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Č. j.: OUVB - 1990/2020 
PID: DXWX3OP16SZF 
SPIS č. 101/20 
 
 

U S N E S E N Í 
 

33. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 06. 2020 od 16:00 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

 
112/2020 

Program jednání 33. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 33. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1, oba v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Nabídka společnosti GridServices, s. r. o. na odprodej pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov 

nad Labem. 
• Záměr prodeje části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 09/2016. 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………….. 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………... 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………….. 
•  Žádost o dotaci od firmy ČEZ - Dodatek k smlouvě o nájmu.  

3. Finanční záležitosti: 
• Vyhodnocení hospodaření obce za rok 2019 – závěrečný účet. 
• Ukončení smluv o stavebním spoření. 
• Dofinancování pořizovací ceny nové CAS pro SDHO Velké Březno. 
• Žádost o odložení splátek dlužného nájmu – uzavření dohody o uznání dluhu a jeho 

úhradě ve splátkách. 
4. Různé: 

• Zpráva o činnosti na úseku požární ochrany v roce 2019. 
• Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 2011_00602. 
• Podružné zahradní vodoměry. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno. 
• Dohoda s úřadem práce – VPP. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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113/2020 
Záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1, oba v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Schválit záměr prodeje p.p.č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. 

2. Schválit záměr prodeje p.p.č. 104/1, zahrada, o výměře 195 m2 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. 

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  22. 06. 2020                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

114/2020 
Nabídka společnosti GridServices, s. r. o. na odprodej pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad 

Labem.  
Rada obce Velké Březno projednala přeloženou nabídku a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit nabytí pozemku č. 25/2 o výměře 9 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem do vlastnictví obce  
     Velké Březno. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu společnosti GridServices zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

115/2020 
Záměr prodeje části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala přeloženou žádost a  
I.    Nedoporučuje 
       Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
       schválit záměr prodeje části pozemku č. 538/4 o výměře 50 m2, v k. ú. Velké Březno. 
II.   Pověřuje  
       Karla Jungbauera, starostu obce, 
       předložením záměru prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                        T: 22. 06. 2020 
III.  Schvaluje  
       záměr pronájmu části pozemku č. 538/4 o výměře 50 m2, v k. ú. Velké Březno. 
IV. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
      zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.                                T: 15. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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116/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 09/2016 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 09/2016, spočívající ve změně výše nájemného z důvodů  
     umístění zahradní dřevěné pergoly z původních 55,- Kč za rok na 226,- Kč/rok.  
     Nájemce: 
     ……………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 NS č 09/2016.                                              T:  30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

117/2020 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………… 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ……………………,                     

Velké Březno ke dni 30. 6. 2020. 
     Nájemce:  
     ………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                              T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

118/2020 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………………… 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě …………………….,                 

Velké Březno ke dni 30. 6. 2020 
     Nájemce:  
     …………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                              T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

119/2020 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
     ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………….., Velké Březno z důvodu úmrtí 

nájemce a převzetí bytu č. .. ke dni 30. 04. 2020. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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120/2020 
 Žádost o dotaci od firmy ČEZ - Dodatek k smlouvě o nájmu  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. SML/POZ/1/2020 v předloženém znění. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                        T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

121/2020 
   Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2019 
Rada obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

A. Schválit 
1) Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2019, 
2) Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2019 ve výši 8.136.139,47 Kč, 
3) Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 8.136.139,47 Kč jako nerozdělený zisk, 
4) Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2019. 

B. Vyslovit souhlas s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2019 bez 
výhrad. 

II.  Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložení závěrečného účtu 2019 zastupitelstvu obce k projednání.             T:  22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

122/2020 
Ukončení smluv o stavebním spoření 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit: 

a) Ukončení smlouvy o stavebním spoření u Raiffeisen a.s. č. 2801805/7950, která byla 
uzavřena 2. 7. 2012, dohodou. 

b) Ukončení smlouvy o stavebním spoření u Raiffeisen a.s. č. 2799805/7950, která byla 
uzavřena 2. 7. 2012, dohodou. 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrh zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

123/2020 
Dofinancování pořizovací ceny nové CAS pro SDHO Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     vyslovit souhlas  

1. S financováním nákupu nové CAS pro SDHO Velké Březno za předpokladu, že obec 
obdrží dotaci od GŘ HZS ČR a Ústeckého kraje. 

2. Se zařazením částky na nákup nové CAS do rozpočtu obce pro rok 2020. 
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3. Se zadáním nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – Nákup CAS pro SDHO                 
Velké Březno.  

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na dofinancování CAS zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

124/2020 
Žádost o odložení splátek dlužného nájmu – uzavření dohody o uznání dluhu a jeho 

úhradě ve splátkách 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 

schválit uzavření nového Uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu na celkovou částku 
45.424,- Kč v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč. 

     Dlužník: 
     ………………………………………………………… 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením uzavření nového Uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu zastupitelstvu  
     obce k projednání.                                                                                                T:  22. 06. 2020                                 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

125/2020 
Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

preventivně výchovných akcí 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci              
Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci Velké Březno a vyhodnocení  
      preventivně výchovných akcí k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy o PO v roce 2019 zastupitelstvu obce k projednání.       T: 22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

126/2020 
Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 2011_00602 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma   
     vlastníky provozně souvisejících vodovodů pro veřejnou potřebu č.2011_00602 v  
     předloženém znění. 
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č.2011_00602.                            T:  30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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127/2020 
Podružné zahradní vodoměry 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Konstatuje, že 
      obec Velké Březno v rámci hospodaření s pitnou vodou přijímá opatření pro nadcházející  
      období sucha a to jak technická, tak i organizační. Mezi technická patří posilování  
      stávajících zdrojů vody, hledání a využívání nových zdrojů vody. Jedním z organizačních  
      opatření je snižování spotřeby vody, zejména v období sucha tak, aby se zdroje vody  
      nevyčerpaly.  Zákonem stanovená minimální spotřeba je proto v rozporu s těmito záměry  
      obce.  
II.  Stanovuje 

s okamžitou účinností, že spotřeba pitné vody měřená podružným/zahradním vodoměrem 
bude měřena a fakturována pouze po dobu platnosti cejchu podružného/zahradního 
vodoměru. Po ukončení platnosti cejchu již obec takovouto smlouvu neobnoví.  Nové 
smlouvy o odběru pitné vody již ustanovení týkající se odběru přes podružný/zahradní 
vodoměr obsahovat nebudou. 
Pokud odběratel bude i nadále k zalévání zahrady a provozování bazénu používat pitnou vodu 
z obecního řadu, bude její spotřeba měřena a vypočtena v rámci spotřeby naměřené na 
hlavním („patním“) vodoměru dané nemovitosti. 

III. Ukládá 
      Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ 
      1. O stanovisku rady obce informovat spotřebitele.                                        T:  31. 12. 2020 
      2.  Zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                T:  ihned 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

128/2020 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 

Usnesení nebylo přijato 
 

129/2020 
„Dohoda s Úřadem práce - VPP“ 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a   
    poskytnutí příspěvku č. ULA-V-16/2020, s Úřadem práce České republiky,  IČ: 72496991,  
    se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské pobočky  
    ÚP ČR v Ústí nad Labem, ……………………………….... 
II. Ukládá  
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    zabezpečit uzavření dohod dle schvalovací části tohoto usnesení.             T: 30. 6. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 

 
 

 

  Karel Jungbauer                                                                       Ing. Hana Šlechtová   
     starosta obce                místostarostka obce 


