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Č. j.: OUVB - 4392/2020 
PID: DXWX3OP192ZE 
SPIS č. 218/20 
 
 

Z Á P I S   
 

ze 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 07. 12. 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: 

Jednání rady se uskutečnilo formou videokonference a bylo zahájeno v 16:00 hod. 

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

43. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 42. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Dále navrhl doplnit 
program schůze o body: 
Uzavření dodatku smlouvy budoucí o připojení č. 4121541717, 
Úprava provozních hodin obecního úřadu v období od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020, 
Rozpočtové opatření 4/2020. 
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 238/2020 
Program jednání 43. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 43. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 329/1, 330/1 v k. ú. Velké Březno – 
GasNet. 

• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti pozemek p. č. 70/27                      
v k. ú. Velké Březno - ……………., Plastservis. 

• Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., ……………….,           
Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti 
• Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 – 2024. 
• Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 

členy zastupitelstva obce. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno. 
• Kalkulace vodného a stočného pro obyvatele na rok 2021. 
• Rozpočtové opatření 4/2020 

4. Různé: 
• Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu             

e. č.  S/050/70065. 
• Výběr nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: 

„Pořízení cisternové automobilové stříkačky – obec Velké Březno“.   
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• Výpověď Servisní smlouvy SIPO k softwaru Inkasník č. 746 uzavřené dne 7. 1. 2015 a 
následně Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě SIO k softwaru INKASNÍK č. 746 uzavřeného 
dne 21. 12. 2017 

• Návrh na prodloužení plnění usnesení. 
• Uzavření dodatku smlouvy budoucí o připojení č. 4121541717 
• Úprava provozních hodin obecního úřadu v období od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 

5. Zprávy starosty. 
6. Diskuze                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  
na p.p.č. 329/1, 330/1, oba v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela dne 
23. 11. 2020 žádost od Hrdlička spol. s r.o., se sídlem Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň, o uzavření 
Smlouvy o zřízení vědného břemene na p.p.č. 329/1 a 330/1, oba v k. ú. Velké Březno, za účelem 
realizace stavby „REKO MS VELKÉ BŘEZNO – LITOMĚŘICKÁ“, a to na základě uzavřené 
Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 31. 07. 2019. 
Bez diskuze  
Usnesení 239/2020 
Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 329/1, 330/1 v k. ú. Velké Březno – GasNet 
Rada obce Velké Březno projednala přeložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 329/1 a 330/1, obě v k. ú. Velké 

Březno v předloženém znění.       
  Oprávněný:  
  GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567    
  zastoupena na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská   
  499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.  

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení VB.                                               T: 31. 01. 2021   
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 budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 70/27 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že obec 
Velké Březno obdržela dne 26. 11. 2020 žádost od spol. FABION, s. r. o. se sídlem                      
Bozděchova 99/6, Ústí nad Labem, na základě plné moci udělené spol. ……………, Plastservis, 
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti liniové stavby 
na p.p.č.  70/27 v k. ú. Velké Březno, za účelem zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro 
budoucí stavbu dílny Plastservisu.    
Paní Mendlová se dotázala, zda tam bude pan ……. vyrábět stejný sortiment, jako nyní, nebo 
něco jiného. 
Starosta odpověděl, že pan …… žádá o vodovodní a kanalizační přípojku a je předpoklad, že 
výrobní sortiment bude shodný s nynějším. 
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Usnesení 240/2020 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti pozemek p. č. 70/27                      
v k. ú. Velké Březno - …………, Plastservis 
Rada obce Velké Březno projednala přeloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 70/27 
     v k. ú. Velké Březno.       
     Budoucí oprávněný: 
     ……………, Plastservis, IČ: 45996423, se sídlem Tovární 283, 403 23 Velké Březno. 
II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                             T: 31. 01. 2021 
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. 1 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. .., ……….., obec Velké Březno. Konstatoval, že paní …….. má uzavřenou Smlouvu o 
nájmu bytu ze dne 20. 08. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2020. Vzhledem k této skutečnosti si 
podala dne 19. 11. 2020 žádost o prodloužení nájmu bytu o další období. Doplnil, že nedoplatek 
na nájmu k 31. 10. 2020 činí celkem 2.669,- Kč. Dále doplnil, že z tohoto důvodu doporučuje 
Komise majetková a bytová uzavření dodatku č. 1 s platností do 30. 06. 2021. 
Paní Mendlová požádala o aktualizovaný seznam dlužníků. 
Usnesení 241/2020 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., …………., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., ……….., obec Velké Březno, na dobu 
       určitou do 30. 06. 2021. 
       Nájemce: 
       ……………………………………….  

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu.                           T: 31. 12. 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 návrh na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu 
na období 2021-2024. 
Bez diskuze. 
Usnesení 242/2020 
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 - 2024 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 – 2024. 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021 – 2024 
     zastupitelstvu obce k projednání.                                                                         T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na stanovení jednorázové odměny členům 
výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že ve výborech a 
komisích obce pracovalo v období leden až prosinec 2020 celkem 16 osob, které nejsou členy 
ZO, a které za svou činnost nedostávají žádnou odměnu. 
Zastupitelstvo obce nerozhodlo o přiznání pravidelných měsíčních odměn členům výborů a 
komisí, nečlenům ZO a to je důvodem, proč předkládáme tento návrh, neboť jsme přesvědčeni, 
že i tito členové si odměnu za svou činnost pro obec zaslouží.  
Bez diskuze. 
Usnesení 243/2020 
Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit poskytnutí jednorázové odměny za činnost ve prospěch obce v období leden až  
     prosinec 2020 členům komisí a výborů, nečlenům zastupitelstva obce, uvedeným  
     v důvodové zprávě, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Pověřuje 
    Karla Jungbauera, starostu obce, 
    předložením návrhu na stanovení odměn zastupitelstvu obce k projednání.       T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

V souladu s ustanovením čl. v odst. 2 Zřizovací listiny Základní školy Velké Březno, p. o. 
předložil starosta radě obce návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ, ……………… 
…………, za výsledky školy dosažené v 2. pololetí 2020. Konstatoval, že v médiích byla 
zveřejněna výzva ministra školství Roberta Plagy určená zřizovatelům škol, aby vyplatili letos 
ředitelům mimořádné odměny, neboť si je dozajista zaslouží. Vypořádat se s krizovými 
opatřeními vlády a opakovanými změnami pravidel ze dne na den bylo rozhodně náročné pro 
všechny, ale jsou to právě ředitelé škol, kteří nesou největší díl odpovědnosti a které tato situace 
nejvíce zatížila. Dále navrhl radě obce, aby posoudila přiložené podklady a s ohledem na 
rozpočet školy přiznala řediteli Základní školy ve Velkém Březně, p. o. odměnu ve 
výši…………..……..            
Paní Mendlová připomněla, že žádala ředitele školy o zaslání rozboru hospodaření, tedy 
informace o tom, jak naložil s dotací 3,9 mil. Kč, kterou v roce 2020 obdržela škola od obce a 
dodnes tuto informaci neobdržela.  
Ing. Šlechtová se připojila k připomínce paní Mendlové s tím, že ani ona neobdržela informaci, 
jak vysokou dotaci základní škola požaduje od obce na rok 2021 a na co ji použije. 
Starosta odpověděl, že rozbor obdržela paní Fuchsová a bude zaslán členům rady. 
Ing. Fiala namítl, že hodnotíme činnost pana ředitele dle kritérií stanovených v roce 2013, která 
již neodpovídají současným požadavkům a potřebám. Proto bylo rozhodnuto o zpracování 
nového platového předpisu, který však doposud rada neprojednala. 
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Ing. Šlechtová upozornila, že není možné měnit podmínky hodnocení v průběhu hodnotícího 
období a vysvětlila radním, proč žádá o prodloužení termínu k předložení nového platového 
předpisu. 
Ing. Fiala konstatoval, že podle „starých“ pravidel pan ředitel podmínky splnil. 
Usnesení 244/2020 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává  
     ………………………., řediteli ZŠ 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 ředitele školy.               T: 11. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné pro rok 2021. 
Konstatoval, že oproti roku 2020 je navrženo navýšení ceny vodného a stočného o 5,03 Kč v ceně 
včetně 10 % DPH. Důvodem navýšení cen je celkové zvýšení cen vstupů – materiál, chemie, 
ceny oprav apod. Současně uvedl, že nesouhlasí s argumentem navýšení ceny za elektrickou 
energii – ta by měla být dle smlouvy 2 roky fixována a mzdovými náklady, když naší snahou je 
tyto náklady nenavyšovat. Doplnil, že obsahem projednání není cena pro pivovar, ta je stanovena 
na základě podepsané smlouvy z roku 2015.  
Ing. Fiala se dotázal, zda provádíme kontrolu skutečného množství vod z pivovaru, nebo 
vycházíme z toho, co nám nahlásí. 
Starosta odpověděl, že se v době před koronavirem konala za tímto účelem pravidelná setkání 
odpovědných zástupců obce a pivovaru. 
Ing. Fiala prohlásil, že nemůže hlasovat pro navýšení ceny vody, neboť předložené argumenty 
považuje za nedostatečné. Současně se zmínil, že by bylo vhodné mít stanovisko finančního 
výboru. 
Pan Mottl vysvětlil vliv technického stavu ČOV a zastavení produkce pivovaru na spotřebu 
elektrické energie ČOV. 
Ing. Fiala požádal o to, aby jeho hlas byl uveden jmenovitě. 
Usnesení 245/2020 
Kalkulace vodného a stočného pro obyvatele na rok 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  

  Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
  schválit cenu vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2021 takto: 

  jednotka vodné stočné celkem 
     CENA bez DPH Kč/m3 38,65 30,36 69,01 
     CENA vč. 15 % DPH  Kč/m3 42,51 33,40 75,91 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na stanovení ceny vodného a stočného zastupitelstvu obce k projednání.        
                                                                                                                                 T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
                                                                                                                                       (Ing. Fiala) 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu e. č.  S/050/70065. Konstatoval, že dne 23. 11. 2020 obdržela 
obec Velké Březno od obchodního zástupce společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., návrh dodatku 
č. 8, kterým se mění příloha č. 1 smlouvy – Specifikační a výpočtový list. 
Bez diskuze. 
Usnesení 247/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu              
e. č.  S/050/70065 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno  
     schválit uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu                 
     e. č. S/050/70065, kterým se mění příloha č. 1 – Specifický a výpočtový list 

Zhotovitel: 
AVE Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem,                           
IČ 61329002 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu, 
     předložením návrhu dodatku č. 8. zastupitelstvu k projednání.                         T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Starosta předložil radě obce zprávu komise pro hodnocení nabídek NVZ nazvané „Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky – obec Velké Březno“.   Konstatoval, že zadavatel zahájil 
zadávací řízení odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 27. 10. 2020, které bylo 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 10. 2020, pod ev. č. zakázky Z2020-038291 
a v Ústředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod číslem oznámení                                      
2020/S 212-516316.  Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 30. 11. 2020 do 15:00 hod. 
Doplnil, že dne 30. 11. 2020 v 15:30 hod. proběhlo elektronické otevírání obálek a od 15:40 hod. 
bylo zahájeno hodnocení nabídek a že hodnocení nabídek proběhlo podle jejich ekonomické 
výhodnosti. Kritériem ekonomické výhodnosti byla nejnižší nabídková cena bez DPH.  
Dále doplnil, že obec Velké Březno obdržela celkem 2 nabídky a to od společnosti: 
KOBIT, spol. s r.o., IČ: 44792247, se sídlem Rozvojová 269 Praha 6  
cena: 6.350.700,- Kč bez DPH 
THT Polička, s.r.o., IČ: 46508147, se sídlem Starohradská 361, Dolní Předměstí, Polička. 
Cena 6.388.200,- Kč bez DPH 
Dále konstatoval, že Komise pro hodnocení nabídek doporučuje radě obce nabídku společnosti 
KOBIT, spol. s r.o., jako ekonomicky nejvýhodnější. 
Bez diskuze. 
Usnesení 248/2020 
Výběr nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem:  
„Pořízení cisternové automobilové stříkačky – obec Velké Březno“   
Rada obce Velké Březno projednala výsledky zadávacího řízení v nadlimitní veřejné zakázce na 
dodávky „Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Velké Březno“, zadávané v 
otevřeném řízení podle § 56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „zákon“), uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky Z2020-038291 
a v Ústředním věstníku Evropské unie pod číslem oznámení 2020/S 212-516316. Akce je 
spolufinancována v rámci projektu Ministerstva vnitra č. 01424 „Dotace pro jednotky SDH 
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obcí“, Název projektu: " FZŠ – Velké Březno – Cisternová automobilová stříkačka“, EDS: 
014D241000011 a dále v rámci programu „Program 2020 na podporu nové techniky, výstavby 
požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací 
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona           
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje, v rámci Tematického zadání „Krajská podpora 
pořízení nové CAS v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) - Dotace obcím 
na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“, Název: „Pořízení cisternové 
automobilové stříkačky - obec Velké Březno“, číslo smlouvy: 20/SML4273/SOPD/KH a  
I.     Schvaluje 
        jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti KOBIT spol. s r.o., IČ: 44792247,  
        se sídlem Rozvojová 269 Praha 6, PSČ 16500 za cenu 6.350.700,- Kč bez DPH. 
II.    Doporučuje 
        Zastupitelstvu obce Velké Březno 
        schválit uzavření Kupní smlouvy na dodávku nové cisternové automobilové stříkačky  
        Scania typ P500 B4x4HA dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy,  
        za cenu 6.350.700,- Kč bez DPH (7.684.347,-Kč včetně DPH). 
        Prodávající: 
        KOBIT, spol. s r.o., se sídlem Rozvojová 269, Praha 6, PSČ  165 00, IČ: 44792247,  
        DIČ: CZ 44792247. 
  III. Pověřuje 
        Karla Jungbauera, starostu obce, 
        předložením návrhu na uzavření kupní smlouvy zastupitelstvu k projednání.  
                                                                                                                                 T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na výpověď Servisní smlouvy SIPO k softwaru 
Inkasník č. 746 uzavřené dne 7. 1. 2015 a následně Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě SIO 
k softwaru INKASNÍK č. 746 uzavřeného dne 21. 12. 2017. Konstatoval, že z důvodu přechodu 
agendy bytového fondu na nový program SSB 2000 je předložen návrh na ukončení spolupráce 
s firmou JIRRA software s.r.o., podáním výpovědi výše uvedené smlouvy a následně dodatku ke 
dni 31. 12. 2020.  
Bez diskuze. 
Usnesení 249/2020 
Výpověď Servisní smlouvy SIPO k softwaru Inkasník č. 746 uzavřené dne 7. 1. 2015 a 
následně Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě SIO k softwaru INKASNÍK č. 746 uzavřeného 
dne 21. 12. 2017. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     výpověď Servisní smlouvy SIPO k softwaru Inkasník č. 746 uzavřené dne 7. 1. 2015 a    
     následně Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě SIPO k softwaru Inkasník č. 746 uzavřeného   
     dne 21. 12. 2017, a to ke dni 31. 12. 2020 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit doručení výpovědi Servisní smlouvy č. 746.                                   T: 31. 12. 2020                     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce návrh na prodloužení lhůty plnění usnesení 38. schůze rady obce 
číslo 202/I/2/2020 ze dne 21. 09. 2020, kterým uložila, že návrh nového Vnitřního platového 
předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí Velké Březno bude v termínu do 23. 11. 
2020 předložen radě obce ke schválení. Konstatoval, že předmětný návrh má nyní 
k připomínkování právník obce. Návrh po připomínkách bude prodiskutován s řediteli 
příspěvkových organizací a následně bude předložen radě obce ke schválení a doplnil, že z těchto 
důvodů žádá o prodloužení termínu plnění tohoto usnesení do 1. 3. 2021. 
Bez diskuze 
Usnesení 250/2020 
Návrh na prodloužení lhůty plnění usnesení  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     prodloužení termínu plnění usnesení č. 202/I/2/2020 do 1. 3. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku smlouvy budoucí o připojení 
č. 4121541717. Konstatoval, že se jedná o vybudování nového odběrného místa na VO na                
p.p.č. 296/4 ve Valtířově. Doplnil, že smlouvu budoucí uzavírá ČEZ vždy pouze na půl roku a 
pokud to nestihnou, musíme je požádat my o prodloužení. Tímto dodatkem se prodlužuje platnost 
smlouvy budoucí do 31. 7. 2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 251/2020 
Uzavření dodatku smlouvy budoucí o připojení č. 4121541717 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

uzavření dodatku smlouvy budoucí o připojení č. 4121541717 – stavba PDS – UL- Velké 
Březno, Valtířov, p.p.č. 296/4 OM, kterým se prodlužuje termín plnění do 31. 7. 2021. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku smlouvy budoucí o připojení.                                 T: 31. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předal slovo tajemníkovi, který požádal radu obce o úpravu provozní doby úřadu 
v období vánočních a novoročních svátků, tedy od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Konstatoval, že 
v 52. i v 53. týdnu jsou vždy dva úřední dny s tím, že žádá o to, aby v úřední dny 23. 12. 2020 a 
30. 12. 2020 byl po 12. hodině úřad pro veřejnost uzavřen a také, jako každý rok, na silvestra. 
Bez diskuze. 
Usnesení 252/2020 
Úprava provozních hodin obecního úřadu v období od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje  
    provozní hodiny Obecního úřadu Velké Březno od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 takto: 
    21. 12. 2020 - úřední den,  
    22. 12. 2020 - není úřední den, 
    23. 12. 2020 - úřední den od 8:00 do 12:00 hod., odpoledne pro veřejnost zavřeno, 
    28. 12. 2020 - úřední den, 
    29. 12. 2020 - není úřední den, 
    30. 12. 2020 - úřední den od 8:00 do 12:00 hod., odpoledne pro veřejnost zavřeno, 
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    31. 12. 2020 - pro veřejnost zavřeno,  
    s tím, že starosta obce je oprávněn v době vyhlášení nouzového stavu upravovat rozsah  
    úředních hodin. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     1. Zabezpečit zveřejnění provozních hodin OÚ v 52. týdnu.              T: 14. 12. 2020 
     2. Zabezpečit zveřejnění provozních hodin OÚ v 53. týdnu.              T: 21. 12. 2020 
Výsledek hlasování:    hlasů pro 5   hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4/2020.  
Paní Mendlová se dotázala, zda dotace od hasičského záchranného sboru kraje ve výši 63 tis. Kč, 
je za měsíc nebo za rok.  
Starosta odpověděl, že se jedná o příspěvek za výjezdy naší jednotky. 
Paní Mendlová namítla, že z informací na stránkách hasičů vyplývá, že pouze zanedbatelné 
procento zásahů mají v obci. Většinu zásahů provádí v okolních obcích nebo v Ústí nad Labem. 
Připadá jí proto nelogické, aby obec nesla náklad na jednotku, která zasahuje v rámci IZS 
převáženě mimo obec, ve výši cca 1,3 mil. Kč ročně a obdrží za to kompenzaci ve výši 63 tis. 
Kč. 
Usnesení 246/2020 
Rozpočtové opatření 4/2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtové opatření č. 4/2020. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtového opatření č.4/2020 zastupitelstvu obce k projednání.                      

                                                                                                                     T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že CAS Liaz byla v pátek 4. 12. 2020 vyřazena z IZS a v pondělí 
14. 12. 2020 si ji majitelka odveze. 100 tis. Kč je již na účtu obce. 

Starosta informoval radu obce o ranním incidentu, který se odehrál před základní školou. Kdy 
nejmenovaný rodič pomocí megafonu hlasitě protestoval proti vládním opatřením týkajícím se 
zabezpečení provoz základní školy.  Současně obec obdržela oznámení o konání demonstrace dne 
14. 12. 2020. 

Starosta informoval radu o tom, že obdržel neoficiální e-mail ze SFŽP, ve kterém obci sdělují, že 
žádost o dotaci na ČOV byla vyřazena z dalšího projednávání. Doplnil, že ještě čekáme na oficiální 
stanovisko s odůvodněním. Přesto bude nutné přijmout opatření k zajištění provozu ČOV 
provedením nezbytných oprav. 
Ing. Fiala upozornil, že je třeba koordinovat opravy tak, aby nové díly byly kompatibilní s 
připravovanou investicí.  

Starosta informoval radu o tom, že v sobotu 5. 12. 2020 vystěhoval nový vlastník pana ……… i 
s rodinou z domu, který byl prodán v exekuci. Údajně si mohli odnést pár drobností, všechny jejich 
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osobní věci, včetně ošacení zůstaly uzamčeny v domě. Snažíme se najít cestu, jak jim pomoci. 
Bohužel, jediný volný byt je po panu ………………, kde dobíhá dědické řízení, ale tento byt je 
momentálně neobyvatelný. Naše sociální pracovnice jim nabídla, že jim zařídí dočasné ubytování 
v azylovém domě v Ústí nad Labem, ale oni nabídku odmítli s tím, že z obce se nechtějí stěhovat. 
Prozatím bydlí u známých. 

Starosta informoval radu o tom, že do zastupitelstva připravujeme novou smlouvu o bezúplatném 
převodu VaK od pana ……. a Dohodu o odpovědnosti za vady. Důvodem je, že vlastnící nově 
postavených RD je nemohou zkolaudovat, neboť nemají souhlas obce s připojením vody a 
kanalizace. Vedoucí VaK se obává, že by z důvodu nekvalitně provedené komunikace, mohlo dojít 
k poškození pod ni uloženého vodovodu a kanalizace. Vzhledem k tomu, že již nejméně tři 
stavebníci se obrátili na obec s žádostí o pomoc, navrhujeme uzavření nové smlouvy o převodu 
VaK a současně dohody, ve které se pan ……… zaváže, že po určitou dobu bude garantovat, že 
pokud dojde k havárii na vodovodu či kanalizaci, opraví ji na svůj náklad. 
Ing. Fiala doplnil, že to považuje za rozumné řešení, oddělit problém VaK od problému s 
komunikací. V případě, že pan ……… navrhne obci převzetí komunikace, popsal postup při 
hodnocení kvality provedení této komunikace. Upozornil, že provozem stavebních strojů může 
dojit k poškození kanalizačních šachet a k popraskání skruží, ale pokud se pan  ……….zaváže, že 
poškození na svůj náklad odstraní, souhlasí s převodem VaK.  

K bodu programu 4. Diskuze 

Ing. Fiala navrhl, aby obec prověřila optimalizaci služeb pokrytí území internetem, případně 
koordinovala činnost operátorů tak, aby na všech místech bylo optimální pokrytí. Především ve 
věci služeb pro obec - OU, škola, MŠ, hasiči apod. a současně případné lepší pokrytí a služby 
pro občany. 
Starosta namítl, že jednotliví operátoři pracují na základě poptávky dané služby. Konečný uživatel 
si nakonec rozhodne sám, čí službu bude využívat. 

Ing. Fiala se dotázal, v jakém stadiu je projekt „Revitalizace Náměstí“. Již bychom jej měli 
nějakým způsobem dokončit. Blokuje nám již třetí rok peníze. 
Starosta odpověděl, že pan Vachulka požádal o další prodloužení, a to do května 2021. Jeho žádost 
bude projednávat zastupitelstvo 14. 12. 2020. V současné době „leží“ žádost o povolení této stavby 
na našem stavebním úřadě. 

Paní Mendlová informovala radu o iniciativě města Brna – adopce německých hrobů. 

Paní Mendlová se dotázala starosty, proč je na příští rok rozpočtován radar směrem na Malé 
Březno. 
Starosta odpověděl, že stávající radar je nefunkční a oprava by stála něco přes 30tis. Kč. Současně 
jsme obdrželi nabídku na nový radar za cca 50. tis. Kč, kterou jsme zařadili do návrhu rozpočtu 
roku 2021. 

Paní Mendlová se dotázala na další postup ve věci „obchod ve Valtířově“. 
Ing. Fiala odpověděl, že vlastník bývalé loděnice údajně čeká na dotaci. Jinak je v kontaktu a jedná 
s panem Pýchou. 

Ing. Šlechtová se dotázala, do kdy budou Lesy ČR opravovat Suchý potok. 
Tajemník odpověděl, že smlouvu o pronájmu ploch na zařízení staveniště mají na 5 let, tedy do 
roku 2024. 

Ing. Šlechtová znovu upozornila na parkování kamionů a návěsů na obecním pozemku u 
benzínové pumpy. Jedná se převážně o vozidla pana …………...  
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Starosta odpověděl, že čekáme na souhlas PČR s umístěním dopravní značky zákaz stání. 
Současně uvažujeme o zamezení parkování umístěním panelů na hranici našeho pozemku, ale to 
pak tam nebude moci parkovat nikdo. 

Ing. Šlechtová se dotázala, zda došlo k „posunu“ kolem zastávek ve Vítově. 
Starosta odpověděl, že nemá žádné nové informace. 

Ing. Šlechtová se dotázala, zda již nadace Agrofert reagovala na naši žádost o příspěvek na 
pořízení nové hasičské stříkačky. 
Starosta odpověděl, že dle jeho informací teprve řeší žádosti z jara 2020.   

Ing. Šlechtová informovala radu o stavu příprav přání pro seniory, v rámci akce děti píší seniorům. 

 
 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:21 hod. 

 

 

 

 

 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 07. 12. 2020 
L. Boháč. 
 


