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U S N E S E N Í 

 
8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 03. 2019 od 16:00 na Obecním 

úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová,            
                pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 

Omluveni:  
 

58/2019 
Program jednání 8. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 8. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Finanční záležitosti 
4) Různé 
5) Zprávy starosty 
6) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

59/2019 
Záměr prodeje části p. p. č. 296/9 a 296/8 v k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje části pozemku p. č.  296/9 o výměře cca 223 m2 a části pozemku p. č.   
     296/8 o výměře cca 91 m2, oba v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru prodeje zastupitelstvu k projednání.                                T:  20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

60/2019 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č.  
     329/1 a pozemku p. č. 330/1, oba v k. ú. Velké Březno. 
     Oprávněný:  
     GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupena  
     na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1,  
     Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.                  T:  30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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61/2019 
Smlouva o smlouvě budoucí – uložení výtlačného řadu kanalizace 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku  
     p.č. 30/1 v k. ú. Velké Březno, ve kterém bude uložen výtlačný řad na akci „Velké Březno –   
     Valtířov – přepojení odpadních vod“.  
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK,   
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                              T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

62/2019 
Pronájem hrobového místa ve Valtířově 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa č. 5a – urnový pomník po dobu 10 let. 
     Nájemce: 
     …………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T:  30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

63/2019 
Záměr pronájmu části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 659 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 100 m2 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T:  10. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

64/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě …………..., obec Velké Březno,  
     kterým se prodlužuje doba platností této smlouvy do 30. 6. 2019. 

       Nájemce: 
     …………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                       T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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65/2019 
Uzavření nové nájemní smlouvy – byt č. .., ……………… 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

        uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ……………..., ………………., na dobu  
        určitou do 30. 6. 2019. 
        Žadatel: 

     …………………………………………………………………………………………. 
II.  Ruší 
      usnesení z 6. schůze Rady obce Velké Březno č. 29/2019, kterým bylo schváleno               
      podání žaloby na vyklizení bytu č. .. v domě ……………………………… 
III. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
      zabezpečit uzavření nové nájemní smlouvy.                                                      T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

66/2019 
Uzavření nové nájemní smlouvy- byt č. .. ………………. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. ..., v domě ……………………………….   
      Nájemní smlouva se uzavírá  na  dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická  
      prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že  
      nájemce řádně užívá byt a hradí nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto    
      bytu. 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………... 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření nové nájemní smlouvy.                                                    T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

67/2019 
Záměr pronájmu NP – stavby bývalého kuželníku na p.p.č. 189 v k. ú Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Neschvaluje 
     záměr nájmu nebytového prostoru – stavby bývalého kuželníku, na pozemku č. 189 o výměře    
     260 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     o usnesení informovat zájemce.                                                                        T:  10. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
68/2019 

Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z Investičního fondu 
příspěvkové organizace ZŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Souhlasí  
     s použitím částky ve výši 180.000,-- Kč z fondu investic organizace na nákup čipového  
     systému pro školní jídelnu. 
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                    T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

69/2019 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 oproti kalkulaci 

Rada obce Velké Březno po projednání  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     informaci o porovnání skutečných nákladů všech položek ceny vodného a stočného oproti     
     kalkulaci k projednání. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením Porovnání ceny pro vodné a stočné za rok 2018 zastupitelstvu k projednání. 
                                                                                                                                T:  20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

70/2019 
Návrhy dodatků ke Smlouvě o dílo č. 2016/135 a ke Smlouvě o dílo č. 2017/33 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/135, ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy, se společností PROVOD – inženýrská společnost, s r.o.  
II.  Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením návrhu na uzavření dodatku č. 1 zastupitelstvu obce k projednání.   
                                                                                                                               T:  20. 05. 2019 
III. Schvaluje 
      uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/33, ve znění uvedeném v příloze  
      důvodové zprávy, se společností PROVOD – inženýrská společnost, s r.o.  
IV. Ukládá  
       Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
       zabezpečit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2017/33.                             T:  10. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

71/2019 
Souhlas s užitím vlajky a znaku obce - SVK 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      uzavření smlouvy o bezúplatném použití vlajky a znaku obce v publikaci „Knihovny  
      Ústeckého kraje v novém miléniu“ se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem,  
      IČ 00083186, se sídlem W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit uzavření smlouvy.                 T:  30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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72/2019 
Návrh změny organizačního řádu OÚ 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno – tabulky č. 3  
     katalog, ve kterém se mění zařazení funkce sociální pracovník z 2. 08. 02 – 10 na 2. 08. 02- 
     11/2 s tím, že ostatní částí organizačního řádu, včetně stanoveného počtu zaměstnanců   
     zůstávají beze změny. 
II. Ukládá  
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
    zabezpečit realizaci schválené organizační změny.                       T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   5 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

73/2019 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2018 

Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce  
2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2018 k projednání. 
III. Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy o činnost OÚ v roce 2018 zastupitelstvu k projednání. 
                                                                                                                                T:  20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

74/2019 
Návrh na navýšení počtu dětí v Mateřské škole Velké Březno p. o.  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  
I.   Povoluje  
     na období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 výjimku z nejvyššího počtu žáků Mateřské  
     školy Velké Březno,  
     takto: 
     1. třída - počet dětí 27,  
     2. třída - počet dětí 28, 
     3. třída - počet dětí 25, 
     s tím, že od 1. 7. 2019 i nadále platí počty žáků stanovené usnesením rady obce č. 77/2018  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                 T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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75/2019 
Návrh na změnu usnesení 17. RO č. 197/2015 - Stanovení výše náhrady nákladů za 

úpravu a ošacení oddávajícího a matrikářky na svatbách, které zabezpečuje OÚ Velké 
Březno v rámci svého matričního obvodu. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Stanovuje s účinností od 1. 4. 2019  
   výši příspěvku na za úpravu a ošacení v souvislosti se svatebními obřady takto:  
   oddávající 1.000,-- Kč/den,  
   matrikářka     800,-- Kč/den, 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 
 
 
 
 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka    


