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Č. j.: OUVB - 549/2021 
PID: DXWX3OP1A64K 
SPIS č. 3/21 
 

Z Á P I S   
 

ze 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 02. 2021 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala (od 17:26), paní Zuzana 
Mendlová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 

Omluveni: 

K bodu programu 1. Zahájení:  

45. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 44. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Dále předložil 
návrh programu jednání 45. schůze, který doplnil o body: 
Záměr pronájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 258, Velké Březno. 
Jmenování členů komise domovníků. 
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 19/2021 
Program jednání 45. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 45. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Dohoda u ukončení nájemní smlouvy č. 13/1997. 
• Záměr prodeje části pozemků č. 74/1 a 74/2, oba v k. ú. Velké Březno. 
• Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, …………..., obec Velké Březno. 
• Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, ………………, obec Velké 

Březno. 
• Záměr pronájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 258, Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru obci Velké Březno – Jednota Coop. 
• Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2021. 

4. Různé: 
• Uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního 

hlásného a varovného povodňového systému. 
• Dodatek č. 2 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-16/2020, s Úřadem práce České republiky. 
• Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
• Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany 

v obci Velké Březno pro rok 2021. 
• Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 

2020. 
• Převedení správy a údržby dešťové kanalizace na úsek VaK. 
• Jmenování členů komise domovníků. 
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5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 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 dohody u ukončení nájemní smlouvy 
č. 13/1997. Konstatoval, že dne 1. 1. 1997 uzavřela obec Velké Březno nájemní smlouvu číslo 
13/1997 s ČD s. o. – divize dopravní cesty o. z., Nábřeží L. Svobody, 110 15 Praha, na část 
pozemku č. 535/1 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 4 m2. Nájemce má na svém pozemku 
umístěné drážní zařízení, které z části zasahuje do výše uvedeného obecního pozemku.  ČD s. o. 
se transformovala a nyní se, dle obchodního rejstříku, jedná o Správa železnic, státní organizace, 
forma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Doplnil, že nástupnická organizace 
navrhuje ukončit dohodu uzavřenou s ČD a nově uzavřít smlouvu SŽ. 
Bez diskuze. 
20/2021 
Dohoda u ukončení nájemní smlouvy č. 13/1997 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     1.   Uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 13/1997 o nájmu části pozemku č. 535/1 v k. ú.      
           Velké Březno o výměře 4 m2. 

      Nájemce: 
      Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové  
      Město, IČ: 70994234. 

      2.  Záměr pronájmu části pozemku č. 535/1 v k. ú. Velké Březno o výměře 4 m2. 
II.  Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
      1.  Zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                            T: 28. 02. 2021     
      2.  Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na ÚD OÚ.                                   T: 15. 02. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje části pozemků č. 74/1 a 74/2, oba v k. ú. 
Velké Březno. Konstatoval, že dne 7. 1. 2021 obdržela obec Velké Březno žádost pana                   
………………………………………….., Velké Březno o koupi nemovitosti, a to konkrétně části 
pozemků č. 74/1 (cca 110 m2) a 74/2 (cca 37 m2), oba v k. ú. Velké Březno. Pan ……. hodlá 
odkoupit pozemky za účelem údržby chlévu na svém pozemku č. 74/3 a zároveň ke zpřístupnění 
cyklostezky dětem. Doplnil, že oba pozemky jsou v současné době v nájmu (pí ………………,                      
pí ……………). V minulosti o koupi těchto pozemků již bylo žádáno (p. ………, p. ………), 
avšak zastupitelstvo obce záměry prodeje neschválilo. Dále doplnil, že Komise majetková a 
bytová nesouhlasí se záměrem prodeje.  
Paní Mendlová konstatovala, že z prodejem nesouhlasí, pouze s nájmem. Pokud by se pan ………. 
domluvil s nájemci pozemků č. 74/1 a 74/2, že mu část z pronajatých pozemků postoupí, tak by 
nebyla proti. 
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Usnesení 21/2021 
Záměr prodeje části pozemků č. 74/1 a 74/2, oba v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit záměr prodeje části pozemků p. č. 74/1 o výměře cca 110 m2 a p.č. 74/2 o výměře 

cca 37 m2, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                      T: 22. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, 
…………, obec Velké Březno.   Konstatoval, že pan ………………. má uzavřenou Smlouvu o 
nájmu bytu ze dne 31. 03. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2020 a dne 16. 12. 2020 si podal 
žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že Komise majetková a bytová 
navrhuje  uzavřít novou Smlouvu o nájmu bytu č. …, …………, obec Velké Březno, na dobu 
určitou jednoho roku s podmínkou úhrady dlužného nájemného ve výši 3.312,- Kč.  
Dlužné nájemné bylo uhrazeno dne 05. 02. 2021. 
Paní Mendlová se dotázala, proč žádost nebyla projednána už v lednové radě. Pan ……… tam 
nyní již dva měsíce bydlí bez právního důvodu. 
Tajemník odpověděl, že to bytová komise projednala až po návratu příslušné referentky 
z nemoci. 
Usnesení 22/2020 
Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, …………, obec Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

      uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ……………, obec Velké Březno, na 
      dobu určitou, do 31. 12. 2021. 
      Nájemce: 
      ……………………………………………………………………………. 
II.  Ukládá 

   Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
   zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                          T: 28. 02. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, 
v ul. …………, Velké Březno, PSČ: 403 23. Konstatoval, že pan …………… má uzavřenou 
nájemní smlouvu ze dne 12. 11. 2019 na dobu určitou, do 30. dubna 2020, která byla dodatkem 
č. 1 prodloužena do 31. 10. 2020.  Nájemce si dne 16. 12. 2020 podal žádost o vystavení nové 
nájemní smlouvy na další období. Doplnil, že pan ………….. nájemné hradí a dlužnou částku 
z uzavřené dohody o splátkách zaplatil. Dále doplnil, že obec dlouhodobě eviduje dluh pana 
…………… v částce 87.260,- Kč, na který je uvalena exekuce č. j. 135 EX 7626/13, proto 
Komise majetková a bytová doporučuje uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu určitou do                 
30. 06. 2021.  
Paní Mendlová doporučila, aby úřad upozorňoval nájemníky na vypršení smlouvy s předstihem 
minimálně 2 měsíců, aby bylo možné žádosti projednat v komisi a v radě před vypršením 
platnosti smlouvy.  Dále upozornila na skutečnost, že se jedná o nové nájemní smlouvy, proto by 
nájemné mělo být stanoveno ve výši 51,- Kč/m2 a měsíc. 
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Usnesení 23/2021 
Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, ………………, obec Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ………………, obec Velké Březno, na 
       dobu určitou, do 30. 06. 2021. 
       Nájemce: 

     ………………………………………………………………………………………………...          
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu.                                                T: 28. 02. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednán Záměr pronájmu nebytových prostor v domě 
Litoměřická 258, Velké Březno. Konstatoval, že se jedná o záměr pronájmu nebytových prostor 
na adrese Litoměřická 258, Velké Březno. Jedná se o nebytový prostor v 1. NP domu o celkové 
výměře 203 m2. Tento NP se skládá z těchto místností: restaurace 61,25 m2, kuchyň včetně 
skladu 32,25 m2, ostatní plocha užívaná jako WC a chodba 22,89 m2, sklepní prostor 44,61 m2, 
venkovní terasa 42 m2. 
Bez diskuze 
Usnesení 24/2021 
Záměr pronájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 258, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 203 m2 v 1. NP domu Litoměřická  
      258, Velké Březno 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.                                T: 28. 02. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního 
daru ve výši 5 000,- Kč na výsadbu a údržbu zeleně v obci Velké Březno.  
Bez diskuze. 
Usnesení 25/2021 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru obci Velké Březno – Jednota Coop 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Souhlasí  
      s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč, ve prospěch obci Velké Březno, který bude  
      využit ke krytí nákladů na výsadbu a údržbu veřejné zeleně. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč ve prospěch obce  
      Velké Březno 
      Dárce: 
      JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Tyršova 213, 269 01 Rakovník. 
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III. Ukládá 
      Petře Kratochvílové, referentce OŽP OÚ 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                           T:  31. 03. 2021    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno  
p. o. pro rok 2021. Konstatoval, že dne 3. 2. 2021 obdržel OÚ žádost ředitele ZŠ Velké Březno 
o schválení odpisového plánu organizace na rok 2021. 
Bez diskuze  
Usnesení 26/2021 
Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno pro rok 2021             
     ve výši 241.870,- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                T:  15. 02. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při 
údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového systému. Konstatoval, 
že Ústecký kraj uzavřel dne 17. 01. 2020 se Severočeským sdružením obcí smlouvu o bezplatném 
převodu lokálního hlásného a varovného povodňového systému (dále jen Systém), který formou 
včasného varování před povodněmi přispívá k ochraně životů, zdraví a majetku na území 
Ústeckého kraje. Na základě této smlouvy se stal Kraj vlastníkem Systému a rovněž jeho 
provozovatelem. 
Součástí Systému je 96 ks čidel, umožňujících měření vodních stavů, průtoků či srážek u vodního 
toku, ve kterém je čidlo umístěno. Čidla jsou umístěna v jednotlivých vodních tocích a k jejich 
správné funkčnosti je nezbytné udržovat koryto příslušného vodního toku v místě umístění čidla 
čisté a průchozí. Ve správním obvodu Obce je umístěno 1 ks čidel, a to: 
a) vodní tok Homolský potok, souřadnice 50,6289085379118, 14,1720816395348. 
Doplnil, že ze strany obce je pouze požadováno zajistit, aby nejbližší okolí čidla nebylo zarostlé 
trávou nebo nálety. Ve smlouvě je uvedena měsíční kontrola čidla. Dle sdělení Kraje to však 
znamená, že stačí sledovat stav čidla na webu a v případě, že by ukazovalo nějaké nesmyslné 
údaje, spojit se s Krajem a domluvit další postup.  
Bez diskuze 
Usnesení 27/2021 
Uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného 
a varovného povodňového systému 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a     
     varovného povodňového systému ve znění předloženého návrhu. 
 
 
 



 

 

6 
 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy o spolupráci.                                                          T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Dodatku č. 2 dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-16/2020, 
s Úřadem práce České republiky, kterým se prodlužuje se doba podpory od 1. 2. 2021 do                        
31. 3. 2021. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda byla podpora na VPP vyplácena v dohodnuté výši po celou dobu. 
Starosta odpověděl, ano byla. 
Usnesení 28/2021 
Dodatek č. 2 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-16/2020 s Úřadem práce České republiky 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 2 Dohody č. ULA-V-16/2020, kterým se mění a prodlužuje platnost   
     této dohody od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021. 
II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
    zabezpečit uzavření dodatku č. 2 úřadem práce.                                                T:  15. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“. Konstatoval, že dne 11. 01. 2021 byla tajemníkovi OÚ doručena žádost Spolku 
Lungta o sdělení, zda se obec Velké Březno připojí k akci Vlajka pro Tibet 2021, a to vyvěšením 
tibetské vlajky dne 10. 03. 2021 na budově obecního úřadu. Doplnil, že již v minulosti byla tato 
výzva několikráte zaslána na naši adresu, ale rada obce souhlas k zapojení se do této akce 
nevyslovila.  To je důvodem, proč vlajku Tibetu nemá úřad k dispozici a musel ji buď zakoupit 
nebo si ji od Spolku Lungta vypůjčit. Cena vlajky činí 350,- Kč + 150,- Kč poštovné a balné. Při 
zapůjčení zaplatí obec pouze poštovné za vrácení vlajky zpět.  
Dále doplnil, že společnost Lungta současně požaduje znát stanovisko rady obce k jejich žádosti.  
Bez diskuze. 
Usnesení 29/2021 
Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nesouhlasí 
     s připojením obce Velké Březno k akci Vlajka pro Tibet 2021 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                         T:  28. 02. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta předložil radě obce k projednání Dokumentaci k zabezpečení preventivně výchovné 
činnosti v obci Velké Březno pro rok 2021. Konstatoval, že na základě zákona o požární ochraně 
musí mít obec zpracovanou Dokumentaci k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci 
Velké Březno pro rok 2021. Doplnil, že Dokumentace byla konzultována a schválena                               
……………………………, vedoucí pracoviště IZS a služeb, územní odbor HZS Ústeckého kraje 
Ústí nad Labem. 
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Bez diskuze. 
Usnesení 30/2021 
Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany 
v obci Velké Březno pro rok 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Bere na vědomí  
     Dokumentaci k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci  
     Velké Březno pro rok 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na 
adresu obce Velké Březno v roce 2020. Konstatoval, že v roce 2020 neobdržela obec                        
Velké Březno žádnou petici, tedy podání ve smyslu zákona číslo 85/1990 Sb., o právu petičním, 
v platném znění. Dále konstatoval, že v roce 2020 obdržela obec Velké Březno 2 podání stížnosti. 
Stížnost č. 1/2020 vedená pod naším č. j. OUVB-443/2020. Stížnost směřovala na nečinnost 
stavebního úřadu a byla podána z důvodu opětovného neobdržení vyjádření k podané žádosti. 
Stížnost šetřila vedoucí úseku správních činností. Stížnost byla shledána jako oprávněná s tím, 
že lhůta pro vyřízení žádosti byla negativně ovlivněna absencí druhého referenta stavebního 
úřadu. Stížnost č. 2/2020, vedená pod č. j. OUVB-2077/2020. Stížnost, ve které stěžovatelé, 
označení jako „Vlastníci okolních domů v Ul. Litoměřická, Vítov“, poukazuji na provádění 
stavebních prací na výše uvedeném pozemku, ve vlastnictví pí Červinkové a tuto činnost označují 
jako nepovolenou stavbu. Současně požadují, aby stavební úřad OÚ Velké Březno konal a tuto 
stavbu zakázal. Stížnost jako anonymní šetřil tajemník OÚ. Stížnost byla shledána jako 
neoprávněná. 
Bez diskuze  
Usnesení 32/2021 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 
2020 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na adresu 
obce Velké Březno v roce 2020 a tuto 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     předloženou zprávu k projednání 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením Zprávy o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké  
     Březno v roce 2020 zastupitelstvu obce k projednání.                                      T: 22. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta na jednání rady přivítal předsedu FK Jiskra Velké Březno, pana …………….. a 
místopředsedu klubu, pana ………………..  
Zástupci FK informovali radu o představách výboru klubu o dalším vývoji činnosti, zejména 
s dlouhodobými záměry spolku v oblasti sportovní. Poukázali na skutečnost, že pro stávající 
členskou základu, kterou ze dvou třetin tvoří děti a mládež, nemají odpovídající zázemí – šatny, 
sociální zařízení, hrací nebo tréninkové plochy.  
Pan ……… informoval radní, že byl ustaven nový devítičlenný výbor FK a byl zvolen i kontrolní 
výbor.   
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Dále pan ……… konstatoval, že většinu dotace, kterou klub obdrží od obce, použijí na správu a 
údržbu areálu. Nezbývají jim peníze na opravy nebo stavební úpravy budovy šaten. Doplnil, že 
ideální by bylo, kdyby, jako v okolních obcích, náklady na provoz a údržbu areálu nesla obec. 
Pak by i dotace obce na činnost FK mohla být mnohem nižší. 
Následně vyzdvihl zájem dětí o činnost FK. Jako příklad uvedl náborové dny, kdy se nově 
přihlásilo k registraci cca 25 dětí. Pro tyto děti je třeba určit trenéry, dobu tréninků atd. 
Zvyšováním počtu zápasů a tréninků hřiště „trpí“ proto by velmi potřebovali další tréninkovou 
plochu. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda mladí lidé v klubu zůstávají.   
Pan …………. odpověděl, že samozřejmě jedinci přecházejí do jiných klubů, ale většina dětí 
zůstává až do dospělého věku. Proto si FK nemůže stěžovat na malou členskou základnu. 
Pan ………. seznámil radní s vizemi výboru FK – další tréninková plocha, lepší by byla 
s umělým povrchem, vybudování zázemí pro oddíly a trenéry – šatny, sociálky, klubovna. 
Vhodná by byla i malá tělocvična. Samozřejmostí je spolupráce se základní, případně mateřskou 
školou. 
Pan ……… doplnil, že to vyžaduje větší zájem ze strany obce. Již v roce 2018 předložil obci vizi 
rozvoje FK, avšak od té doby se nic nezměnilo. 
Starosta namítnul, že obec je ochotna spolupracovat, ale nelze přistoupit na to, že FK podá návrhy 
a obec připraví dokumentaci, zabezpečí dotaci, zabezpečí realizaci a bude provozovat.  Očekává 
tuto iniciativu právě od výboru FK. 
Paní Mendlová citovala vyjádření předsedy FK k výstavbě workoutového hřiště, otištěné ve 
vánočním Zpravodaji. Nelíbí se jí, že předseda se kriticky vyjádřil o vedení obce, když minimálně 
15 let se o tuto plochu, kterou má FK v nájmu, nikdo nestará, je zanedbaná, včetně škvárového 
hřiště, které klub v podstatě využívá pouze k ukládání zeleného odpadu a kovového šrotu.  
A ačkoli za minulé dva roky žádala alespoň třikrát, aby se vedení klubu dostavilo na jednání rady 
s vizí, co dál s areálem, tak k tomu došlo až nyní.  
Pan ………… navázal na koncepci FK z roku 2018 a žádal, aby v rámci spolupráce mohlo vedení 
klubu pravidelně komunikovat s vedením obce.  
17:26 se dostavil Ing. Fiala. 
Ing. Šlechtová namítla, že jako radní je ve funkci od listopadu 2018 a předsedu s místopředsedou 
vidí dnes poprvé. 
Ing. Fiala doporučil, aby FK  zpočátku „stavěla“ na tom, co již existuje. Na základě relevantních 
informací (počet členské základny, časová dotace tréninků a zápasů, hygienické normy apod.) je 
třeba si stanovit priority a ty postupně ve spolupráci s obcí realizovat. Podnikatelské aktivity 
budou muset odsunout na pozdější dobu. Dále informoval zkušenostech s administrací dotací na 
Moravě. 
Starosta na závěr vyzval vedení FK, aby obci předložilo reálnou koncepci rozvoje a konkrétní 
potřeby. 
Starosta poděkoval vedení FK a dále pokračoval v jednání rady obce. 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na převedení správy a údržby dešťové kanalizace 
na úsek VaK. Konstatoval, že úsek správy obecního majetku požaduje převod správy dešťové 
kanalizace na úsek VaK a argumentuje tím, že všechny vodárenské společnosti spravují jak 
splaškovou, tak i dešťovou kanalizaci protože jsou k této činnosti vybavené personálně i strojově. 
Doplnil, že trasy nově vybudovaných dešťových kanalizací byly realizovány vždy společně 
s výstavbou nových splaškových kanalizací a i dokumentace je tedy uložena na úseku VaK.   
Ing. Šlechtová požádala o vysvětlení, o jakou kanalizaci se jedná. 
Starosta odpověděl, že se jedná o kanalizace vybudované obcí, a to: 
1) Litoměřická od silničního mostu do Vítova, 
2) OS RD Vítov I, 
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3) OS RD Vítov II, 
4) OS RD Nad nádražím – není nikam napojena, 
5) Alej sportovců, v levém chodníku ve směru k TIVOLI od Děčínské ul. až do Labe. 
A doplnil, že v obci ještě existují staré dešťové kanalizace, ke kterým nemáme dokumentaci a 
ani nejsou vedeny v majetku obce. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda náklady na správu této kanalizace budou započítávány do 
základny pro výpočet vodného a stočného pro obyvatele. 
Starosta odpověděl, že nikoliv. Voda pro obyvatele, včetně likvidace splaškových vod je 
provozována jako hospodářská činnost obce, tedy je účetně oddělena od „poslání“, tzn. činností, 
které obec vykonává nebo zajišťuje jako veřejnou službu.  
Paní Mendlová se dotázala, jaké byly doposud průměrné náklady úseku SOM na správu a údržbu 
dešťové kanalizace.  
Starosta odpověděl, že momentálně nemá tento údaj k dispozici, ale případné výdaje se hradí   
z výdajů na opravu komunikací, protože dešťová kanalizace slouží k odvodnění komunikací a je 
v nich také umístěna. 
Paní Mendlová se dotázala, „z čeho“ tedy bude VaK hradit náklady na správu a údržbu dešťové 
kanalizace obce.  
Starosta odpověděl, že tyto náklady bude VaK vykazovat odděleně od hospodářské činnosti a 
budou rozpočtovány v rámci výdajů na opravu a údržbu komunikací. 
Ing. Fiala konstatoval, že navržené opatření má logiku, VaK disponuje pracovníky, technikou a 
má s opravou kanalizací zkušenosti. 
Usnesení 31/2021 
Převedení správy a údržby dešťové kanalizace na úsek VaK 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Mění a doplňuje  
    Organizační řád Obecního úřadu velké Březno takto: 
    2.4. VaK- vykonává činnost na úseku: 

- příprava a dodávka pitné vody pro obyvatele obce Velké Březno, 
- odvod a čištění splaškových vod z obce Velké Březno, 
- provoz a údržba vodovodu, vodojemů a zařízení s tím spojených, 
- provoz a údržba ČOV, čerpacích stanic, kanalizačních stok, včetně dešťové  
 kanalizace,  
- prodej vody a odvodu odpadní vod – vodné/stočné, a to ve výši stanovené obcí,   
       včetně rozhodování o uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění  
       odpadních vod mezi obcí Velké Březno, coby dodavatelem, a konkrétními  
       odběrateli, a o změnách a ukončení těchto smluv. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit předání dešťové kanalizace do správy úseku VaK OÚ.                     T:  31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Mottl, jako garant úkolu, předložil radě obce návrh na jmenování členů komise domovníků. 
Ing. Fiala doporučil, aby se nevytvářela další komise, ale aby domovníci tvořily jakousi 
subkomisi Komise majetkové a bytové. 
Pan Mottl namítnul, že komise domovníků má zcela jiné poslání, než Komise majetková a bytová 
Tajemník doplnil, že Komise domovníků již byla ustavena a byl schválen její statut a jednací řád. 
Nyní jsme ve fázi ji personálně naplnit. Současně doporučil, aby předsedou Komise domovníků 
byl jmenován pan ……... 
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Usnesení 33/2021 
Jmenování členů komise domovníků 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Jmenuje s účinností od 1. 3. 2021 
     ………………….., …………………………………………………….. 
     předsedou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 272 a Litoměřická 248. 
     paní ……………, ………………………………………………………………, 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Valtířov 59. 
     pana ………………, ………………………………………………….., 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Valtířov 66. 
     pana …………………, ………………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 319 a 320, a Náměstí 172. 
     paní ……………………, ……………………………………………………. 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 152. 
     paní …………………, …………………………………………………………, 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 117. 
     pana ……………………, …………………………………………………, 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Děčínská 317, Ústecká 318,  
     Litoměřická 104, Děčínská 169 a Zahradní 62. 
     pana …………………, ……………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 149. 
     paní ………………………, ………………………………………………………,           
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Na Výsluní 390. 
     …………………………, ……………………………………………………, 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Školní 228. 
     pana ………………, …………………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 64. 
     pana ……………, ………………………………………………………. 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zahradní 142. 
     paní ………………, ………………………………………………………… 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Na Výsluní 391. 
     paní …………………, ………………………………………………………..., 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 30. 
     pana ……………, ……………………………………………………………, 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 258. 
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     ……………………, ……………………………………………….., 
     členkou Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 131. 
     pana ………………, ……………………………………………………., 
     členem Komise domovníků 
     s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 206. 
II. Ukládá 
     Ivanu Mottlovi, předsedovi Komise domovníků, 
     informovat členy komise o jejich jmenování a seznámit je s náplní jejich činnosti.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na udělení zmocnění společnosti                                    
AVE Ústí nad Labem s.r.o., aby za obec uplatňovala u provozovatelů skládek třídicí slevu. Jedná 
se o skládku odpadů Všebořice a Modlany. V rámci tohoto zmocnění bude AVE slevu ve 
prospěch obce uplatňovat i na skládkách, které sama provozuje. 
Bez diskuze 
Usnesení 34/2021 
Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího 
základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2021. 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Zmocňuje 
     společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČO: 61329002, se sídlem Neštěmická 779/4, Ústí  
     nad Labem, PSČ 400 07, aby ve zplnomocnění vymezeném rozsahu, zastoupila Obec při  
     uplatnění nároku Obce na třídicí slevu vůči provozovatelům skládek (plátcům poplatku), na  
     jimiž provozované skládky bude AVE ÚL, coby operátor svozové služby Obce ukládat  
     odpady a dále, k dalšímu souvisejícímu potřebnému jednání. Obec zmocňuje AVE ÚL k  
     uplatnění nároku na třídicí slevu za rok 2021 ke všem katalogovým číslům komunálního  
     odpadu, jehož je Obec původcem. 
     Uvedené zmocnění platí i pro případy, kdy AVE ÚL bude ukládat komunální odpad Obce na   
     skládky provozované AVE ÚL. V takovém případě se zmocnění považuje za uplatnění  
     třídicí slevy Obcí vůči AVE ÚL ve smyslu ustanovení § 157 odst. 2 zákona o odpadech. 
II. Ukládá 
     Petře Kratochvílové, referentce OŽP OÚ, 
     zabezpečit předání zmocnění společnosti AVE.                                                T: 12. 02. 2021 
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 jej kontaktoval Ing. P…… - fa Provod, který jej informoval o 
tom, že dotace na ČOV od SFŽP pravděpodobně nevyjde. Navrhuje proto za stejným účelem 
požádat MZe ČR, ale bližší podmínky se dozví až ve středu 10. 02. 2021. 

Starosta informoval radu o tom, že musí svolat jednání s projektanty VO o dalším postupu 
s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek. Obává se, aby avizované vícepráce 
nepřekročily zákonné finanční limity a nebylo třeba práce ukončit a vyhlásit novou soutěž.  
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K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová se dotázala, zda pan ……. podal k 31. lednu výpověď.  
Starosta odpověděl, že nikoliv.  
Z nastalé diskuse vyplynulo, že starosta v intencích diskuse povede ještě s panem ………… 
jednání. Tajemník vyhlásí výběrové řízení na obsazení této pozice s výhradou, že nemusí být nikdo 
vybrán.  

Paní Mendlová se dotázala, kdo spravuje Nissan – vrata jsou otevřená, může si tam kdokoliv 
cokoliv vzít anebo odložit. 

Paní Mendlová navrhuje provést revizi smlouvy o správě IT, uzavřené s panem ………...  

 

Jednání rady bylo ukončeno v 19:56 hod. 

 

 

 

 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 8. 2. 2021 
L. Boháč.  


