
 

 

1 
 

Č. j.: OUVB - 1894/2020 
PID: DXWX3OP16PD2 
SPIS č. 114/20 
 
 

U S N E S E N Í 
 

34. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 07. 2020 od 16:00 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

130/2020 
Program jednání 34. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 34. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 

• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001. 

• Záměr pronájmu části pozemku p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu pozemku p. č. 392/4 v k. ú.  Valtířov nad Labem. 
• Pronájem části pozemku p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno. 
• Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. …………., Velké Březno.    
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ……………., Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ………….., Velké Březno. 
• Prodlení s úhradou splátek dle splátkového kalendáře ze dne 27. 12. 2019.  
• Schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a bytu 

zvláštního určení ze seznamu žádostí o byt. 
3. Finanční záležitosti: 

• Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na zateplení bytových domů ve 
vlastnictví obce.  

• Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na nákup 
CAS pro JSDHO Velké Březno. 

• Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru – ELKUS s.r.o.  
• Návrh na podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace 

AGROFERT.  
4. Různé: 

• Návrh na přijetí hmotného daru – HZS Ústeckého kraje. 
• Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ pro školní rok 2020/2021. 
• Stížnost – ZŠ Velké Březno. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno. 
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• Žádost o vyjádření k možnosti zrušení železničního přejezdu ve Valtířově u 
cyklostezky. 

• Analýza povodňových rizik obce Velké Březno. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

131/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                       T: 14. 09. 2020                                
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

132/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-4019138/001 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 14. 09. 2020                          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

133/2020 
Záměr pronájmu části p. p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 851/1 v k. ú.  Velké Březno, o výměře cca 787 m2. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

134/2020 
Záměr pronájmu p. p. č. 392/4 v k. ú.  Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     záměr pronájmu pozemku č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem, o výměře 27 m2. 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

135/2020 
Pronájem části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      pronájem části pozemku č. 538/4 v k. ú.  Velké Březno o výměře 50 m2, na dobu neurčitou, 
      účel nájmu: zahrada k rekreaci.  
      za cenu 4,- Kč/m2/rok.  
      Nájemce: 
      ………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

136/2020 
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 31. 12. 2020. 

  Nájemce: 
 …………………………………………….. 

II.   Ukládá 
       Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
       zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                    T: 31. 07. 2020          
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

137/2020 
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 do 31. 12. 2020 

    Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………………... 
 II. Ukládá 

    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
    zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                          T: 31. 07. 2020                 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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138/2020 
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: 
       …………………………………………………………………………………….. 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                       T: 31. 07. 2020          
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

139/2020 
Prodlení s úhradou splátek dle splátkového kalendáře ze dne 27. 12. 2019  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 

        ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě …………………, Velké Březno, 
        ke dni  23. 08. 2020. 

II.  Schvaluje 
      zaslání výzvy k okamžité úhradě dluhu z důvodu ztráty výhody splátek. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit doručení výzvy k okamžité úhradě celého dluhu.                           T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

140/2020 
Schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a bytu 

zvláštního určení ze seznamu žádostí o byt 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

1. Z důvodů neprovedení aktualizace žádosti o pronájem obecního bytu, vyřazení ze 
seznamu žádostí o obecní byt těchto žadatelů: 

• …………………………………………………………….. 
• ……………………………………………………………………………….., 
• ………………………………………………………………………………, 
• ……………………………………………………………………………, 
• ……………………………………………………………………………, 
• ……………………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………………………………., 
• ……………………………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………………………………, 
• ………………………………………………………………………………….., 
• ……………………………………………………….., 
• …………………………………………………………, 
• …………………………………………………………………, 
• ……………………………………………………………………………... 

2. Z důvodů neprovedení aktualizace žádosti o pronájem bytu zvláštního určení (DPS), 
vyřazení ze seznamu žádostí o byt v DPS těchto žadatelů: 
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• …………………………………………………………………, 
• …………………………………………………………………………………, 
• ……………………………………………………………., 
• …………………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………………………., 
• …………………………………………………………………... 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                T: 31. 07. 2020         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

141/2020 
Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na zateplení bytových domů ve vlastnictví 

obce  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit podání žádostí o dotaci z programu č. 06 Integrovaný regionální operační program,         
     78. výzva   IROP – Energetické úspory v bytových domech III – SC 2.5., na zateplení  
     bytových domů Valtířov 66, Náměstí 171 a Litoměřická 104. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                      T: 14. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

142/2020  
Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na nákup 

CAS pro JSDHO Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o poskytnutí dotace jako krajské podpory pořízení nové CAS v rámci      
     dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z  
     Fondu zábrany škod. 
     Poskytovatel: 
     Ústecký kraj 
     Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
     Zastoupený: O……….. B…………, hejtmanem Ústeckého kraje 
     IČ: 70892156 
     DIČ: CZ70892156 
     Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
     číslo účtu:       1630952/0800 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dotaci.                                                               T: 31. 08. 2020                                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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143/2020 
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 3. 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: 31. 07. 2020 
III. Svěřuje 
     p. Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     v souvislosti s konáním 3. ročníku Tivolího hudebního léta, pravomoc uzavírat smlouvy o   
     přijetí daru a Dohody o vystoupení. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

144/2020 
Návrh na podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace 

AGROFERT  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu Nadace AGROFERT na  
     pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. 
II. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     zabezpečit podání žádosti o dotaci.                                                                     T: 31. 07. 2020                                                             
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

145/2020 
Návrh na přijetí hmotného daru – HZS Ústeckého kraje 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
     přijetí hmotného daru – 6 ks ručních radiostanic EASY PLUSY, které budou předány do  
     užívání jednotce SDHO Velké Březno a uzavření darovací smlouvy. 
     Dárce: 
     Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
     se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 
     IČO: 70886300 
     DIČ: CZ70886300  
     Zastoupená: plk. Ing. R……. V…………, ředitelem HZS Ústeckého kraje 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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146/2020 
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2020/2021 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  
I.   Povoluje  
     pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu žáků Mateřské školy Velké Březno,    
     a to: 
     1. třída - počet dětí 27,  
     2. třída - počet dětí 27, 
     3. třída - počet dětí 25. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                 T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

147/2020 
Stížnost – ZŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Zjišťuje, že 

• stížnost byla přednesena na jednání zastupitelstva obce dne 22. 6. 2020, 
• stížnost byla formálně doručena na podatelnu OÚ dne 24. 6. 2020, 
• stížnost směřuje proti nedostatkům v řízení základní školy, 
• stížnost je anonymní, 
• zřizovatel není kompetentní k tomu, aby řešil stížnost na organizaci vzdělávání a v 

oblasti personální, 
• od autorů a obsahu stížnosti se písemně distancovalo celkem 37 zaměstnanců školy 

s tím, že stížnost obsahuje nepravdy a je plná lživých osobních útoků. 
II. Považuje stížnost na vedení Základní školy Velké Březno podanou dne 24. 6. 2020 pod     
     č.j. 2227/2020 za neoprávněnou a vyřízenou.    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

148/2020 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává 
     paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno p. o., 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitelku školy.                         T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

149/2020 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává  
     PaedDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, p. o. 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši poloviny částky uvedené  
     v důvodové zprávě. 
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitele školy.               T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

150/2020 
Žádost o vyjádření k možnosti zrušení železničního přejezdu ve Valtířově u cyklostezky 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nesouhlasí  
      se zrušením přejezdu P2974 v železničním kilometru 438,385 na trati Všetaty – Děčín. 
II.  Žádá 
      Správu železnic, statní organizaci, 
      aby za účelem snížení rizikovosti přejezdu doplnily přejezd P2974 o závory. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      o tomto usnesení informovat žadatele.                          T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

151/2020 
Analýza povodňových rizik obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno vzala na vědomí obsah  dokumentu nazvaného“ Analýza oblastí s 
významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik 
v povodí Labe) Etapa B - OHL317022 – Zvýšení protipovodňové ochrany Velké Březno a  
I.  Konstatuje, že 
    navržené protipovodňové opatření pro obec Velké Březno je provedeno pro návrhový průtok   
    Q20, přičemž ekonomicky vychází jako neefektivní.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 

 


