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U S N E S E N Í 

 
9. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 15. 04. 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:  
 

76/2019 
Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 9. schůze takto: 

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

Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel  

77/2019 
Koupě části pozemku č. 101/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      schválit uzavření smlouvy o koupi části pozemku č. 101/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března,  
      dle geometrického oddělovacího plánu č. 5940-020/2019 označené jako pozemek p. č.  
      101/34  orná půda, o výměře 288 m2  
      za cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s odkoupením. 
      Prodávající: 
      1. ………………………………………………………… 
      2. ………………………………………………………… 
      3. …………………………………………………………….. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na odkoupení části p.p.č. 101/1 zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

78/2019 
Smlouva 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 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –   
     služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov,  
     pozemek p.č. 194/1, přípojka NN, na obecním pozemku č. 200/4 k.ú. Valtířov nad Labem 
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     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
     IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností RYDVAL-ELEKTRO, s.r.o., se  
     sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření smlouvy budoucí zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

79/2019 
Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva provést 

stavbu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a  
     práva provést stavbu na pozemcích p. č. 39 a p. č. 105, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru uzavřít smlouvu budoucí zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

80/2019 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016638/VB/2 „UL_Valtířov, 

p.p.č. 152/3 – kNN“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016638/VB/2,  
    „UL_Valtířov, p.p.č. 152/3 - kNN 
     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 MARTIA, a.s., Teplická   
     207/129, 405 02 Děčín, IČO: 25006754 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru uzavřít smlouvu budoucí zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

81/2019 
Pronájem části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno – uzavření dodatku č. 1 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8/2017, kterým se mění výměra pozemku č. 659 z 30 m2  
     na 130 m2.  
     Nájemce: 
     pan ……………………………………………………………………...  
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 8/2017.                                         T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

82/2019 
Dohoda o ukončení Nájemní smlouvy č. 147/97 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 147/97 na část pozemku č. 381, o výměře  
     35 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem, s  paní  ………………………………………………. 
     ………..., ke dni 30. 4. 2019. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                                  T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

83/2019 
Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. .. v domě …………… 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. .., v domě ………………………………, na dobu  
      určitou do 30. 6. 2019 

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

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření nové nájemní smlouvy.                                                      T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

84/2019 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu bytu č. ... v domě …………. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě …………………………., 

kterým se prodlužuje doba nájmu o 3 měsíce, tedy do 31. 7. 2019 s tím, že ponechává v 
platnosti podmínky výše nájemného vypočteného v souladu s usnesením rady obce číslo 
214/2018 ze dne 08. 10. 2018, kterým byla stanovena výše měsíčního nájemného u nově 
uzavíraných smluv na 51,- Kč/m2. 

     Nájemce: 
     ……………………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy.                                          T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdrže 1 
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85/2019 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu bytu č. ..v domě ……………….. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ……………………………..,  
      kterým se prodlužuje doba nájmu o 6 měsíců, tedy do 31. 10. 2019 

        Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy.                                          T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

86/2019 
Přechod nájmu 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Bere na vědomí 
      přechod nájmu bytu č. .. v domě ……………., Velké Březno z důvodu uvedených v § 2279   
      občanského zákoníku 
II.   Schvaluje  
      uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. .., v domě …………………………… 
      Nájemce:  
      ……………………………………………………………………….. 
III. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy.                                         T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

87/2019 
Žádost o pronájem nebytových prostor 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    1.  Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Litoměřická 248 (bývalá kotelna),     
         o výměře 32,66 m2, na dobu od 15. 4.2019 do 7. 5. 2019, za cenu 24,28 Kč/m2/měs., za  
         účelem uskladnění vybavení bytu s tím, že nájemné bude uhrazeno při podpisu smlouvy. 
         Nájemce:  
         ……………………………………………………………………….. 
    2.  Záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 248, ul. Litoměřická Velké Březno    
         (bývalá kotelna) o výměře 32,66 m2. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     a) Zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                         T: 30. 04. 2019 
     b) Zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                            T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

88/2019 
Rozpočtové opatření 2/2019 

Rada obce Velké Březno projednala návrh rozpočtového opatření č. 2/2019     
I. Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 2/2019 v předloženém znění 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ 
     zabezpečit zapracování rozpočtových opatření do účetnictví obce.                  T: 30. 04. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

89/2019 
Žádost o podílení se na rekonstrukci ordinace praktického lékaře – Mediconet s.r.o. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Souhlasí  
     se spolufinancováním rekonstrukce ordinace praktického lékaře (ordinace, čekárna a denní  
     místnost) v částce ve výši 125.000,- Kč bez DPH. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     ve spolupráci se společností Mediconet s.r.o. zabezpečit realizaci rekonstrukce, zejména      
     provádět kontrolu účelnosti vynaložených prostředků.                                   T: 30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

90/2019 
Žádost o poskytnutí dotace na Den dětí – Spartak Valtířov z.s. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      zařazení akce „Den dětí “ do kulturního kalendáře, jehož organizaci zajišťuje obec 
II.  Pověřuje 
     Bc. Tomáše Pýchu, 
     organizačním zajištěním akce „Den dětí“ za těchto podmínek: 
     a) náklady na akci hrazené z rozpočtu obce nesmí přesáhnout 15.000,- Kč 
     b) akce „Den dětí“ se bude konat ve spolupráci s fotbalovým klubem Spartak Valtířov 
     c) pořadateli bude poskytnuta záloha ve výši 15.000,- Kč 
     d) vyúčtování bude provedeno do 30 dnů od ukončení akce. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

91/2019 
Žádost o poskytnutí dotace na 5. ročník akce Májový běh 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      zařazení 5. ročníku akce „Májový běh “ do kulturního kalendáře, jehož organizaci zajišťuje  
      obec 
II.  Pověřuje 
     paní Zuzanu Mendlovou, 
     organizačním zajištěním 5 ročníku „ Májového běhu“ za těchto podmínek: 
     a) náklady na akci hrazené z rozpočtu obce nesmí přesáhnout 7.500,- Kč 
     b) pořadateli bude poskytnuta záloha ve výši 7.500,- Kč 
     c) vyúčtování bude provedeno do 30 dnů od ukončení akce. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

92/2019 
Žádost o poskytnutí dotace na akci „ Noc kostelů“ 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      zařazení akce „Noc kostelů“ do kulturního kalendáře, jehož organizaci zajišťuje  
      obec 
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II.  Pověřuje 
     paní Zuzanu Mendlovou, 
     organizačním zajištěním akce „ Nos kostelů“ za těchto podmínek: 
     a) náklady na akci hrazené z rozpočtu obce nesmí přesáhnout 2.000,- Kč 
     b) pořadateli bude poskytnuta záloha ve výši 2.000,- Kč 
     c) vyúčtování bude provedeno do 30 dnů od ukončení akce. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

93/2019 
Návrh na podání žádosti o dotaci  - zateplení obecních budov 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit podání žádosti o dotaci na projekty „zateplení obecních budov“ BD Litoměřická 248  
     a BD Ústecká 149 a 152 v rámci Operačního programu životního prostředí – 5.1. Snížit  
     energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na podání žádosti o dotaci zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 

94/2019 
Obnova  ČSOV u Tivoli - kanalizace Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
     uzavření smlouvy o dílo za účelem provedení opravy objektu ČSOV u Tivoli 
     za cenu 357 795,20 Kč + DPH 21 %. 
     Dodavatel: 
     Intermont TS s.r.o., se sídlem Denisova 460, 415 03 Teplice, IČ: 28710517. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                    T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

95/2019 
Návrh OZV č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 1/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 1/2019 zastupitelstvu obce k projednání.                T: 20. 05. 2019 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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96/2019 
Návrh OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 2/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 2/2019 zastupitelstvu obce k projednání.                T: 20. 05. 2019 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

97/2019 
Návrh OZV č. 4/2019, o omezení hlučných činností 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 4/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 4/2019 zastupitelstvu obce k projednání.                T: 20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

98/2019 
 Návrh OZV č. 5/2019, 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 č. 5/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 5/2019 zastupitelstvu obce k projednání.               T: 20. 05. 2019 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

99/2019 
Děčínské memorandum na podporu českých vodních cest 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Souhlasí 
     s obsahem Děčínského memoranda na podporu českých vodních cest, ve znění předloženém  
     v příloze důvodové zprávy.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     podpisem Děčínského memoranda na podporu českých vodních cest 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
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100/2019 
Informace o řešení podnětu členů rady obce - právník obce a pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o řešení podnětu členů rady obce, který se týkal 
výkonu činnosti právníka obce a pověřence pro ochranu osobních údajů v hlavním pracovním 
poměru a tuto 
I.     Bere na vědomí 
II.    Ruší k 30. 6.2019 
       1. Funkční místo – právník obce 
       2. Funkční místo – pověřenec pro ochranu osobních údajů 
III.  Stanoví  
       od 1. 7. 2019 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem    
       25 z toho je 10 v dělnických profesích. 
IV. Schvaluje 
       1. Změnu organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno, včetně přílohy č. 1 
       2. Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb zahrnující právní poradenství,  
           činnost KKPP a činnost pověřence pro ochranu osobních údajů v základním rozsahu  
           50 hod./měs. s Mgr. …………………….., advokátem. 
V.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                              T:  30. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  

101/2019 
Zprostředkování nákupu elektrické energie se spol. POWER EXCHANGE CENTRAL 

EUROPE, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí, že  
      je uzavřena platná smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné        
      zákazníky – odběratele, se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se  
      sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ 278 65 444, DIČ CZ 699000864, a to na dobu  
      neurčitou.  
II.  Souhlasí, 
      aby nákup elektrické energie prostřednictvím trhu PXE přímo na burze za účelem získat tak  
      „nejlevnější“ sazby za MWh (megawatthodina), byl realizován využitím koeficientu  
      postupného nákupu elektrické energie, z důvodu rozložení cenového rizika v čase.  
III. Svěřuje 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce Velké Březno, 

1. Pravomoc k provádění všech úkonů obce v souvislosti s uzavíráním obchodů na trhu 
PXE pro konečné zákazníky. 

2. Pravomoc uzavřít smlouvu o dodávce elektrické energie pro obec Velké Březno s 
dodavatelem, jehož nabídka ceny elektrické energie pro obec Velké Březno byla na 
burze nejvýhodnější.  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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102/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 SOD - realizace veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny 

a kuchyně pro obec Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č.  SOD/24/2018 - Výstavba školní jídelny a   
     kuchyně, v předloženém znění.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 2 SOD/24/2018.                        T:  30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 

 
 
 
 

 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka    


