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Č. j.: OUVB - 975/2020 
PID:  DXWX3OP15RJ7 
SPIS č. 44/20 
 
 

U S N E S E N Í 
 

28. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 03. 2020 od 15:00 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:  
 

55/2020 
Program jednání 28. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 28. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Hospodaření s majetkem obce: 

• Záměr pronájmu pozemků – Lesy ČR s. p. 
• Záměr uzavření Dodatku č. 1 pachtovní smlouvy.  

• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. …………, Velké Březno. 
• Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, ……….., Velké Březno. 
• Výzva k vyklizení a vrácení bytu č. .., ul. ………….., Velké Březno. 
• Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě …………., 

Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ………, Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě …………, 

Velké Březno. 
• Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ……………, Velké Březno. 
• Žádost o pronájem nebytových prostor – Zahradní 182. 
• Záměr pronájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 64, Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy 

Velké Březno p. o. z roku 2019. 
4. Různé: 

• Uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu pro odběrní místo 
Zahradní 182, Velké Březno. 

• Organizační zabezpečení 12. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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56/2020 
Záměr pronájmu pozemků – Lesy ČR s. p. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost     
I.  Schvaluje  
     za účelem přípravy a realizace stavby „Suchý potok, Vítov u V. B., ř. km 0,000-0,090“,       
     záměr pronájmu těchto pozemků: 

Číslo 
parcely 

Druh 
pozemku 

Výměra 
v m2 

Pronajímaná 
výměra v m2 

Katastrální 
území 

LV Obec 

11 ostatní plocha 1873 200 Vítov u Velkého Března 1 Velké Březno 

329/10 trvalý travní porost 271 164 Velké Březno 1 Velké Březno 

329/11 trvalý travní porost 683 106,5 Velké Březno 1 Velké Březno 

329/12 trvalý travní porost 210 29,5 Velké Březno 1 Velké Březno 

Celkem 500  

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T: 20. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

57/2020 
Záměr uzavření Dodatku č. 1 pachtovní smlouvy  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Schvaluje  
    záměr uzavření Dodatku č. 1 pachtovní smlouvy ze dne 10. 5. 2019, kterým se prodlužuje  
    platnost této smlouvy do 30. 4. 2025 o pachtu těchto pozemků: 
    k.ú. Velké Březno 

- pozemku parcelního čísla 24/1, orná půda, výměr 25059 m2, 
- pozemku parcelního čísla 34/1, orná půda, výměr 2960m2, 
- pozemku parcelního čísla 656/2, trvalý travní porost, výměr 10664 m2, 
- pozemku parcelního čísla 656/9, trvalý travní porost, výměr 6860m2, 

     k.ú. Valtířov nad Labem 
- pozemku parcelního čísla 303/1, orná půda, výměra 10145 m2,  
- pozemku parcelního čísla 303/3, ostatní plocha, výměra 1226 m2, ostatní komunikace, 
- pozemku parcelního čísla 305/1, ostatní plocha, výměra 1179 m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 305/3, ostatní plocha, výměra 1284 m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 305/4, ostatní plocha, výměra 1112m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 305/2, ostatní plocha, výměra 271 2m2, jiná plocha, 

     a pozemku na základě nájemní smlouvy č. 122N01/08, kdy jako nájemcem jsme oprávněni     
     užívat pozemek, parcelního čísla 307, orná půda o výměře 6044 m2, katastrální území  
     Valtířov nad Labem, který je ve vlastnictví České republiky  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                    T: 20. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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58/2020 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ………….., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření 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: 
       ……………………………………………………………………. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                        T: 31. 03. 2020    
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

59/2020 
Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č…., ……………, Velké Březno, 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č…., v domě ……….., Velké Březno, na dobu   
       určitou do 31. 07. 2020. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                       T: 31. 03. 2020          
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

60/2020 
Výzva k vyklizení a vrácení bytu č. …, ul. ………………, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí 

       s odesláním výzvy k opuštění bytu č. …, v domě ………….., Velké Březno,       
       Uživatel:  
       …………………………………………………………………………………. 
  II. Ukládá 

    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
    zabezpečit doručení výzvy k opuštění bytu.                                                       T: 31. 03. 2020                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  

61/2020 
Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ……………., 

Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení Nájemní smlouvy, uzavřené dne 15. 04. 1998 k bytu č. …,  
     v domě ……………, Velké Březno, ke dni 18. 03. 2020.  

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

      s tím, že z důvodů nezaviněných nájemcem nebylo možné uzavřít tuto dohodu dříve, a  
      proto nebude paní ……….. účtováno za dobu od 01. 03. 2020 do 18. 03. 2020 nájemné. 
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II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu.                               T: 31. 03. 2020          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

62/2020    
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č…., ………………….., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje  
    uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě …………….., Velké Březno, na dobu určitou 
    do 31. 12. 2020. 

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

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                      T: 31. 03. 2020          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

63/2020 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ………….., Velké 

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

       uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. …, v domě …………., Velké Březno, 
       na dobu určitou do 30. 09. 2020. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu.                           T: 31. 03. 2020       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

64/2020 
Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, ul. ……………, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě …………….., Velké Březno, na dobu 
       určitou do 30. 06. 2020. 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………... 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                    T: 31. 03. 2020          
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti  hlasů zdržel 0 
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65/2020 
Žádost o pronájem nebytových prostor – Zahradní 182 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje   
     a) záměr pronájmu nebytových prostor v domě Zahradní č. p. 182, Velké Březno   
         o výměře 13,8 m2 v 1.NP. 
     b) záměr pronájmu nebytových prostor v domě Zahradní č. p. 182, Velké Březno  
         o výměře o výměře 27,1 m2 a 6,9 m2, oba v 2.NP. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T: 31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

66/2020 
Záměr pronájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 64, Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí 
      textaci dohody o ukončení nájmu NP v domě Litoměřická 64, Velké Březno. 
II.  Schvaluje 
      záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 113,48 m2 v 1. NP domu Litoměřická 64    
      Velké Březno 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.                                T: 31. 03. 2020          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

67/2020 
Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy   

Velké Březno p. o. z roku 2019 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Schvaluje  
     a) Účetní uzávěrku organizace Základní škola Velké Březno p. o. za rok 2019. 
     b) Převod hospodářského výsledku organizace Základní škola Velké Březno p. o. 
         za rok 2019 ve výši 40.351,02 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                    T: 31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

68/2020 
Uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu pro odběrní místo 

Zahradní 182 Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost     
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu pro odběrní místo  
     Zahradní 182, Velké Březno ve znění předloženého návrhu. 
     Obchodník: 
     innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10.  
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku.                 T: 31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

69/2020 
Organizační zabezpečení 12. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
    I. Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
        Obecního úřadu Velké Březno dne 20. 04. 2020 od 17:00 hod. takto:  

1. Zahájení 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část 
3. Hospodaření s majetkem obce 

• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov,  p. č. 23/1, přípojka 
NN. 

4. Finanční záležitosti 
• Poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 

kulturních akcí. 
• Návrh dohody o mimosoudním narovnání – Klement a.s. 
• Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu číslo  

S/050/70065 – AVE.  
• Dohoda o vzájemných právech a povinnostech v souvislosti s výstavbou rodinných 

domů v lokalitě „ Velké Březno – Vítov“.  
• Souhlas s doplacením pořizovací ceny CAS.  

5. Různé 
• Podlimitní veřejná zakázka „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - 

přepojení odpadních vod“ -  výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky.  
• VZMR „ Zahradní 142 – oprava fasády, včetně výměny oplechování patrové římsy, 

podokenních říms a výměny oken ve dvou bytech, kde se nachází původní dřevěná 
okna“ – výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

• VZMR – „Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“ – výběr 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

• VZMR – „Zateplení objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“ – výběr 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

• Návrh na uzavření dohody o vzájemných právech a povinnostech v souvislosti 
s výstavbou rodinných domů v lokalitě „ Velké Březno – Vítov“.  

• Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno 
v roce 2019. 

• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2019. 
• Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2019. 
• Kontrola plnění usnesení přijatých v období červenec až prosinec 2019. 

6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
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8. Připomínky občanů – 2. část 
     II.  Ověřovatele a skrutátory 12. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala a pan  
           Jan Šotka. 
     III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
           paní Pavla Hasprová, paní Ivana Charvátová a Mgr. Michal Kulhánek. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0  
 
 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


