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Č. j.: OUVB – 3425/2020 
PID:  DXWX3OP183WZ 
SPIS č. 170/20 

U S N E S E N Í 
 

14. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 
 

které se konalo dne 14. 09. 2020 od 17:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno. 

 
Jednání se účastnilo 9 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: paní Květuše Vyhnálková, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., paní Ivana  
                  Charvátová, Ing. Hana Šlechtová, paní Marcela Tomanová a pan Karel Turek. 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
Bod pořadu 1. Zahájení 

211/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 14. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla 
Hasprová a pan Ivan Mottl. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha a pan Jan Šotka. 

II. Pověřuje 
     Ing. Jana Fialu 
     k podepsání zápisu a usnesení z dnešního jednání za nepřítomnou místostarostku. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

212/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 14. zasedání s tímto obsahem:  

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: 

• Prodej p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Prodej p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Prodej p. p. č. 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Prodej p. p. č. 291/90 a 291/91 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/92 a 291/93 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/110 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno. 
• Koupě pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad Labem.  
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/88 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a 

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

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 
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• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/002. 

• Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby“ 
Vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě obytného souboru Vítov II, Pod 
Vartou“. 

4. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtové opatření 3/2020. 
• Souhlas s podáním žádosti o dotaci na zateplení bytových domů. 
• Změna usnesení zastupitelstva obce  - poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního 

programu obce na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zápůjčce a o zřízení zástavního práva 

k movité věci - FK Jiskra Velké Březno. 
5. Různé: 

• Řád veřejného pohřebiště – novela. 
• Kontrola plnění usnesení přijatých v 1. pololetí 2020.  

6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

213/2020 
Prodej p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 103/3 zahrada, o výměře 130 m2, v k. ú. Vítov u    
Velkého Března, 
za cenu 63.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem. 

     Kupující: 
     Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 271, se sídlem Litoměřická 271, 403 23  
     Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

214/2020 
Prodej p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

 uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2, v k. ú. Vítov u  
 Velkého Března, 
 za cenu 130.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem. 

      Kupující: 
      manželé, …………………………………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
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215/2020 
Prodej p. p. č. 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

 uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 104/1, zahrada, o výměře 195 m2, v k. ú. Vítov u    
 Velkého Března, 
 za cenu 95.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem. 

      Kupující: 
      manželé, ……………………………………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

216/2020 
Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/90 a 291/91 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 291/90, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře  
     410 m2 a pozemku p. č. 291/91, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 373 m2, oba v k. ú.  
     Velké Březno  
     za cenu celkem 618.570,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 335.907,- Kč 
• Elte, s.r.o. částku 163.960,20 Kč 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a  Elte s.r.o. 
Kupující: 
manželé, ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………… 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

217/2020 
Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/92 a 291/93 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 291/92, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 341 m2 a pozemku p. č. 291/93, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 348 m2, oba      
     v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 544.310,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 295.581,- Kč 
• Elte, s.r.o. částku 144.276,60 Kč 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a  Elte s.r.o. 
Kupující: 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
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218/2020 
Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Ruší 
      usnesení 13. ZO č. 199/2020. 
II.  Schvaluje  
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 291/109, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 540 m2, v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 426.600,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 231.660,- Kč, 
• Elte, s.r.o. částku 113.076,- Kč, 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a  Elte s.r.o. 
Kupující: 
 ……………………………………………………………………. 

III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření kupní smlouvy.             T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

219/2020 
Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/110 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Ruší 
      usnesení 13. ZO č. 200/2020 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 291/110, ostatní plocha, jiná plocha, o   
      výměře 555 m2, v k. ú. Velké Březno  
      za cenu celkem 438.450,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 238.095,- Kč, 
• Elte, s.r.o. částku 116.217,- Kč, 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a  Elte s.r.o. 
 Kupující: 
 ………………………………………………………….. 

III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření kupní smlouvy.             T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

220/2020 
Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Ruší  
      usnesení 13. ZO č. 201/2020 
II.  Schvaluje  
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 291/112, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 464 m2, v k. ú. Velké Březno 
     za cenu celkem 366.560,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 199.056,- Kč 
• Elte, s.r.o. částku 97.161,60 Kč 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a  Elte s.r.o. 
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 Kupující: 
 ………………………………………………………. 

III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření kupní smlouvy.             T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

221/2020 
Koupě pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad Labem  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo přeložený návrh a  
I.  Schvaluje  

uzavření smlouvy o koupi pozemku č. 25/2, ostatní plocha o výměře 9 m2, v k. ú. Valtířov 
nad Labem 
za cenu 1.410,- Kč + náklady spojené s prodejem 

     Prodávající: 
GasNet, s.r.o. 
Sídlo:  Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO:   27295567 
zastoupena na základě plné moci společností 
GridServices, s.r.o. 
Sídlo:                    Brno, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ 335 46 
IČO:                      27935311 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                        T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

222/2020 
Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/89 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/89, ostatní plocha, jiná plocha, o   
     výměře 395 m2 v k. ú. Velké Březno  
     za cenu celkem 312.050,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 169.455,- Kč 
• Elte, s.r.o. částku 82.713,- Kč 
• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a  Elte s.r.o. 
Budoucí kupující: 
manželé,………………………………………………………………………… 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí kupní.                                                  T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

223/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001. 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                         T: 30. 09. 2020                                
Výsledek hlasování:      hlasů pro  9  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

224/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a   
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                         T: 30. 09. 2020                                
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

225/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/002 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/002. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T:  30. 09. 2020  
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

226/2020 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 

“ Vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě obytného souboru Vítov II, Pod Vartou“. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ve znění 
uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci.           T: 30. 11. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   8 hlasů proti  0  hlasů zdržel 1 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

 227/2020 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 3/2020 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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228/2020 
Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na zateplení bytových domů ve 

vlastnictví obce  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     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. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit podání žádosti na MMR.                                                               T: 31. 12. 2020 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

229/2020 
Změna usnesení zastupitelstva obce  - poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního 

programu obce na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Ruší 
      usnesení č. 173/I/a/2020 ve znění:                     
      I. Schvaluje 
         poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání  
         sportovních a kulturních akcí takto: 

a) FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno,                         
IČ: 40232379, dotaci na akci: Taneční zábava, ve výši   5.000,- Kč 

     Turnaj přípravek, ve výši   8.000,- Kč 
II.  Schvaluje 
      poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání   
      sportovních a kulturních akcí FK Jiskra Velké Březno, z.s. se sídlem Alej Sportovců 256,  
      Velké Březno, IČ:40232379, takto: 
      Taneční zábava, ve výši                                5.000,- Kč 
      Loučení s prázdninami, ve výši       4.000,- Kč 
      Memoriál  Bohuslava Vejrycha a Václava Lukáše, ve výši   4.000,- Kč 
III. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace.                 T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

230/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zápůjčce a o zřízení zástavního práva 

k movité věci - FK Jiskra Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o zápůjčce a o zřízení zástavního práva k movité věci“  
     uzavřené mezi obcí a FK Jiskra Velké Březno“, kterým se prodlužuje doba splatnosti do  
     30. 11. 2024. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního seku OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                   T: 30. 11. 2020 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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Bod programu 5. Různé 

231/2020 
Opatření zastupitelstva obce č. 1/2020 - Řád veřejného pohřebiště 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     opatření zastupitelstva obce č. 1/2020, kterým vydává „Řád veřejného pohřebiště“, ve  
     znění předloženého návrhu. 
II. Ukládá  
     Miloslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění „Řádu veřejného pohřebiště“ na úřední desce obecního úřadu a jeho  
     umístění na hřbitově ve Valtířově.                         T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9   hlasů proti 0         hlasů zdržel 0 

232/2020 
Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce  

v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce 
v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 a 
I   Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení 
          č. 163/2020 do 27. 03. 2020 
          č. 166/2020 do 27. 05. 2020 
          č. 176/2020 do 31. 12. 2020 
          č. 203/2020 do 30. 09. 2020 
          č. 206/2020 do 01. 09. 2020 
      2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
II. Ruší usnesení 32. ZO č. 353/2018 ze dne 25. 06. 2018. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 9  hlasů proti  0        hlasů zdržel     0   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Karel Jungbauer                                                                                 Ing. Jan Fiala   
     starosta obce                               radní 


