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U S N E S E N Í 

 

5. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 
 

které se konalo dne 18. 3. 2019 od 17,00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, pan Jan Šotka, Ing. Jan Fiala,  
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
Bod programu 1. Zahájení 

58/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 5. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla Hasprová   
        a Bc. Tomáš Pýcha 
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        Mgr. Michal Kulhánek, paní Marcela Tomanová, paní Květuše Vyhnálková. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

59/2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 5. zasedání: 
takto:  

1. Zahájení 
2. Připomínky občanů – 1 část 
3. Hospodaření s majetkem obce 
4. Finanční záležitosti 
5. Různé 
6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů – 2. část 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  12  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

60/2019 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov,  

p. p. č. 194/1, přípojka NN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
     – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov,           
     p. p. č. 194/1, přípojka NN, na obecním pozemku č. 200/4 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 31. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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61/2019 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 

č. IV-12-4015336 – UL, Velké Březno, Školní, p.p.č. 496/1, kNN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
    uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu  
    provést stavbu č. IV-12-4015336-Ul, Velké Březno, Školní, p.p.č. 496-1, kNN 
    Budoucí oprávněný:  
    ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
    Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společnosti VAMA s.r.o., se sídlem  
    Vilsnice 94, 407 04 Děčín 12, IČO: 47287926 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                            T: 30. 04. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

62/2019 
Návrh na uzavření darovací smlouvy - převod nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 

kraje - pozemky pod stavbou chodníků.  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Darovací smlouvy, kterou se převádí z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví  
     obce Velké Březno tyto pozemky: 

- č. 200/3 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/4 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/5 o výměře 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/6 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/7 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 200/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 325/2 o výměře 410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 325/3 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 325/4 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 9/6 o výměře 692 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 9/1 o výměře 2935 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 
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- č. 9/7 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 9/8 o výměře 231 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 9/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 533/2 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 533 o výměře 884 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 533/3 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 533 o výměře 884 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 542/2 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/3 o výměře 680 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/4 o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/6 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 542/7 o výměře 423 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Velké Březno 
a 

-  č. 326/23 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/24 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/25 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/26 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/27 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/28 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 
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- č. 326/29 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/30 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 326/31 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/14 o výměře 1057 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 475/2 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 475 o výměře 9185 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 475/3 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 475 o výměře 9185 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Valtířov nad Labem 
a 

- č. 115/3 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 115/1 o výměře 10614 m2, geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 115/4 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 115/1 o výměře 10614 m2, geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Vítov u Velkého Března 
Dárce: 
Ústecký kraj, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 
Labem 

            Obdarovaný: 
            Obec Velké Březno, IČ 00267139, se sídlem Děčínská 211, 403 23 Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                           T: 30. 06. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
Bod programu 4. Finanční záležitosti 

63/2019 
Projednání žádostí o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v oblasti sportu 

a kultury 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo obdržené žádosti o poskytnutí dotace a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finanční dotace v částce: 
     1) 54.000,- Kč (slovy: padesátčtyřiticícekorun českých) na činnost organizace 
         Příjemce dotace: 
         TJ Spartak Valtířov, z.s., IČ: 445 56 161, se sídlem Valtířov 43, 400 02 Velké Březno. 
    2) 66.000,- Kč (slovy: šedesátšesttisíckorun českých) na činnost organizace 
         Příjemce dotace: 
         TJ JISKRA Velké Březno, z.s., IČ: 442 24 770, se sídlem Alej sportovců 256, 403 23  
         Velké Březno. 
    3) 400.000,- Kč (slovy: čtyřistaticíckorun českých) na činnost organizace 
         Příjemce dotace: 
         FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23  
         Velké Březno. 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace uvedenými ve schvalovací  
     části tohoto usnesení.                                                                                      T:  30. 04. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

64/2019 
Žádost o zvýšení finančního příspěvku ZŠ na školní exkurzi do Berlína 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.  Neschvaluje 
     poskytnutí finančního příspěvku Základní škole Velké Březno, p. o. na školní zahraniční  
     exkurzi do Berlína. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení zastupitelstva informovat ředitele školy.                                       T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

65/2019 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 1/2019 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Bod programu 5. Různé 

66/2019 
Návrh na založení svazku obcí pod názvem „Svazek obcí pro silnici II/260“ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Neschvaluje 
     Vstup obce Velké Březno do nově vznikajícího dobrovolného svazku obcí s názvem  
     "Svazek obcí pro silnici II/260". 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     o usnesení zastupitelstva informovat starostu města Úštěk.                            T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

67/2019 
Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a 

kultury 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
     Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a  
     kultury ve znění předloženého návrhu 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit zveřejnění dotačního programu, včetně příloh na webu obce.      T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
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68/2019 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2018 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o počtu veřejných zakázek zadaných 
obcí Velké Březno v roce 2018 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

69/2019 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2018 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

70/2019 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za 9–12/2018 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých 
zastupitelstvem obce v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

71/2019 
Doplnění Plánu rozvoje obce 

Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     doplnění Plánu rozvoje obce Velké Březno na léta 2017–2026, oddíl E – Infrastruktura,  
     o bod E. 11 – Zajištění zdrojů pitné vody pro obec Velké Březno s tím, že mu stanovuje  
     nejvyšší prioritu.  
II. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     doplnit Plán rozvoje obce Velké Březno na léta 2017–2026, včetně „cestovní mapy“. 
                                                                                                                              T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 

72/2019 
Jednací řád Kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno ve znění předloženého  
    návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

73/2019 
Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    Plán kontrolní činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno pro rok 2019  
    ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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74/2019 
Tivolí léto 2019 

Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.  Pověřuje 
     PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. 
     organizačním zajištěním kulturní akce „Tivolí léto 2019“ za těchto podmínek: 
     a) Platby účinkujícím budou prováděny hotově a potřebné částky (honoráře účinkujícím)  
         budou předány pokladní obecního úřadu organizátorovi, p. Šteflovi, vždy předem v  
         dohodnutý čas na základě podepsaných dohod o provedení práce. Vlastní předání částky  
         a podpisy smluv zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
     b) Platba zvukařům a osvětlovačům proběhne buď za každou akci, nebo souhrnně po  
         realizaci určitého počtu akcí, a to na základě smlouvy nebo objednávky. Vlastní předání  
         částky a podpisy zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
     c) Převzetí platby bude stvrzeno podpisy na předávacích formulářích. 
     d) Dohody o provedení práce nebo objednávky budou vytvořeny pořadatelem (obcí),   
          potřebné podklady poskytne p. Štefl. 
II.  Schvaluje 
      podání žádosti Ústeckému kraji o poskytnutí dotace (příspěvku) na částečné krytí nákladů  
      akce „Tivolí léto 2019“. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 

 

 
 

 
Karel Jungbauer v.r.                                                                  Ing. Hana Šlechtová v.r.  
      starosta obce                    místostarostka obce  


