  
I.  Bere na vědomí  
    Výroční zprávu o činnosti ZŠ Velké Březno ve školním roce 2021/2022. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

214/2022 
Návrh zadání Územního plánu obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno po projednání  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 

1. Schválit návrh zadání Územního plánu obce Velké Březno s prvky regulačního plánu.  
2. Zrušit usnesení č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018. 
3. Pověřit Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce Velké Březno, výkonem funkce 

„určeného zastupitele“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

II. Pověřuje 
     Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
     předložením návrhu zadání nového ÚP zastupitelstvu obce k projednání.       T: 12. 12. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
 

215/2022 
Návrh na prodej služebního vozu Škoda Fabia ve vlastnictví obce. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     prodej motorového vozidla Škoda Fabia, SPZ 3U7 3367, 
     za cenu ve výši 40.000 Kč 
     Kupující: 
     AURES Holding a.s., Dopraváků 723, Praha 8  
II. Ukládá 
     Petře Dvořákové, referentce správy majetku OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                    T: 31. 12. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  

216/2022 
Žádost ředitele ZŠ na navýšení kapacity školní jídelny 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     navýšení kapacity školní jídelny na 400 obědů za den. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitele školy.                           T: 9. 12. 2022 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
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217/2022 
Změna názvu komisí a změna a doplnění Statutu a jednacího řádu komisí rady, doplnění 

člena Komise bytové a majetkové. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
1.   Mění a doplňuje   

    usnesení č. 191/2022 - Zřízení komisí rady obce, Statut a Jednací řád komisí rady obce,  
    takto:  

Rada obce Velké Březno v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích 
I.  Zřizuje  

          1. Komisi bytovou a majetkovou 
          2. Komisi investiční a stavební  
          3. Komisi kultury, školství, mládeže, sportu a životního prostředí 

II.  Schvaluje 
            Statut a jednací řád komisí upravený dle připomínek členů rady.  

III. Jmenuje 
       Ing. Jana Fialu   předsedou Komise investiční a stavební  
       pana Jaromíra Dvořáka ml. členem Komise investiční a stavební 
       pana Jaromíra Dvořáka st.  členem Komise investiční a stavební 
       Ing. Jiřího Pavliše   členem Komise investiční a stavební 
       pana Lumíra Petráka  členem Komise investiční a stavební 
 
        pana Ivana Mottla  předsedou Komise bytové a majetkové a subkomise  
                                                           domovníků 
        pana Jana Haspru  členem Komise bytové a majetkové 
       pana Jiřího Hovorku členem Komise bytové a majetkové 
        pana Martina Kratochvíla členem Komise bytové a majetkové 
        pana Jana Mlejnka  členem Komise bytové a majetkové 
        pana Petra Žižku  členem Komise bytové a majetkové 
        Ing. Jiřího Pavliše  členem Komise bytové a majetkové 
        …………………………………………………………………………….., 
        členem Komise bytové a majetkové - subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat    
            funkci domovníka v domě Děčínská 317, Ústecká 318, 319 a 320 
        …………………………………………………………………………, 
        členkou Komise bytové a majetkové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat   
            funkci domovníka v domě Valtířov 59. 
        …………………………………………………………………………….., 
        členem Komise bytové a majetkové – subkomise  domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě Valtířov 66. 
        ………………………………………………………………………………, 
        členem Komise bytové a majetkové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě Náměstí 171. 
        …………………………………………………………………………………, 
        členkou Komise bytové a majetkové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě Ústecká 152. 
        ………………………………………………………………………………….., 
       členkou Komise bytové a majetkové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě Zahradní 62. 
        ……………………………………………………………………………….., 
        členem Komise bytové a majetková – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě Zámecká 117. 
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        ………………………………………………………………………………., 
        členem Komise bytové a majetkové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě Ústecká 149. 
       ……………………………………………………………………………, 
        členem Komise bytové a majetkové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě  Litoměřická 64. 
       …………………………………………………………………………………, 
        členem Komise bytové a majetková– subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě Děčínská 168. 
        ………………………………………………………………………………. 
        členem Komise bytové a majetkové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě Zahradní 142. 
        ……………………………………………………………………………………, 
        členkou Komise bytové a majetkové – subkomise domovníků s tím, že bude vykonávat  
            funkci domovníka v domě Litoměřická 30. 
        ………………………………………………………………………………….., 
        členem Komise bytové a majetkové – 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     

paní Lenku Vondráčkovou členem Komise kultury, školství, mládeže, sportu a  
ŽP 

  Výsledek hlasování:      hlasů pro 4  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
 

 

 

 
 Zuzana Mendlová, DiS.                                                                  Mgr. Michal Kulhánek 
            starostka                                                                                          místostarosta  


