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Č. j.: OUVB - 4262/2020 
PID:  DXWX3OP18XA7 
SPIS č. 209/20 
 
 

U S N E S E N Í 
 

42. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 23. 11. 2020 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

221/2020 
Program jednání 42. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 42. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr pronájmu části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168. 
• Záměr prodeje pozemků OS Vítov. 
• Záměr prodeje části p.p.č. 561 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4011090/SoBS01. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018510/SoBS01. 
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p. p. č. 204 v k. ú.  Velké Březno -   

Sitel, spol. s r.o. 
• Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově. 
• Uzavření smlouvy o prodeji CAS Liaz TA4. 

3. Finanční záležitosti 
• Návrh rozpočtu pro rok 2021. 
• Návrh OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
4. Různé: 

• Uzavření smluv o připojení – ČEZ Distribuce, a.s. 
• Návrh na změnu počtu zaměstnanců Obecního úřadu Velké Březno. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno. 
• Výroční zpráva ZŠ Velké Březno. 
• Organizační zabezpečení 15. 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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222/2020 
Záměr pronájmu části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr pronájmu části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168 za účelem umístění  
     vysílače, který zabezpečí pokrytí oblasti Pastviny internetem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.                                   T: 30. 11. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

223/2020 
Záměr prodeje pozemků OS Vítov 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  

1. Zrušit usnesení č. 219/2020, kterým schválilo prodej p.p.č 291/110 panu                            
………………, trvale bytem Stavbařů 2856/3 Ústí nad Labem. 

2. Schválit záměr prodeje pozemku č. 291/88 o výměře 314 m2, vedený jako ostatní plocha, 
v k. ú. Velké Březno 

3. Schválit záměr prodeje pozemku č. 291/110 o výměře 555 m2, vedený jako ostatní plocha 
v k. ú. Velké Březno 

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

224/2020 
Záměr prodeje části p.p.č. 561 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     neschválit záměr prodeje části p.p.č. 561 o výměře cca 2.330 m2, vedený jako zahrada,                        
     v k. ú. Velké Březno 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 

225/2020 
Záměr prodeje p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března  

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

1. Zrušit usnesení č. 214/2020, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o prodeji pozemku  
č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2, v k. ú. Vítov u Velkého Března manželům 
…………….., bytem Mlýnská ….., 403 23 Velké Březno. 

2. Schválit záměr prodeje p.p.č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. 
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II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

226/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-4011090/SoBS01 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4011090/SoBS01 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 14. 12. 2020                          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

227/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-4018510/SoBS01 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018510/SoBS01 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  14. 12. 2020                            
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

228/2020 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p. p. č. 204 v k. ú.  Velké Březno -   

Sitel, spol. s r. o. 
Rada obce Velké Březno projednala přeloženou žádost a 
I. Schvaluje 
    uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 204 v k. ú. Velké Březno.       
    Budoucí oprávněný: 
    CETIN a.s. 
    sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
    IČO: 04084063 
    zastoupená na základě plné moci společností  
    SITEL, spol. s r.o. 
    IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320 
    se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                                T: 15. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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229/2020 
Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      uzavření nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa ve Valtířově s uvedenými nájemci po  
      dobu: 

1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………… 

dobu 5 let. 
 II. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                   T:  31. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

230/2020 
Uzavření smlouvy o prodeji CAS Liaz TA4 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

prodej hasičské automobilové cisterny Liaz TA4, typ 3561, RZ : 4U4 5737 
za cenu 100.000,- Kč bez DPH a uzavření kupní smlouvy 
Kupující: 

     paní …………………………………………………………………………………..    
II. Ukládá  
     Kateřině Jelínkové, referentce PO,  
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                    T: 15. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

231/2020 
Rozpočet na rok 2021 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočet obce pro rok 2021.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtu pro rok 2021 zastupitelstvu obce k projednání.   T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

232/2020 
Návrh OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 1/2020 ve znění předloženého návrhu.  
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 1/2020 zastupitelstvu obce k projednání.                T: 14. 12. 2020 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 1 hlasů zdržel 1 

233/2020 
Uzavření smluv o připojení – ČEZ Distribuce, a.s. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN): 
a) číslo: 20_SOP_02_4121713111 ve znění předloženého návrhu, 
b) číslo: 20_SOP_02_4121713113 ve znění předloženého návrhu, 
c) číslo: 20_SOP_02_4121713103 ve znění předloženého návrhu, 
d) číslo: 20_SOP_02_4121713106 ve znění předloženého návrhu. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smluv o připojení.                                                                 T: 15. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

234/2020 
Návrh na změnu počtu zaměstnanců Obecního úřadu Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.    Neschvaluje 
       za účelem řešení správních činností na úseku nepovolených staveb, vytvoření dalšího   
       funkčního místa „referent stavebního úřadu“. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

235/2020 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     paní ……………….., ředitelce MŠ Velké Březno, 
     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: 30. 11. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

236/2020 
Výroční zpráva ZŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno po projednání  
I.  Bere na vědomí  
    Výroční zprávu o činnosti ZŠ Velké Březno ve školním roce 2019/2020. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

237/2020 
Organizační zabezpečení 15. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
 
I. Doporučuje 
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    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
        Obecního úřadu Velké Březno dne 14. 12. 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: 

• Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 292/2 a 292/3 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/89 v k. ú. Velké Březno. 
• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-4019138/002. 
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-4019138/001.  
• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 
• Záměr prodeje p. p. č. 329/6, 329/8, 329/9 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje p. p. č. 104/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Záměr prodeje p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Záměr prodeje pozemků OS Vítov. 
• Záměr prodeje části p.p.č. 561 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4011090/SoBS01. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018510/SoBS01. 
4. Finanční záležitosti: 

• Rozpočet obce pro rok 2021. 
• Rozpočtové opatření č. 4/2020 
• Střednědobý výhled obce na období 2021 – 2025. 
• Kalkulace ceny vodného a stočného pro obyvatele pro rok 2021. 
• Návrh OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
• Závazek k dofinancování nové CAS pro JSDHO Velké Březno. 

5. Různé: 
• Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018.  

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

   II.  Ověřovatele a skrutátory 15. zasedání zastupitelstva obce ve složení: PhDr. Mgr.  
      Vítězslav Štefl, Ph.D. a pan Karel Turek 

   III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
         Ing. Mgr. Michal Šidák, Mgr. Michal Kulhánek a paní Ivana Charvátová. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


