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Č. j.: OUVB - 63/2020 
PID: DXWX3OP14SII 
SPIS č. 1/2020 
 
 

U S N E S E N Í 
 

22. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 01. 2020 od 16:00 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

1/2020 
Program jednání 22. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 22. 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 

2/2020 
Návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. .., ………………………,  

 Velké Březno   
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

1. Uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy, uzavřené dne 18.10.2006, Smlouvy, 
kterou se mění Nájemní smlouva, uzavřené dne 21.10.2013 včetně Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu, uzavřeného dne 27.01.2016 za účelem nájmu bytu č. .. v domě     
…………………………., a to ke dni 13.01.2019.  

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

2. Prominutí nájemného a poplatků za užívání bytu č. ..., v domě …………………………, 
za období od 01. 01. 2020 do 13. 01. 2020 paní ……………….., nar. …………… 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu.                                 T: 31. 01. 2020          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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3/2020 
Návrh na schválení vzájemné výměně bytu č. …………………., oba v domě …………….., 

Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.     Souhlasí  

   s uzavřením dohody o vzájemné výměně bytu č. ……………., oba v domě ………….., 
Velké Březno. 

  II.  Schvaluje   
        s účinností od 01. 02. 2020, na základě provedené výměny bytů: 

1. Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………, Velké Březno, na dobu 
určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní 
smlouvy vždy o jeden kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí 
nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu 

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

2. Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……….., Velké Březno, na dobu 
určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní 
smlouvy vždy o jeden kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí 
nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu 
Nájemce: 

              ……………………………………………………………………………….          
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit realizaci výměny bytů.                                                                       T: 31. 01. 2020                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

4/2020 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo ve Valtířově 

Rada obce velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 88 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
     dobu 10 let 
     Nájemce: 
     …………………………………………………………………... 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                     T: 31. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

5/2020 
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti 

organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu celoroční  
    činnosti organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 

1. TJ Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno, IČ: 
44224770,  dotaci na činnost spolku v roce 2020 ve výši  84.000,- Kč. 
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2. TJ Spartak Valtířov, z.s., se sídlem Valtířov 43, Velké Březno, IČ: 44556161, dotaci na 
činnost spolku v roce 2020 ve výši 60.000,- Kč. 

3. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno,                              
IČ: 40232379, dotaci na činnost spolku v roce 2020 ve výši 360.000,- Kč. 

II. Schvaluje 
     poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu celoroční činnosti  
     organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 
     1.   Muzeum ČSLO Valtířov z.s. se sídlem Valtířov 189, Velké Březno, IČ: 01771370,  
           dotaci na činnost spolku v roce 2020 ve výši  20.900,- Kč 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením žádostí o poskytnutí dotace zastupitelstvu obce k projednání.    T: 27. 01. 2020 
IV. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Muzeem ČSLO.                       T: 31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

6/2020 
Výběr nejvhodnější nabídky VZMR na služby s názvem:  

„TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení 
odpadních vod“   

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit: 
    1. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti INVESTSERVIS, spol. s r.o. 
    2. Uzavření příkazní smlouvy k zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora  
        BOZP  na stavbě „TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov –  
        přepojení odpadních vod“, za cenu 1.250.000,- Kč bez DPH. 
        Příkazník: 
        INVESTSERVIS, spol. s r.o., IČ: 467 10 001, se sídlem Tolstého 451, 415 03 Teplice. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu výběru nejvýhodnější nabídky zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                                                                                                 T: 27. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

7/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018, ve znění uvedeném    
     v příloze důvodové zprávy, se společností Petr Vachulka.  
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření Dodatku č. 2 zastupitelstvu k projednání.     T: 27. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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8/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu             

e. č.  S/050/70065 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu e. č. S/050/70065,  
     kterým se mění příloha č. 1 – Specifický a výpočtový list 

Zhotovitel: 
AVE Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem,                         
IČ: 61329002 

II. Ukládá 
     Petře Kratochvílové, referentce OŽP OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 5.                                                                         T: 31. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

9/2020 
Schválení vzoru smlouvy o výpůjčce kompostérů 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Schvaluje  
   vzor smlouvy o výpůjčce kompostéru o objemu 1000 l nebo 2000 l, ve znění předloženém  
   v důvodové zprávě. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

10/2020 
Uzavření smlouvy o provedení instalace a konfigurace knihovního systému Tritius 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o provedení instalace a konfigurace knihovního systému Tritius ve znění     
     uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
     Zhotovitel: 
     Tritius Solutions a.s., se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 05700582, 
     zastoupená ……………….., předsedou představenstva 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,    
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                            T: 31. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

11/2020 
Dohoda o zajištění potřebné pomoci  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dohody o zajištění potřebné pomoci mezi obcí Velké Březno  - veřejným   
     opatrovníkem a matkou opatrovance, paní ……………………………………………, bytem   
     …………………………………. 
II. Ukládá 
     PhDr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku SČ OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zajištění potřebné pomoci.                                  T: 31. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 



 

 

5 
 

12/2020 
Petice občanů „Zachraňme Tivoli“ 

Rada obce Velké Březno projednala obsah petice občanů „ Zachraňme Tivoli“ a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     zprostředkováním jednání mezi obcí, nájemcem a zástupci petičního výboru. T: 31. 01. 2020   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

13/2020 
Žádost o udělení výjimky z ochranného pásma lesa 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nesouhlasí  
     s udělením výjimky z ochranného pásma lesa vlastníkům p.p.č. 860 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Petře Kratochvílové, referentce OŽP 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                                                        T: 24. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
14/2020 

Návrh programu jednání 11. schůze zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
    I. Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
        Obecního úřadu Velké Březno dne 27. 01. 2020 od 17:00 hod. takto:  

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

     II.  Ověřovatele a skrutátory 11. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Zuzana  
           Mendlová a pan Ivan Mottl 
     III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
           paní Marcela Tomanová, paní Květa Vyhnálková a Ing. Mgr. Michal Šidák 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

 

15/2020 
Návrh na stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    stanovit s účinností od 1. 2. 2020 výši odměn členů zastupitelstva neuvolněných pro výkon  
    funkce, dle Alt. II předloženého návrhu. 
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II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na stanovení odměn zastupitelstvu k projednání.             T: 27. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 

 
 

   
 
 
 
 Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka   


