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  U S N E S E N Í 

 
13. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 07. 2019 od 15:00 na Obecním 

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

147/2019 
Program jednání 13. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 13. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Činnost odpovědné osoby - VaK 
3) Hospodaření s majetkem obce 
4) Finanční záležitostí 
5) Různé 
6) Zprávy starosty 
7) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

148/2019 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-4009614/003, UL-V. Březno, p. p. č. 285/1, přípojka kNN 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a dohodu  
     o umístění stavby č. IP-12-4009614/003, UL-V. Březno, p. p. č. 285/1, přípojka kNN, na  
     obecním pozemku č. 291/123 v k. ú. Velké Březno 
     Budoucí oprávněná: 
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
     IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s.r.o., se  
     sídlem Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ 323 00, IČ 49196812 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením návrhu na uzavření smlouvy budoucí zastupitelstvu obce k projednání.    
                                                                                                                                 T: 23. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

149/2019 
Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. .., v ……………………………….., 

PSČ ……… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
     uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. .., v domě ………………………………….. 

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



 

 

2 
 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit odeslání výzvy k odevzdání bytu                                     T: 31. 07. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

150/2019 
Návrh na zrušení usnesení č. 146/2019 a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu    

č. .., v ul. ……………………………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Ruší 
      usnesení z 12. schůze Rady obce Velké Březno č. 146/2019, kterým nebylo schváleno              
      uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., ………………………………... 
II.  Schvaluje 
      uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. .., ………………………………. na dobu určitou 
      do 30. 09. 2019 

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

 III.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření nové nájemní smlouvy.                                                       T: 31. 07. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

151/2019 
Návrh na výpověď nájmu bytu č. ……………………….. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      výpověď nájmu bytu č. .., v ul. ……………………………………………. 
      Nájemce: …………………………………….. 
                      …………………………………….         
II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      schválit uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 500,- Kč/měsíc s panem ……………   
      ……………………………………………………………………………, oba trvale  
      hlášenými na adrese …………………………………. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce,  
      předložením návrhu na uzavření dohody o splátkách zastupitelstvu obce k projednání.    
                                                                                                                                 T: 23. 09. 2019 
 IV.Ukládá  
       Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
       zabezpečit doručení výpovědi nájmu bytu.                                                       T: 31. 07. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

152/2019 
Výzva k vyklizení a vrácení bytu č. ………………… 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.    Souhlasí 

s odesláním výzvy k vyklizení a vrácení bytu č. .., v ul. …………………………….,              
PSČ ………. 

        Nájemce: …………………………………………… 
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   II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     1. o usnesení informovat p. ……………………...                                            T: 12. 07. 2019 
     2. zabezpečit doručení výzvy k vrácení bytu č. ...                                             T: 31. 07. 2019                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

153/2019 
Výzva k vyklizení a vrácení bytu č. ……………. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí 

        s odesláním výzvy k vyklizení a vrácení bytu č. .., …………………………… 
        Nájemce: 

     ……………………………………… 
   II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     1. o usnesení informovat p. …………………...                                                T: 12. 07. 2019 
     2. zabezpečit doručení výzvy k vrácení bytu č. ...                                             T: 31. 07. 2019                       
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

154/2019 
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru – ELKUS s.r.o.  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč, který bude použit ke krytí nákladů obce  
      spojených s organizací 2. ročníku Tivolího hudebního léta a uzavření smlouvy o  
      poskytnutí finančního daru. 
      Dárce: 
      ELKUS s.r.o., IČ: 47309610, se sídlem nám. Prokopa Velikého 443/12a, 400 01 Ústí nad  
      Labem. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                            T: 30. 07. 2019 
III. Svěřuje 
     p. Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     pravomoc, v souvislosti s konáním 2. ročníku Tivolího hudebního léta, uzavírat smlouvy o   
     přijetí daru.                                                                                                         T: 12. 07.2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

155/2019 
Návrh na uzavření dohody o splácení dluhu za nedoplatek z vyúčtování služeb                  

za rok 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 10.022,- Kč a jeho úhradě v měsíčních  
     splátkách po 500,- Kč. 
     Dlužník: 
     ………………………………………………………………………………………….,  
     …………………………... 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce Velké Březno, 
     předložením žádosti Zastupitelstvu obce Velké Březno k projednání.             T: 23. 09. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

156/2019 
Čištění zahuštěných odpadních vod z fekálních vozů na Čistírně odpadních vod          

Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Souhlasí  

s využitím volné kapacity ČOV Velké Březno k čištění odpadních vod z bezodtokových 
jímek dodávaných firmou Miroslav Rus s.r.o. IČ: 04712773, se sídlem Náměstí 9. května 
212, Chabařovice, za cenu 110,- Kč/m3 + DPH. 

II. Ukládá 
Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK, 
zabezpečit realizaci tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

157/2019 
Bezúplatný převod čerpací stanice pitné vody, vodovodu, kanalizace, ČOV a čerpací 

stanice odpadní vody od OS Vítov IV 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit bezúplatný převod čerpací stanice pitné vody, vodovodu, kanalizace, čistírny  
     odpadních vod a čerpací stanice odpadních vod, které vlastní obyvatelé OS Vítov IV. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením návrhu na bezúplatný převod, zastupitelstvu obce k projednání. T: 23. 09. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

158/2019 
VaK - uzavírání smluv jménem obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Svěřuje 
      v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích Obecnímu úřadu Velké Březno pravomoc  
      rozhodovat o uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, mezi obcí  
      Velké Březno, coby dodavatelem, a konkrétními odběrateli; tato pravomoc v sobě zahrnuje  
      i oprávnění rozhodovat o změnách či ukončení již uzavřených smluv o dodávce pitné vody  
      a odvádění odpadních vod. 
II.  Stanovuje  
      v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, že pravomoc rozhodovat o uzavírání  
      smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, a o změně a ukončení těchto smluv,  
      svěřenou Radou obce Obecnímu úřadu, vykonává Úsek správy vodovodů a kanalizací  
      Obecního úřadu Velké Březno, konkrétně pak výkon této pravomoci zabezpečuje vedoucí  
      Úseku správy vodovodů a kanalizací Obecního úřadu Velké Březno. 
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III. Pověřuje 
      Bc. Kateřinu Katzerovou, vedoucí úseku VaK OÚ, 
      jednáním za obec Velké Březno při uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění    
      odpadních vod, a při změnách a ukončení těchto smluv, tj. pověřuje podepisováním těchto  
      právních jednání za Obec. 
IV. Ukládá 
      1. Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
          vydat v návaznosti na Usnesení Rady Obce pod bodem I., II. a III., Bc. Kateřině  
          Katzerové, vedoucí Úseku správy vodovodů a kanalizací Obecního úřadu Velké Březno,  
          písemné pověření k rozhodování o uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění  
          odpadních vod, a o změnách a ukončení těchto smluv, a k podepisování těchto právních    
          jednání za obec.                                                                                             T: 31. 07. 2019 
      2. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
          ve smyslu tohoto usnesení, předložit návrh na změnu a doplnění organizačního řádu   
          obecního úřadu.                                                                                             T: 19. 08. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 

 
 
 
 
 

   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka    


