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Č. j.: OUVB - 791/2020 
PID:  DXWX3OP15L4G 
SPIS č. 45/20 

 
Z Á P I S   

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

Obecním úřadě Velké Březno 
 

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

Jednání rady bylo zahájeno 15:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

28. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 27. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 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. 
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5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. Nakládání s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh smlouvy o nájmu pozemků pro Lesy ČR s. p. 
Konstatoval, že organizace Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře (dále 
jen „Lesy ČR“), obci na základě dopisu č. j. OUVB 927/2018 ze dne 2. 3. 2018, zaslaného 
společnosti AZ Consult, spol. s r.o., Ústí nad Labem, která pro Lesy ČR zajišťovala projektovou 
dokumentaci na akci „Suchý potok, Vítov u V. B., ř. km 0,000-0,090“, zasílá ke kontrole a 
odsouhlasení návrh smlouvy o nájmu pozemků. Doplnil, že předmětem smlouvy o nájmu by 
měly být části pozemků p. č. 11, 76, 77/1, 91/1 a 91/2 v k. ú. Vítov u Velkého Března a části 
pozemků parc. č. 329/10, 329/11 a 329/12 v k. ú. Velké Březno, které budou dočasně využity pro 
účely realizace výše uvedené akce, a to z důvodu přístupu a příjezdu na staveniště, za účelem 
dočasného umístění zařízení staveniště a zřízení mezideponie. Dále doplnil, že důvodem 
realizace akce „Suchý potok, Vítov u V. B., ř. km 0,000-0,090“ je odstranění migrační překážky 
v toku (zděný stupeň), a to rekonstrukcí části opevněného koryta vodního toku. Jedná se o 
rekonstrukci části stávající stavby vodního díla, kdy podnět k realizaci akce byl dán obcí         
Velké Březno a Českým rybářským svazem, Severočeským územním svazem. S ohledem na výše 
uvedené navrhují Lesy ČR s. p. nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.  Starosta dále konstatoval, že na 
základě posouzení požadavku Lesů ČR s. p., s ohledem na způsob využití předmětných pozemků, 
nedoporučuje předkladatel pronajmout: p. p. č. 76 v k. ú. Vítov u Velkého Března – jedná se o 
obslužnou komunikaci garážového dvora; p.p.č 77/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března – jedná se 
o manipulační plochu garážového dvora;  p.p.č. 91/ 1 a 91/2, obě v k. ú. Vítov u Velkého Března 
– jedná se o napojení obslužné komunikace na komunikaci v ul. Litoměřická. 
Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že v případě potřeby přistává na p.p.č 11 ve Vítově 
vrtulník letecké záchranné služby a zeptala se, zda nemá obec v tomto smyslu uzavřenou dohodu 
se ZZS ÚK.  
Starosta odpověděl, že to prověří. 
Usnesení 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  
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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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě. 
Konstatoval, že Rada obce Velké Březno, která se konala dne 9. 5. 2018, schválila usnesením 
číslo 93/2018 uzavření pachtovní smlouvy na dobu určitou do 30. 4. 2020 s pachtýřem panem 
……………………………………………………………., za cenu 14.697,- Kč/rok. Tato 
smlouva byla uzavřena dne 10. 5. 2018 a na jejím základě jsou propachtovány tyto pozemky: 
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 pozemek 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. Doplnil, že pan …….. požádal o 
prodloužení platnosti pachtovní smlouvy, a to Dodatkem č. 1. Dále konstatoval, že vzhledem 
k tomu, že případný dodatek bude uzavírán na dobu delší, než původní pachtovní smlouva (do 
roku 2025) a s ohledem na metodiku MV ČR týkající se nakládání s obecním majetkem, 
navrhujeme nejprve schválit a zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 a až následně, v dubnové radě, 
schválit uzavření dodatku. 
Bez diskuze  
Usnesení 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, 
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- 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Komise majetkové a bytové, a to přidělit byt 
číslo .. v domě ………….. na základě pořadníku (bodového hodnocení naléhavosti bytové 
potřeby v seznamu žadatelů o obecní byt) paní …………………………………, nyní bytem 
……………..., která podala žádost o pronájem obecního bytu dne 07. 08. 2019.  
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nové nájemní smlouvy. Konstatoval, 
že paní ………….. má uzavřenou Smlouvu o nájmu bytu ze dne 12. 11. 2019 na dobu určitou do 
31. 01. 2020. Vzhledem k této skutečnosti si podala dne 26. 02. 2020 žádost o prodloužení nájmu 
bytu o další období.  Doplnil, že nájemné a splátky dle dohody hradí nepravidelně, ale v měsíci 
únoru 2020 doplatila dlužný nájem i splátky a snížila dlužnou částku k 29. 02. 2020 na          
4.669,- Kč. (K 31. 01. 2020 činil její nedoplatek celkem 10.715,- Kč.). Komise majetková a 
bytová proto doporučuje uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu určitou 6 měsíců, tj. do              
31. 07. 2020. 
Paní Mendlová se dotázala, proč jsou radě předkládány návrhy na uzavření smluv opožděně, po 
ukončení smlouvy a ne včas, aby se daly uzavřít dodatky. Proč se o dluzích dozví rada až se 
značným zpožděním. Pozdním rozhodováním obci zbytečně vznikají dluhy.  Tajemník 
odpověděl, že příslušná referentka byla dva měsíce ve stavu nemocných a na úřadě není zajištěn 
plnohodnotný zástup. Zejména se to týká programu Inkasník, ze kterého dostáváme výstupy o 
pohledávkách, a také se v něm generují tzv. výpočtové listy. 
Paní Mendlová podotkla, že nezajištění zástupu považuje za chybu, a že by se to mělo urychleně 
řešit. Současně doporučila, aby se s programem Inkasník naučil pracovat vedoucí úseku.  
Starosta konstatoval, že obdobný problém řešíme u správy pozemků a silničního správního 
úřadu. 
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Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na vyklizení bytu č. .. v domě ……………….. 
Konstatoval, že nájemnice má uzavřenou nájemní smlouvu, která je z důvodu opakovaného 
neplacení nájemného vyhotovena na dobu určitou do 31. 12. 2019.  Doplnil, že k 28. 02. 2020 
dluží ke dni 29. 02. 2020 částku na nájemném ve výši 14.905,- Kč. Tato částka se skládá z nájmů 
za období 10-12/2019 a 1-2/2020. Tzn., že od doby prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 
15. 10. 2019 neuhradila výše uvedená nájemnice nájem ani za jeden měsíc a doposud paní 
……………………. ani nepodala žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Dále doplnil, 
že Komise majetková a bytová doporučuje zaslat výzvu k vyklizení a vrácení bytu č. .., v ul. 
…………………………. 
Bez diskuze 
Usnesení 60/2020 
Výzva k vyklizení a vrácení bytu č. .., ul. ………………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí 

       s odesláním výzvy k opuštění bytu č. .., v domě ……………………………,       
       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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu 
bytu. Konstatoval, že dne 05. 02. 2020 předala paní …………. na základě Předávacího protokolu 
(Zápisu) byt č. .., na adrese ……….., obec Velké Březno. Za obec byt převzal pan Šesták.  
Referentka správy majetku paní ………. byla v té době v pracovní neschopnosti. Z tohoto 
důvodu dodatečně žádáme o ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 15. 04. 1998 dohodou a 
zároveň o prominutí nájemného za tento byt od 01. 03. 2020 do data schválení ukončení nájmu.  
Doplnil, že k bytu č. .., …………, nejsou ke dni 29. 02. 2020 vedeny žádné pohledávky. 
Bez diskuze 
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Usnesení 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. 
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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ..,              
…………, Velké Březno. Konstatoval, že Komise majetková a bytová navrhla dne 05. 03. 2020 
přidělit výše uvedený volný byt na základě pořadníku (bodového hodnocení naléhavosti bytové 
potřeby v seznamu žadatelů o obecní byt) panu ………………….., nar. …………….., nyní 
bytem ……………. Doplnil, že pan …….. podal žádost o pronájem obecního bytu na                       
OÚ Velké Březno dne 07. 06. 2018 a žádost aktualizoval dne 15. 04. 2019. 
Tajemník informoval radu, že žadatel je sice zaměstnancem obce, ale jako VPP, tedy pouze do 
května roku 2020. Nedoporučuje proto radě schválit automatickou prolongaci. 
Ing. Šlechtová doporučila uzavřít nájemní smlouvu na zkušební dobu půl roku. 
Paní Mendlová podpořila návrh Ing. Šlechtové. 
Starosta navrhl uzavřít nájemní smlouvu s platností do konce roku. 
Usnesení 62/2020    
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ……………, Velké Březno 
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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. .., v domě ………….., Velké Březno. Konstatoval, že dne 21. 10. 2019 byla uzavřena 
s paní ………… Smlouva o nájmu bytu č. .., …………, na dobu určitou do 31. 12. 2019 a dne 
30. 12. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 03. 2020. 
Dne 17. 02. 2020 podala nájemnice žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že 
na základě usnesení č. 44/2018 z 3. Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo dne           
17. 12. 2018 byla s paní ……………. uzavřena dohoda o uznání dluhu v částce 71.883,- Kč a 
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dohoda o splátkách po 2.000,- Kč měsíčně. Paní …………………… dluží na nájemném ke dni 
29. 02. 2020 celkovou částku 2.375,- Kč. Nedoplatek za vyúčtování služeb za rok 2018 činí 
2.040,- Kč. Dále doplnil, že Komise majetková a bytová doporučila z důvodu dlužného 
nájemného prodloužit dobu nájmu o další období, na dobu určitou 6 měsíců, tedy do 30. 09. 2020. 
Paní Mendlová se zeptala, zda splácí. 
Ing. Šlechtová se zeptala, zda má uhrazeny poplatky. 
Starosta citoval důvodovou zprávu. 
Pan Mottl doplnil závěry Komise majetkové a bytové, jejímž je členem. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. ..,    
ul. ……………, Velké Březno. Konstatoval, že dne 28. 11. 2019 byla s paní ……………… 
uzavřena Smlouva o nájmu bytu č. .., domě ………….., na dobu určitou do 28. 02. 2020. Dne 
17. 02. 2020 podala nájemnice žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že paní 
……….. dluží na nájemném ke dni 29. 02. 2020 celkovou částku 17.534,- Kč, dále nedoplatek 
za vyúčtování služeb za rok 2018 činí 643,- Kč a dále, že dlužná částka za odpad činí dle 
Prohlášení o bezdlužnosti ke dni 05. 03. 2020 částku 2.900,- Kč. Dále doplnil, že paní 
……………. pravidelně hradí nájemné a splátku dluhu ve výši 1.000,- Kč měsíčně. Dále 
konstatoval, že Komise majetková a bytová doporučuje uzavřít Smlouvu o nájmu bytu na dobu 
určitou 3 měsíců, do 30. 06. 2020. 
Paní Mendlová konstatovala, že při sečtení všech dlužných částek, dojde k výsledku, že 
nájemnice dluží obci cca 21.000,- Kč a zeptala se, zda dluh splácí. 
Starosta odpověděl, že je hrazeno měsíční nájemné a splátka dluhu ve výši 1.000,- Kč/měs. 
Usnesení 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 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání žádost paní ………………., bytem                           
………………………………………………., o pronájem nebytového prostoru na adrese 
Zahradní 182, Velké Březno, a to za účelem využití těchto prostor jako kancelář pro účetní práce. 
Doplnil, že se jedná se o místnost v 1. NP o výměře 13,8 m2 (do 28. 02. 2020 byla pronajata 
firmě bfz o.p.s.) -  uvedený NP je po předání obci volný. Dále doplnil, že žadatelka také projevila 
zájem o 2 místnosti v 2.NP – bývalá třída s kabinetem (nachází se nad místností výše uvedenou) 
o výměře 27,1 m2 a 6,9 m2 – v minulém volebním období se uvažovalo o zřízení „klubu pro 
seniory“ právě v tomto prostoru. Dále doplnil, že Komise majetková a bytová doporučuje uzavřít 
Smlouvu o nájmu nebytového prostoru. 
Tajemník upozornil na skutečnost, že v minulém volebním období se v tomto prostoru počítalo 
se zřízením klubu pro seniory. 
Paní Mendlová konstatovala, že doposud se nikdo ze seniorů nenabídl, že by chtěl takovýto klub 
provozovat. 
Pan Mottl informoval radu, že Komise majetková a bytová doporučuje komerční využití těchto 
volných prostor. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr pronájmu nebytových prostor v domě 
Litoměřická 64, Velké Březno. Konstatoval, že dne 14. 10. 2019 schválila Rada obce                
Velké Březno na své 17. schůzi, usnesením číslo 227/2019, ukončení smlouvy o nájmu 
nebytových prostor dohodou v domě Litoměřická 64, Velké Březno za podmínky, že nájemce 
uhradí dlužnou částku ve výši 26.941,- Kč. Tato částka byla dvěma splátkami uhrazena                  
31. 10. 2019. Zbývala částka 840,- Kč za vodné stočné, která byla uhrazena v únoru 2020. 
K dnešnímu dni nemá bývalý nájemce vůči obci žádné pohledávky. Proto předkládáme radě obce 
na vědomí textaci dohody, ve které se konstatuje, v čl. III, že pronajímatel a nájemce shodně 
potvrzují, že nájemce dotčené nebytové prostory, pronajaté na základě Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor, vyklidil již ke dni 30. 09. 2019, a tedy nájemce dotčené nebytové prostory 
od 01. 10. 2019 žádným způsobem neužívá a současně, že pronajímatel a nájemce shodně 
potvrzují a činí mezi sebou nesporným, že v souvislosti s nájmem nebytových prostor, 
založeným shora popsanou Smlouvou o nájmu nebytových prostor, který na základě této Dohody 
končí ke dni 31. 12. 2019, nemají vůči sobě k dnešnímu dni žádné nevypořádané závazky a tedy 
si navzájem ničeho nedluží.  V souvislosti s tím starosta předložil radě obce k projednání návrh 
na zveřejnění záměru pronájmu těchto nebytových prostor. Konstatoval, že se jedná se o 
nebytový prostor v 1. NP domu Litoměřická 64, který se skládá z 3 místností a chodby. První 
místnost má výměru  70,13 m2, druhá 15,21 m2, třetí 19,44 m2 a chodba 8,7 m2. Celková výměra 
tohoto NP činí 113,48 m2.  
Bez diskuze. 
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Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání závěr výsledku hospodaření organizace v roce 2019 a 
žádost o převod hospodářského výsledku Základní školy Velké Březno p. o. z roku 2019 ve výši 
40.351,02 Kč do rezervního fondu. 
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružených 
službách dodávky plynu pro odběrní místo Zahradní 182, Velké Březno. Doplnil, že v roce 2018 
byla uzavřena smlouva se společností innogy Energie, s.r.o., na zřízení odběrného místa v domě 
Zahradní 182, Velké Březno se službou  Extra+. Tato smlouva však nepodléhá automatické 
prolongaci a je proto nutné její platnost prodloužit dodatkem. 
Bez diskuze  
Usnesení 68/2020 
Uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu pro odběrné místo 
Zahradní 182 Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost     
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu pro odběrné místo  
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     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. 
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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh organizačního zabezpečení 12. zasedání 
zastupitelstva obce. Konstatoval, že s ohledem na  opatření a doporučení vlády v souvislosti 
s koronavirem, navrhuje svolat jednání zastupitelstva na samé hranici zákonné možnosti, tedy na 
20. 4. 2020. Dále informoval radní o Pokynu MV ČR ze dne 16. 3. 2020, který se týká svolání 
zastupitelstva obce v době vyhlášení krizového opatření. 
Ing. Fiala navrhuje, aby se program zúžil pouze na ty nejdůležitější body a ostatní body návrhu 
se projednaly později. 
Tajemník odpověděl, že dle stanoviska MV můžeme v době zákazu volného pohybu osob 
svolávat zastupitelstvo pouze za účelem řešení krizové situace a za podmínky, že jednání 
zastupitelstva je nezbytné a zcela nevyhnutelné. MV předpokládá, že „běžný“ provoz obce je 
v kompetenci rady a tedy ani v době, kdy je vyhlášen stav nouze, nejsou základní funkce obce 
narušeny. 
Starosta konstatoval, že tedy prozatím stanovíme datum jednání zastupitelstva na 20. dubna a 
v případě, že bude zákaz volného pohybu prodloužen, posuneme datum svolání. 
Usnesení 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. 
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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 
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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o obsahu střednědobého výhledu, který na vyžádání obce v souvislosti 
s nalezením možnosti financování nákupu CAS pro JPOII, zpracoval Ing. ………. 

Starosta informoval radu o stanovisku MZe k „zahradním“ vodoměrům (zákonem stanovený 
minimální odběr 30m3/rok) a konstatoval, že jediným řešením zřejmě bude, nechat „doběhnout“ 
stávající smlouvy a nové neuzavírat. Lidé by měli více využívat tzv. dešťovky a šetřit tak naše 
vodní zdroje a ne pod kuratelou této smlouvy vodou plýtvat. 

Starosta informoval radu o tom, že obdržel stanovisko právníka PROVODu k možné podjatosti 
společnosti PRO-Systém ve veřejné zakázce intenzifikace ČOV. Závěr  AK je jednoznačný, 
společnost PRO-Systém podjatá není. 

Starosta informoval o způsobu distribuce informací o koronaviru.  Všechny informace zasílá na 
adresář „rada“, dále jsou zveřejňovány na www stránkách obce pod bannerem „informace ke 
koronaviru“, v aplikaci Mobilní rozhlas a na facebooku obce. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda obec obdrží od hygieny informaci o tom, že se v obci vyskytuje 
nákaza koronaviru. Starosta odpověděl, že ne, neboť se jedná o zákonem chráněnou informaci. 

Ing. Šlechtová se dotázala, zda a jakou pomoc obec poskytuje seniorům. Starosta informoval o 
distribuci letáků, ve kterých jsou uvedena telefonní čísla, na které mohou v případě potřeby, 
senioři volat. Současně informoval radní o povinnosti obce poskytovat pomoc osobám starším 
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70 let (zejména nákup potravin a léků). Dle seznamu, který máme k dispozici, žije v naší obci 
více jak 350 osob starších 70 ti let. Doplnil, že doposud žádný ze seniorů obec o pomoc 
nepožádal.    

Starosta informoval radu, že „shání“ dezinfekce a roušky, ale obchodníci se bojí je prodávat. 
Někteří občané přislíbili, že ušijí roušky pro seniory v obci. Hejtman přislíbil, že část ze 
zabaveného nákladu roušek a respirátorů by měly prostřednictvím ORP obdržet i obce.  

Starosta informoval radu, že oslovil arch. …….., který mu předložil nabídku na vypracování 
žádosti o demoliční výměr budovy staré školní jídelny a současně i návrh, co na místě následně 
vybudovat.  Radní souhlasili se zadáním.  

K bodu programu 6 -  Diskuse                                                                                         

Paní Mendlová vznesla dotaz týkající se konání svateb. Starosta odpověděl, že konání svateb je 
zakázáno. Paní Mendlová proto doporučila, abychom v tomto smyslu informovali potencionální 
žadatele. 

Paní Mendlová informovala radu, že s ohledem na omezení volného pohybu osob, bylo nutné 
v podstatě předělat polovinu příspěvků v chystaném březnovém zpravodaji.   

Ing. Šlechtová informovala radu o tom, že až do odvolání komise nebude realizovat gratulace 
jubilantům a požádala starostu, aby v tomto smyslu informoval občany. 

 
 

Jednání rady bylo ukončeno v 16:38 hod. 

 
 
 
 
    
 
    Karel Jungbauer                                                                        Ing. Hana Šlechtová                
            starosta                                                                                       místostarostka                                                                            


