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Č. j.: OUVB - 773/2021 
PID: DXWX3OP1ADOF 
SPIS č. 24/21 
 

Z Á P I S   
 

ze 46. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 01. 03. 2021 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala (od 16:32), 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:  

46. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 45. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Dále předložil 
návrh programu jednání 46. schůze, který doplnil o bod:  Schválení výsledku hospodaření a 
převodu hospodářského výsledku Základní školy Velké Březno p. o. z roku 2020. Dále 
informoval radu o žádosti předsedy FK Jiskra o poskytnutí dotace na činnost do doby jednání 
zastupitelstva obce.  
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 35/2021 
Program jednání 46. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 46. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části p.p.č. 167 Lesy ČR, s. p. 
• Záměr pronájmu pozemků p. č. 660/4, 686, 661 a budovy s číslem popisným 256, vše 

v k. ú. Velké Březno. 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………….. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti 

organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2021. 
• Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 

kulturních akcí v roce 2021. 
• Návrh na poskytnutí finančního daru ………………... 
• Návrh na umožnění splátek za vyúčtování vodného za r. 2020. 
• Žádost FK Jiskra Velké Březno z. s. o spolufinancování investiční dotace. 
• Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy 

Velké Březno p.o. z roku 2020. 

4. Různé: 
• Stížnost na Základní školu Velké Březno p. o.  –  vyřízení stížnosti zřizovatelem. 
• Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí Velké 

Březno. 



 

 

2 
 

• Návrh Dodatku č. 14 Zřizovací listiny Základní školy Velké Březno p. o.  
• Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa 

silnice v důsledku realizace stavby „Výměna nevyhovujícího vodovodního potrubí pro 
domy Ústecká č. p. 137, 151 a 82 Velké Březno“. 

• Náplň činnosti domovníků v bytových domech obce Velké Březno.  
• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2020. 
• Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od července do prosince 2020. 
• Organizační zabezpečení 17. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno. 

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 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
na části p.p.č. 167 Lesy ČR, s. p. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela návrh Smlouvy a 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku č. 167 v k. ú. Velké Březno, ve 
vlastnictví Lesů ČR, s. p. Doplnil, že obsahem smlouvy je, že účastníci této smlouvy konstatují, 
že přes výše uvedený předmětný pozemek budou v rámci realizace stavby „Revitalizace náměstí 
na pozemku č. 9/2, 113, 144, 145/1, 167, 553, 542, 523/1, 623/2 k. ú. Velké Březno“ umístěny 
mostky MO1 a MO2 (dále jen „Stavba“). Stavba bude ve vlastnictví obce - budoucího 
oprávněného. Dále doplnil, že součástí návrhu je i závazek obce, že pokud nebude stavba 
zahájena ve lhůtě do 5 let od uzavření této smlouvy, smlouva budoucí se ruší a obec uhradí Lesům 
ČR s. p. – budoucímu obtíženému sankci ve výši 10.000,- Kč. Celou stavbu projekčně i 
inženýrsky připravuje pro obec firma Petr Vachulka. 
Bez diskuze. 
Usnesení 36/2021 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části p.p.č. 167 Lesy ČR, s. p. 
Rada obce Velké Březno projednala přeložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 167, v k. ú.                            

Velké Březno,  
     ve znění předloženého návrhu.   
     Budoucí obtížený: 
     Lesy České republiky, s. p.,  
     se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,   
     IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451   
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
    zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                          T:  31. 03. 2021  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr pronájmu pozemků p. č. 660/4, 686, 661 a budovy 
s číslem popisným 256, vše v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že obec Velké Březno uzavřela dne 
1. 7. 2009 smlouvu o pronájmu pozemků p. č. 660/1, 661, a 686, všechny v k. ú. Velké Březno 
s Fotbalovým klubem JISKRA Velké Březno. Dále konstatoval, že tato smlouva je z věcného i 
právního hlediska nevyhovující, proto je třeba uzavřít smlouvu novou. Z tohoto důvodu je 
předkládán nový záměr pronájmu. 
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Bez diskuze 
Usnesení  37/2021 
Záměr pronájmu pozemků p. č. 660/4, 686, 661 a budovy s číslem popisným 256, vše v k. ú. 
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu pozemků p. č. 660/4 o výměře 9233 m2, ostatní plocha, využití – sportoviště 

a rekreační plocha, p. č. 661 o výměře 694 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vč. budovy číslo 
popisné 256, využití – objekt občanské vybavenosti a p. č. 686 o výměře cca 9220 m2, využití 
- sportoviště a rekreační plocha, všechny v katastrálním území Velké Březno. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                        T: 15. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě 
………….. Konstatoval, že dne 17. 02. 2021 podali manželé …………….. žádost o ukončení 
nájemní smlouvy ke dni 28. 02. 2021. Proto je předkládán Radě obce Velké Březno návrh na 
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu ke dni 31. 03. 2021. Doplnil, že se jedná o 
byt č. .. v domě ……………, Velké Březno. 
Bez diskuze 
38/2021 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. .. včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě o    
     nájmu bytu č. .., v domě ……………, Velké Březno ke dni 31. 3. 2021.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                              T: 31. 03. 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 návrh na poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 
2021 tak, jak jej projednala a schválila Komise kultury, školství, mládeže, sportu a životního 
prostředí. Konstatoval, že komise při stanovení výše dotace vycházela z požadavků jednotlivých 
žadatelů, z podmínek stanovených příslušným dotačním titulem a z částky, určené pro tento účel 
rozpočtem obce pro rok 2021. Současně informoval radu a žádosti předsedy FK Jiskra o 
poskytnutí alespoň části z dotace na činnost pro rok 2021, neboť se FK nedostává peněz na nutné 
výdaje. 
Bez diskuze 
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Usnesení 39/2021                                                   
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti 
organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2021 
Rada obce velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit poskytnutí dotace na rok 2021 z dotačního programu obce na podporu celoroční  
    činnosti organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 

1. TJ Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 406/23, Velké Březno,                    
IČ: 44224770, dotaci na činnost spolku v roce 2021 ve výši 81.000,- Kč. 

2. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 256, Velké Březno,                              
IČ: 40232379, dotaci na činnost spolku v roce 2021 ve výši 307.000,- Kč. 

II. Schvaluje 
     poskytnutí dotace na rok 2021 z dotačního programu obce na podporu celoroční činnosti  
     organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 

1. Muzeum ČSLO Valtířov z.s., se sídlem Valtířov 189, Velké Březno, IČ: 01771370,  
           dotaci na činnost spolku v roce 2021 ve výši 9.000,- Kč. 

2. TJ Spartak Valtířov, z.s., se sídlem Valtířov 43, Velké Březno, IČ: 44556161, dotaci na 
činnost spolku v roce 2021 ve výši 47.000,- Kč. 

3. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 256, Velké Březno,                              
IČ: 40232379, dotaci na činnost spolku v roce 2021 ve výši 50.000,- Kč. 

III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením žádostí o poskytnutí dotace zastupitelstvu obce k projednání.    T: 12. 04. 2021 
IV. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Muzeem ČSLO, TJ Spartak Valtířov a FK  
      Jiskra Velké Březno.                                                                                         T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

16:32 se připojil Ing. Fiala 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na návrh na poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí v roce 2021 tak, jak jej projednala 
a schválila Komise kultury, školství, mládeže, sportu a životního prostředí. Konstatoval, že 
komise při stanovení výše dotace vycházela z požadavků jednotlivých žadatelů, z podmínek 
stanovených příslušným dotačním titulem a z částky, určené pro tento účel rozpočtem obce pro 
rok 2021. 
Ing. Šlechtová doporučila vyjmout z budgetu částku na oslavy MDŽ, které se vzhledem 
k současné epidemiologické situaci v daném termínu neuskuteční. 
Po proběhlé diskusi se radní shodli, že částku na konání oslav MDŽ ponechají a umožní tak 
pořadatelům zorganizovat v průběhu roku akci obdobného charakteru.   
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Usnesení 40/2021 
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 
kulturních akcí v roce 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.  Schvaluje 
    poskytnutí dotace na rok 2021 z dotačního programu obce na podporu pořádání sportovních  
    a kulturních akcí: 

1. Morpheus Art, s.r.o, se sídlem Vodařská 128, Ústí nad Labem, IČ: 287 93 787, dotaci 
na akci hudební festival, ve výši:                 50.000,- Kč  

2. Národní památkový ústav; Státní zámek Velké Březno, se sídlem Zámecká 63                  
Velké Březno, IČ: 750032333 dotaci na akci: 
- Za pohádkou na zámek 2020, ve výši:                30.000,- Kč 
- Koncertní sezona 2020, ve výši:                30.000,- Kč 

3. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno, se sídlem Školní 87                
Velké Březno, IČ: 44552211, dotaci na akci: 
- Školní jarmark ke Dni dětí, ve výši:                12.000,- Kč 
- Čarodějnice, ve výši:         6.000,- Kč 
- Pohádkový park, ve výši:                 25.000,- Kč 

4. Stanko spol. s r.o., se sídlem Valtířov 8 Velké Březno, IČ: 43223401 dotaci na akci: 
- MDŽ, ve výši:          7.000,- Kč 
- Turnaj ve stolním tenise – II. ročník, ve výši:     5.000,- Kč 
- Zahradní slavnosti – 11 ročník, ve výši:               11.000,- Kč 
- Turnaj ve stolním tenise – III. ročník, ve výši:     5.000,- Kč 
- Betlémské světlo, ve výši:        3.000,- Kč 

5. ……………………………………………… na akci Vel-Val, ve výši:   8.000,- Kč 
6. ………………………………………………... – Adventní cesta ve výši:3.000,- Kč 
7. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej sportovců 256, Velké Březno,  

IČ: 40232379, dotaci na akci: 
- Pálení čarodějnic, ve výši:         5.000,- Kč 
- Turnaj přípravek, ve výši.         8.000,- Kč 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv za účelem poskytnutí dotace na pořádání   
     sportovních a kulturních akcí v roce 2021.                                                        T: 30. 11. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na poskytnutí finančního daru ………………. 
Konstatoval, že dne 29. 1. 2021 byla obecnímu úřadu doručena žádost o sponzorský příspěvek 
na částečnou úhradu cestovních nákladů v rámci sportovních aktivit ……………, který jako 
nadějný sportovec dobře reprezentuje naší obec. Doplnil, že žádost byla zařazena mezi žádosti 
„Dotačního programu na akce“. Komise, která žádosti hodnotila, konstatovala, že žádost 
……………… neodpovídá podmínkám žádného z dotačních programů obce. Doporučila však 
žádosti vyhovět, a to formou daru. Současně doporučila, aby se k poskytnutí daru využil zůstatek 
finančních prostředků z „Dotačního programu na akce 2021“.  
Ing. Šlechtová vyslovila pochybnosti o správnosti rozhodnutí poskytnout finanční dar ze zůstatku 
dotačního programu na akce.  
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Usnesení 41/2021 
Návrh na poskytnutí finančního daru ………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) ………...   
     ………………………………………………………………………, na částečnou úhradu  
     cestovních nákladů v rámci jeho sportovních aktivit v roce 2021 s tím, že: 

• k výplatě daru bude využit zůstatek finančních prostředků z Dotačního programu na 
podporu pořádání sportovních a kulturních akcí v roce 2021. 

• darovací smlouva bude uzavřena a finanční obnos předán zákonnému zástupci 
obdarovaného, paní …………….. 

II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na umožnění splátek za vyúčtování vodného za 
r. 2020. Konstatoval, že dne 23. 02. 2021 podala pí ………………………………………………, 
Velké Březno žádost o umožnění splátkového kalendáře na dluh vzniklý neuhrazením                       
faktury č. 200374 za vodné. 
Bez diskuze 
Usnesení 42/2021 
Návrh na umožnění splátek za vyúčtování vodného za r. 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
      uzavření Dohody o Uznání dluhu a o splacení dluhu, ve znění předloženého návrhu.  
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření Dohody o Uznání dluhu a o splacení dluhu.                T: 31. 03. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost FK Jiskra Velké Březno o spolufinancování 
investiční dotace. Konstatoval, že dne 19. 2. 2021 byla obci doručena žádost FK Jiskra                    
Velké Březno na podílení se spoluúčastí v případě přidělení investiční dotace na rekonstrukci 
škvárového hřiště a jeho okolí, která je povinná a jedná se o jednu z podmínek přidělení samotné 
dotace. Spoluúčast na této dotaci je 450 tis. Kč. FK Jiskra Velké Březno se bude podílet částkou 
100 tis. Kč a 350 tis. Kč by byl podíl obce. Doplnil, že vzhledem ke skutečnosti, že FK již v roce 
2016 obdržela od obce návratnou finanční výpomoc ve výši 280.000,- Kč na vybudování závlahy 
na hřišti, kterou do roku 2020 splácela roční splátkou ve výši 35.000,- Kč (celkem uhrazeno 
140.000,- Kč), není pro FK finančně únosné zavázat se další půjčkou. Pokud bude chtít obec FK 
pomoci, bude muset potřebnou částku 350.000,- Kč poskytnout FK formou dotace.  
Paní Mendlová upozornila na skutečnosti, které nejsou obsaženy v předložené žádosti a mohou 
zásadním způsobem ovlivnit celkové náklady na realizaci záměru (rozpočty z roku 2017, není 
řešeno odstranění stávajícího zábradlí, přístřešků a deponie zeminy. Nepočítá se s oplocení celé 
plochy, které bude nezbytné v případě, že bude instalována automatické závlaha. Velmi neurčitě 
je popisováno využití pro ZŠ a MŠ). 
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Ing. Fiala doplnil, že pouze náklady na oplocení se budou pohybovat ve stotisícových částkách 
a požádal o doplnění materiálu tak, aby o jeho obsahu mohla být vedena diskuse, neboť k 
takovéto žádosti se skutečně orgány obce nemohou vyjádřit.  
Na základě proběhlé diskuse radní doporučili starostovi tento bod z programu stáhnout, požádat 
předsedu FK Jiskra o doplnění žádosti dle připomínek radních a po jejím doplnění ji znovu 
předložit radě k projednání.  
Staženo  

Starosta předložil radě obce k projednání závěr výsledku hospodaření organizace v roce 2020 a 
žádost o převod hospodářského výsledku Základní školy Velké Březno p. o. z roku 2020 ve výši 
24.788,36 Kč do rezervního fondu. 
Bez diskuze 
Usnesení 43/2021 
Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy   
Velké Březno p. o. z roku 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost     
I.  Schvaluje  
     a) Účetní uzávěrku organizace Základní škola Velké Březno p. o. za rok 2020. 
     b) Převod hospodářského výsledku organizace Základní škola Velké Březno p. o. 
         za rok 2020 ve výši 24.788,36 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                    T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání a vyřízení stížnost na příspěvkovou organizaci - 
Základní škola Velké Březno, jejímž zřizovatelem je obec Velké Březno, podanou stěžovatelkou, 
paní …………………………………………………………………………………………….. 
Konstatoval, že stěžovatelka učinila dne 5. 10. 2020 oznámení na PČR OO Střekov, týkající se 
postupu ZŠ Velké Březno, jednotlivých osob a PČR vůči jejímu synovi v souvislosti s opatřeními 
proti šíření koronaviru, kdy prověřování a šetření jednotlivých oznámených skutků bylo 
rozděleno dle kompetencí – postup PČR šetří vnitřní inspekce PČR, jednání a trestní odpovědnost 
fyzických osob šetří PČR a postup ZŠ Velké Březno z hlediska školských předpisů (tvrzené 
neumožnění výuky žáka a neochota školy komunikovat s rodičem žáka) byl postoupen 
k prošetření České školní inspekci. Dále konstatoval, že předmětem šetření ze strany ČŠI bylo 
stěžovatelkou udávané: 1) nezákonné bránění školy v plnění povinné školní docházky jejímu 
synovi od 10. 9. 2020, a 2) neochota školy komunikovat také ve věci šikany jejího syna spolužáky 
v roce 2014. Doplnil, že dne 8. 2. 2021 byl obci, coby zřizovateli ZŠ Velké Březno, doručen 
Výsledek šetření stížnosti ČŠI, kdy ČŠI shledala stížnost stěžovatelky v části „Škola nezákonně 
brání od 10. 9. 2020 synovi v plnění povinné školní docházky“ jako nedůvodnou a v části 
„Neochota školy komunikovat také v případě šikany jejího syna spolužáky v roce 2014“ jako 
neprokazatelnou. Tento výsledek šetření ČŠI předala obci k dalšímu řízení dle ust. § 174 odst. 6 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy obec, coby zřizovatel, je povinna 
informovat ČŠI o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Na základě 
posouzení předložených dokumentů, zejména výsledku šetření stížnosti ČŠI, starosta navrhnul 
vyřídit předmětnou stížnost tak, že není důvodu, aby zřizovatel přijímal nějaká opatření k 
nápravě. 
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Bez diskuze 
Usnesení 44/2021 
Stížnost na Základní školu Velké Březno p. o.  –  vyřízení stížnosti zřizovatelem 
Rada obce Velké Březno projednala předložené podklady ke stížnosti na Základní školu           
Velké Březno p. o., zejména pak výsledky šetření stížnosti provedeného ČŠI Ústeckým 
inspektorátem, a  
I    Konstatuje, že 

s ohledem na výsledky šetření stížnosti ČŠI, kdy ČŠI podanou stížnost shledala jako 
nedůvodnou, resp. neprokazatelnou, není důvodu, aby zřizovatel přijímal opatření k nápravě, 
a tímto se považuje stížnost stěžovatelky za vyřízenou. 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     informovat ČŠI a stěžovatelku o vyřízení stížnosti zřizovatelem.                     T: 31. 03. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Vnitřního platového předpisu pro ředitele škol a 
školských zařízení zřizovaných obcí Velké Březno, zpracovaný místostarostkou obce,                         
Ing. Šlechtovou.  Konstatoval, že návrh byl připomínkován Mgr. Málkovou, právníkem obce. 
Paní Mendlová upozornila na formu a obsah přiložených příloh a požádala o jejich dopracování. 
Ing. Šlechtová odpověděla, že to nejsou správné přílohy, které byly radním zaslány 
k připomínkování. Přiložené přílohy jsou vzory, ze kterých jsme vycházeli. 
Tajemník odpověděl, že lituje, ale jiné přílohy, než které radním zaslal, nemá k dispozici. 
Platné tabulky byly zaslány radním v průběhu konání rady. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že bylo dohodnuto, že před schválením budou ředitelé dotčených 
organizací s platovým předpisem seznámeni, abychom předešli jejich případným námitkám 
k reálnosti stanovených kritérií. 
Ing. Fiala namítl, že mu připadá zvláštní, aby se ředitelé vyjadřovali ke kritériím hodnotícím 
jejich práci. 
Na základě proběhlé diskuse se radní shodli na tom, že předložený materiál budou ještě 
připomínkovat a pověřili místostarostku, aby návrh vnitřního platového předpisu ještě před 
schválením projednala s řediteli příspěvkových organizací a jejich případné připomínky do něj 
zapracovala. Současně doporučila starostovi, aby tento bod programu stáhnul z jednání.  
Staženo 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Dodatku č. 14, kterým se mění a doplňuje 
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno. Konstatoval, že v roce 
2019 byla dokončena a dána do užívání nová školní jídelna. V roce 2020 byla celá akce 
dokončena právně a účetně a nyní předkládáme návrh na změnu zřizovací listiny, který legalizuje 
stávající stav. To znamená, že obec Velké Březno dodatkem č. 14 Zřizovací listiny, převádí do 
správy Základní škole Velké Březno p. o. „novou“ školní jídelnu a současně jí ze správy vyjímá 
„starou“ školní jídelnu. 
Paní Mendlová – pokud bude „stará“ jídelna obce, co to bude pro obec znamenat. 
Starosta odpověděl, že při realizaci našich záměrů bude budova bez závazků. 
Ing. Šlechtová se dotázala, jaké kroky budou nyní podniknuty. Zda se zvažuje zadání zpracování 
projektu. 
Starosta odpověděl, že máme studii, máme demoliční výběr a odhad předpokládaných nákladů. 
Paní Mendlová namítla, že projekt na družiny se jí nelíbí a připadá jí, že neřeší kompletně 
problémy školy, jako jsou například odborné učebny. Výuka navíc bude probíhat ve třech 
školních objektech.  
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Ing. Šlechtová na to reagovala, že by se nemělo jednat pouze o družiny, ale uvažuje se o využití 
prostor k umístění tříd 1. stupně ze spodní budovy školy. Tím by v dolní budově vznikl prostor 
pro vybudování odborných učeben, které ve škole chybí. 
Usnesení 45/2021 
Návrh Dodatku č. 14 Zřizovací listiny Základní školy Velké Březno p. o.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I    Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Dodatku č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
     Velké Březno v předloženém znění.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením dodatku č. 14 k projednání zastupitelstvu obce.                           T: 12. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností 
souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Výměna nevyhovujícího 
vodovodního potrubí pro domy Ústecká č. p. 137, 151 a 82 Velké Březno“. Konstatoval, že obec 
Velké Březno obdržela návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se 
vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Výměna nevyhovujícího vodovodního 
potrubí pro domy Ústecká č. p. 137, 151 a 82 Velké Březno“. Nevyhovující vodovodní potrubí 
je uloženo v pozemcích p. č. 129/1, 9/6 ve vlastnictví obce Velké Březno a v pozemku p. č. 9/1 
ve vlastnictví Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, vše v k. ú.              
Velké Březno. Doplnil, že za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku je předběžně 
odhadnuta cena, dle platného ceníku, 42.000,- Kč bez DPH. Skutečný rozsah zásahu bude zjištěn 
v průběhu stavby a následně potvrzen v předávacím protokolu a následně nám bude vystaven 
daňový doklad. Dále doplnil, že vodárenský provoz provedl během roku 2020 několik 
kontrolních odběrů pitné vody, při kterých bylo opakovaně zjištěno nadlimitní množství železa. 
Jelikož se jedná o potrubí LTH 80 z roku 1930 je potřeba nevyhovující potrubí vyměnit, aby 
pitná voda splňovala limity, které jsou stanoveny vyhláškou č. 252/2004 Sb. 
Bez diskuze 
Usnesení 48/2021 
Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice 
v důsledku realizace stavby „Výměna nevyhovujícího vodovodního potrubí pro domy 
Ústecká č. p. 137, 151 a 82 Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala přeložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa 

silnice v důsledku realizace stavby „Výměna nevyhovujícího vodovodního potrubí pro domy 
Ústecká č. p. 137, 151 a 82 Velké Březno“, ve znění předloženého návrhu.   

II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                      T:  31. 03. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání náplň činnosti domovníků v obecních domech. 
Konstatoval, že návrh, který připravil předseda KD, byl konzultován a doplněn právníkem obce 
do předkládané podoby. 
Paní Mendlová se dotázala, kdy se uskuteční schůzka domovníků. 
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Pan Mottl odpověděl, že v době, až to epidemiologická situace dovolí. Zatím s nimi bude 
komunikovat telefonicky nebo prostřednictvím PC.  
Usnesení  49/2021 
Náplň činnosti domovníků v bytových domech obce Velké Březno  
Rada obce Velké Březno po projednání  
I.  Schvaluje 
    „Náplň činnosti domovníků v bytových domech obce Velké Březno“ v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí 
Velké Březno v roce 2020. Konstatoval, že v hodnoceném období byly: 
2 zakázky zadány dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v celkové hodnotě 
87.534.848,- Kč včetně DPH. Jejich případná realizace přechází do roku 2021. 
23 veřejné zakázky byly zadány v režimu zakázek malého rozsahu, tedy podle Směrnice číslo 
1/2017 nazvané „O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky 
nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.“ 
Z toho realizováno 17 akcí v celkové hodnotě 10.737.453,42 Kč včetně DPH. Z toho 6 na 
stavební práce a 11 na dodávky nebo služby.  
Z 23 výběrových řízení bylo 18 zadáno dle čl. 8 Směrnice č.1/2017 a 5 veřejných zakázek bylo 
zadáno dle čl. 9 Směrnice č. 1/2017. Při zadávání, hodnocení nabídek a uzavírání smluv nebylo 
shledáno porušení příslušných ustanovení Směrnice č. 1/2017. 
1161 veřejných zakázek bylo zadáno dle čl. 8 odst. 8. 2. směrnice č. 1/2017 - tzv. „z volné ruky“. 
Jednalo se o zakázky malého rozsahu o objemu do 121.000,- Kč vč. DPH na jeden případ 
(dodávky a služba) a 181.500,- Kč vč. DPH na jeden případ (stavební práce). Celková hodnota 
takto zadaných zakázek činila 3.555.174,82 Kč včetně DPH.  Při kontrole nebylo zjištěno 
porušení ustanovení odstavce 8.2. Směrnice č. 1/2017.  
Bez diskuze 
Usnesení 50/2021 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v roce 2020 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké 
Březno v roce roku 2020 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      informaci o zadávání veřejných zakázek v roce 2020 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením informace o zadávání VZ zastupitelstvu k projednání.                 T: 12. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání přehled o plnění usnesení přijatých za období od 
července do prosince 2020. Konstatoval, že v daném období uložila rada obce usnesením celkem 
85 úkolů, z toho: 
84 úkoly byly splněny, z toho 3 po termínu (referent v karanténě Covid 19), 
1 úkol byl zrušen jako nepotřebný, 
1 úkol z 1. pol. 2021 je opět navržen na prodloužení, a to do konce dubna 2021. 
Bez diskuze 
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Usnesení 51/2021 
Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od července do prosince 2020 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 
1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 a 
I.   Bere na vědomí, že 
     v hodnoceném období uložila rada obce usnesením celkem 85 úkolů, z toho 84 úkoly byly     
     splněny (z toho 3 po termínu) a 1 úkol byl zrušen jako nepotřebný 
I    Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení 
         č. 105/2020 do 30. 04. 2021 
     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Organizačního zabezpečení 17. jednání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. 
Bez diskuze 
Usnesení 52/2021 
Organizační zabezpečení 17. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
       Obecního úřadu Velké Březno dne 12. 4. 2021 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: 

• Prodej p. p. č. 291/88 v k. ú. Velké Březno. 
4. Finanční záležitosti: 

• Poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti organizací 
působících v oblasti sportu a kultury v roce 2021. 

5. Různé: 
• Uzavření dodatku č. 8 – AVE. 
• Zpráva o vyřizování petic a stížností v roce 2020. 
• Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2020. 
• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2020. 
• Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce. 

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

   II.  Ověřovatele a skrutátory 17. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Mgr. Michal Kulhánek  
         a Bc. Tomáš Pýcha. 
   III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
         paní Pavla Hasprová, paní Ivana Charvátová a pan Karel Turek. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o opatřeních k zajištění chodu úřadu přijatých v souvislosti s epidemií 
Covid 19 – 4 zaměstnanci na OČR, kteří budou chodit střídavě do práce. Pro ostatní nakoupeny 
respirátory, provádíme pravidelné testování. S ohledem na zvyšující se počet nakažených v obci 
budeme testovat 2 x týdně. Testy jsme nakoupili. Příspěvek od zdravotní pojišťovny se však 
vztahuje na zaměstnavatele o nejméně 50 zaměstnancích. Provozní doba i úřední hodiny zůstávají 
prozatím bez změny. Provoz VaK řešíme organizačně, a to vzájemnou zastupitelností dělnických 
profesí. Vstup klientům je omezen – převážnou většinu řešíme přes okénko.  

Starosta informoval radu o jednání vedené s obcí Homole pod Pannou za účelem vytvoření 
společné jednotky SDH.  Další z obcí, přicházející v úvahu, jsou Zubrnice. HZS ÚK nás podpoří. 
Zatím jsme se neshodli na ceně. 

Starosta informoval radu o tom, že smlouva na nákup CAS je podepsána. Doplnil, že jsme byli 
dohodnuti na návštěvě u výrobce, ale vzhledem k současné situaci, to není možné. 

Starosta informoval radu o budoucím jednání s Heineken ČR o výši nákladů za čištění odpadních 
vod. Konstatoval, že námi vyúčtované náklady za rok 2020 uhradili. S jakými návrhy přijdou, však 
netuší. 

Starosta informoval radu o tom, že bylo zahájeno výběrové řízení na referenta SOM, zatím jsme 
obdrželi jednu přihlášku. 

Starosta informoval radu o tom, že začaly práce na přeložce plynu na cyklostezce. Dle sdělení 
stavbyvedoucího se budou snažit práce dokončit co nejdříve. 

Starosta informoval radu o tom, že je k dispozici dokumentace EIA k přístavišti na Labi.  

K bodu programu 6. Diskuze 

Paní Mendlová připomněla uzávěrku Zpravodaje. 

Ing. Šlechtová upozornila na automobil bez RZ  parkující v křižovatce Mlýnská x Zámecká a na 
nepořádek kolem kontejnerů na separovaný odpad tamtéž. 

 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:32 hod. 

 

 

 

 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 1. 3. 2021 
L. Boháč.  


