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Č. j.: OUVB - 1122/2021 
PID:  DXWX3OP1AOSQ 
SPIS č. 44/21 
 

Z Á P I S   
 

ze 47. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 31. 03. 2021 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:  

47. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 46. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Dále předložil 
návrh programu jednání 47. schůze.   

Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 51/2021 
Program jednání 47. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 47. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr prodeje pozemků p. č. 278, 277, 279/1, 280/6, vše v k. ú. Velké Březno.  
• Záměr prodeje p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje části pozemku p. č. 239 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Záměr pronájmu pozemků p. č. 352, 353/1, 348 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu části p. p. č. 152 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4009614/VB/02. 
• Zrušení usnesení rady obce č. 20/2021. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., ………….. 

3. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtové opatření č. 1/2021. 
• Dodatek ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb a Dodatek ke 

Smlouvě o zkvalitnění fondu výměnných souborů pro rok 2021. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu             

e. č.  S/050/70065. 
4. Různé: 

• Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany.  
• Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2020. 
• Dodatek č. 3 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-16/2020, s Úřadem práce České republiky. 
• Knihovní a výpůjční řád Obecní knihovny Velké Březno. 

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

K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p.p.č. 278, 277, 279/1, 280/6 v k. ú. 
Velké Březno. Konstatoval, že obec obdržela žádost manželů ……………………… o koupi 
pozemků p. č. 278, trvalý travní porost o výměře 2906 m2;  p. č. 277 ostatní plocha o výměře 
428 m2; p.č. 279/1 ostatní plocha o výměře 385 m2 a p. č. 280/6 trvalý travní porost o výměře 
25 m2, a to vše v k. ú. Velké Březno, za účelem výstavby RD. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda v územním plánu je tento pozemek určen k výstavbě. 
Starosta odpověděl, ano. 
Paní Mendlová konstatovala, že z přiložených snímků usuzuje, že přístup na pozemek je velmi 
obtížný, zejména pak pro těžkou techniku. K umožnění přístupu bychom museli zřejmě 
„obětovat“ část zahrady u zdravotního střediska. 
Pan Mottl namítnul, že k pozemku je přístup zezadu, který však není vhodný k provozu vozidel, 
stavebník by si musel vybudovat přístupovou komunikaci.  
Starosta nedoporučuje prodávat z důvodu obtížného přístupu k pozemku. 
Ing. Fiala do doby schválení nového územního plánu, také nedoporučuje pozemek prodávat. 
Usnesení 52/2021 
Záměr prodeje pozemků p. č. 278, 277, 279/1, 280/6, vše v k. ú. Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemků č. 278, 277, 279/1 a 280/6 o celkové výměře 3.744 m2, vše    
     v k. ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce 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 záměr prodeje p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec obdržela žádost společnosti Senior park čtyřlístek s.r.o., zastoupenou 
panem ……………………………………………………………………………….., o koupi 
nemovitosti – parcely č. 579, zahrada o výměře 925 m2 v k. ú. Velké Březno.  Pozemek je z části 
pronajat obyvatelům z domu čp. 118. Účel koupě: výstavba domu s pečovatelskou službou. 
Paní Mendlová konstatovala, že obec počítá s tím, že na pozemku bude DPS. 
Starosta doplnil, že s právničkou budeme hledat řešení, jak smluvně, již při prodeji pozemku, 
zajistit, aby na něm skutečně byl postaven DPS.  
Paní Mendlová doporučila s budoucím stavebníkem řešit i parkovací stání. 
Usnesení 53/2021 
Záměr prodeje p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 579, zahrada o výměře 925 m2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                        T:  12. 04. 2021                                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje části p.p.č. 239 v k. ú. Valtířov nad 
Labem. Konstatoval, že dne 16. 3. 2021 byla obci doručena žádost manželů                                               
…………………………………………………… o koupi části pozemku p. č. 239, ostatní plocha 
o výměře cca 4 m2. Důvodem je narovnání majetkoprávních vztahů po geodetickém zaměření 
skutečného stavu.  
Bez diskuze 
Usnesení 54/2021 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 239 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje části pozemku č. 239 o výměře cca 4 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce 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 záměr pronájmu p.p.č. 352, 353/1, 348 v k. ú. Velké 
Březno. Konstatoval, že dne 17. 2. 2021 byla doručena žádost pana ……………, o pronájem části 
p.p.č. 352 o výměře cca 318 m2, p.p.č. 353/1 o výměře cca 407 m2 a p.p.č. 348 o výměře 75 m2 
(cestička). Účelem nájmu je zřízení zahrady a výběhu pro zvířata – pozemek chce oplotit 
jednoduchým rozebíratelným plotem. Doplnil, že Komise majetková a bytová se domnívá, že 
cestička by měla zůstat veřejná a nedoporučuje ji proto pronajímat.  
Ing. Šlechtová upozornila, že na předmětných pozemcích byly vykáceny křoviny a další nálety, 
zřejmě bez vědomí obce. 
Starosta odpověděl, že bylo vydáno povolení ke kácení. 
Paní Mendlová se zajímala o to, jaká zvířata hodlá nájemce na pozemku chovat, obává se, aby 
uživatelé okolních pozemků nebyli obtěžováni nadměrným pachem nebo hlukem způsobeným 
tímto chovem.  
Starosta doporučil hlasovat pro alternativu 1 – záměr pronájmu bez veřejné přístupové cesty. 
Usnesení 55/2021 
Záměr pronájmu pozemků p. č. 352, 353/1, 348 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje  
      záměr pronájmu části pozemků č. 352 o výměře 318 m2, p.p.č. 353/1 o výměře cca 407 m2,  
      vše v k. ú. Velké Březno 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T: 15. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr pronájmu části p. p. č. 152 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obecní úřad obdržel žádost paní ……………………………………………,                 
Velké Březno, o pronájem části p.p.č. 152 v k. ú. Velké Březně o výměře cca 91 m2. Jedná se o 
rozšíření stávající nájemní smlouvy 1/2016 z 9 m2 na 100 m2. Tuto část v současné době stejně 
užívá a pozemek udržuje. Má zde bazén, posezení a hrací plochu pro pravnučku, kterou má ve 
své péči.  
Paní Mendlová poukázala na přetrvávající nepořádek na pozemku, který se nachází přímo u 
autobusové zastávky. Nedoporučuje proto jej „legalizovat“ dalším pronájmem. 
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Usnesení 56/2021 
Záměr pronájmu části p. p. č. 152 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 152, ostatní plocha, o výměře 90 m2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     o usnesení rady informovat žadatele.                T: 15. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce žádost firmy Omexom GA Energo s.r.o., o uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4009614/VB/02. Smlouva o smlouvě budoucí byla 
uzavřena – SML/OVBŘ/9/2019. Jedná se o pozemek č. 291/123 v k. ú. Velké Březno – 
komunikace Na Výsluní.  
Bez diskuze. 
Usnesení 57/2021 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4009614/VB/02 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4009614/VB/02.       
II.  Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucí úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy služebnosti č. IP-12-4009614/VB/02.                  T: 30. 04. 2021   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta informoval radu o tom, že Správa železnic, státní organizace již nemá zájem o zrušení 
nájemní smlouvy č. 13/1997, ale zvolila jednodušší variantu a to „Oznámení – změna nájemce“, 
čímž práva a povinnosti z nájemní smlouvy č. 13/1997 uzavřené na ČD a.s., přechází na „nového 
vlastníka“ tj. Správu železnic, státní organizace. Proto navrhuje zrušit usnesení č. 20/2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 58/2021 
Zrušení usnesení rady obce č. 20/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Ruší 
     usnesení rady obce ze dne 8. 2. 2021 č. 20/2021  
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. 4 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. ………... Konstatoval, že dne 21. 10. 2019 byla uzavřena s paní ……………………. 
Smlouva o nájmu bytu č. …, ………………, na dobu určitou do 31. 12. 2019, dne 30. 12. 2019 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 03. 2020, dne 23. 03. 2020 Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 30. 09. 2020 a dne 30. 09. 2020 Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 03. 2021. Dne 24. 02. 2021 podala nájemnice 
žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že nedoplatek za vyúčtování služeb za 
rok 2018 a 2019 v celkové částce 3.331,- Kč doplatila dne 08. 03. 2021 a také zaplatila dlužný 
poplatek za odpad, což byla podmínka z minulého zasedání Komise majetkové a bytové pro 
prodloužení doby nájmu. 
Bez diskuze 
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Usnesení 59/2021 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. …, …………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. …, v domě …………, Velké Březno, na 
       dobu určitou do 30. 09. 2021. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………. 
  II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu.                           T: 30. 04. 2021               
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 rozpočtového opatření č. 1/2021. 
Starosta dále informoval radní o jednání s předsedou FK Jiskra ve věci poskytnutí dotace na 
rekonstrukci škvárového hřiště. Doporučil Variantu 2, včetně oplocení. 
Ing. Šlechtová požádala o vysvětlení jednotlivých variant. 
Ing. Fiala vysvětlil podstatu každé z obou variant. 
Paní Mendlová upozornila na nebezpečí povodně a doporučila, aby část oplocení hřiště směrem 
k Labi byla demontovatelná. Současně požádala starostu o plán umístění stavby, a aby si 
současně s tím, vyžádal od FK Jiskra i předpokládané budoucí náklady vyvolané provozem 
„nového“ hřiště. 
Usnesení  60/2021 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtové opatření č. 1/2021 v předloženém znění.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu RO č.1/2021 zastupitelstvu obce k pojednání.                   T: 12. 04. 2021                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil Radě obce Velké Březno návrhy dodatků pro rok 2021 ke smlouvám 
uzavřeným se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem. Předmětem jedné smlouvy je 
nákup knihovního fondu pro Obecní knihovnu Velké Březno. Druhá smlouva umožňuje realizaci 
výměnného systému knih. V návrhu dodatků jsou částky 15 a 5 tisíc korun, které obec 
v uplynulých letech na tento účel schvalovala. 
Bez diskuze 
Usnesení  61/2021 
Dodatek ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb a Dodatek ke 
Smlouvě o zkvalitnění fondu výměnných souborů pro rok 2021. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb pro rok 2021,  
     a to na nákup knih do fondu Obecní knihovny Velké Březno ve výši 15.000,-- Kč a na   
     nákup knih do výměnného fondu ve výši 5.000,-- Kč. 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ,  

a)  zabezpečit uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických     
     služeb pro rok 2021 a dodatku ke Smlouvě o zkvalitnění fondu výměnných souboru     
     pro rok 2021.                   T: 15. 04. 2021 

    b)   zabezpečit vyplacení částek schválených tímto usnesením Severočeské vědecké     
          knihovně v Ústí nad Labem                 T: 30. 06. 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. 8 ke Smlouvě o sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu e. č.  S/050/70065. Konstatoval, že dne 24. 3. 2021 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. Odůvodnění je přílohou 
důvodové zprávy.  Doplnil, že dodatek č. 8 reflektuje dopady nového zákona o odpadech (zejména 
poplatek za uložení na skládku).  
Ing. Šlechtová konstatovala, že k nejvyššímu navýšení dochází u tříděného odpadu, zejména u 
plastů. Zároveň navrhla pracovat na změnách svozu komunálního odpadu. Navrhnout obyvatelům 
možnosti svozu 1x za týden, 1x za 14 dnů popřípadě sezónní svoz. Mohlo by se stát, že stejný 
poplatek pro všechny by mohl vést k tomu, že obyvatelé přestanou třídit odpad. 
Ing. Fiala jako příklad uvedl obec Homole u Panny, kde sváží část popelnic 1 x týdně a část 
popelnic 1x za 14 dní. 
Starosta odpověděl, že již kontaktoval odbornou firmu, která nám pomůže posoudit výhodnost 
jednotlivých variant svozu. Samozřejmě to vyvolá změnu smlouvy s AVE (nové výběrové řízení) 
včetně změny OZV o systému nakládání s odpady v obci. 
Usnesení 62/2021 
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, v předloženém znění. 

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, 
     předložení návrhu dodatku č. 8 zastupitelstvu obce k projednání.                    T: 12. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro   5 hlasů proti 0   hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil Radě obce Velké Březno návrh na uzavření smlouvy o zajištění plnění úkolů 
na úseku PO s obcí Homole u Panny. Konstatoval, že předmětem této smlouvy je zajištění plnění 
úkolů JSDHO obce Homole u Panny prostřednictvím  JSDHO obce Velké Březno.                               
Obec Homole u Panny se zavazuje obci Velké Březno pravidelně přispívat na zajištění 
akceschopnosti JSDHO obce Velké Březno. Výše příspěvku je předmětem jednání. My 
navrhujeme roční příspěvek na činnost JSDHO v rozmezí 50 – 60 tis. Kč. 
Bez diskuze 
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63/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany  
     v předloženém znění.  
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     Předložením Smlouvy zastupitelstvu obce 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 zprávu o kontrolní činnosti v roce 2020. 
Bez diskuze. 
Usnesení  64/2021 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2020 k projednání. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením Zprávy o kontrolní činnosti zastupitelstvu obce k pojednání.         T: 12. 04. 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. 3 Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-
16/2020, s Úřadem práce České republiky. Konstatoval, že na základě žádosti obce Velké 
Březno, předložil úřad práce návrh Dodatku č. 3 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Doplnil, že tímto dodatkem se 
prodlužuje se doba podpory od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021. 
Bez diskuze 
Usnesení  65/2021 
Dodatek č. 3 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. 3 Dohody č. ULA-V-16/2020, kterým se mění a prodlužuje platnost   
     této dohody od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021. 
II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
    zabezpečit uzavření dodatku č. 3 úřadem práce.                                                 T: 15. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Knihovní a výpůjční řád Obecní knihovny ve                 
Velkém Březně. Současně platný Výpůjční řád pochází z roku 1993, a proto je nutné provést jeho 
aktualizaci.  
Bez diskuze 
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Usnesení 66/2021 
Knihovní a výpůjční řád Obecní knihovny ve Velkém Březně 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     Knihovní a výpůjční řád Obecní knihovny ve Velkém Březně v předloženém znění.  
II. Ukládá  
     Mgr. Haně Zatloukalové, knihovnici,  
     zabezpečit zveřejnění řádu na webových stránkách knihovny a vyvěšením v knihově.                         
                                                                                                                                 T: 15. 04. 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 společně s Provodem a právničkou obce, připravuje dopis 
společnosti Heineken ČR s žádostí o garanci dodávky splaškových vod na ČOV Velké Březno 
v objemu 15.000 ekvivalentních jednotek po dobu nejméně 10 let.  Tuto garanci požaduje MZe 
ČR pro poskytnutí dotace na rekonstrukci ČOV.  Provod, který pro obec projektoval a dělal 
inženýring stavby Intenzifikace ČOV Velké Březno navrhuje, aby o dotaci, kterou neobdržela od 
SFŽP ČR, obec požádala MZe ČR. On sám však s ohledem na předpokládaný objem výroby 
v pivovaře, doporučuje rozdělit stavbu na stavby dvě – intenzifikace ČOV a vybudování ČSOV. 
Případně ČOV rozdělit na stavební a technologickou část. Současně informoval radu o telefonátu 
se SFŽP ČR, neboť stále čekáme na jejich rozhodnutí o naší žádosti o dotaci, abychom mohli akci 
uzavřít a pokračovat dále. Údajně ve 14. týdnu se má na toto téma uskutečnit na fondu jednání, o 
jehož výsledku nás budou písemně informovat. 

Starosta informoval radu, že příští týden, za účasti členů FK Jiskra a našich dělníků, proběhnou 
dokončovací terénní práce pod workoutovým hřištěm. Doplnil, že bychom stávající dopadové 
plochy chtěli doplnit kačírkem. 

Starosta informoval radu, že z důvodu nouzového stavu v obci neproběhla akce „Ukliďme Česko“. 
Chce však tuto akci zorganizovat v jiném termínu. 
Paní Mendlová doporučila posečkat na pokles hladiny Labe a pak se pokusit vyčistit břehy Labe 
a Homolského potoka. 

Starosta informoval radu, že bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Parkovací 
plochy v ul. Litoměřická“, kterého se zúčastnily společnost SaM a Auto Zajpt. Nejnižší nabídku 
podala firma Auto Zajpt. Starosta požádal radní, aby vybrali dvě z navržených čtyř lokalit, na 
kterých budeme letos parkovací stání realizovat. 

Starosta informoval radu o skutečnosti, že chodník v Aleji sportovců se již kolem pařezů propadá. 
Máme zpracovaný rozpočet, který obsahuje obnovu chodníku, včetně dešťové kanalizace a 
obnovy aleje. Chodník bychom mohli opravit letos a stromy vysázet dodatečně, příští rok. 
Paní Mendlová konstatovala, že si myslí, že stávající chodník je zbytečně široký, že by bylo možné 
jej zúžit tak, jako jsme to udělali u dětského hřiště, čímž by se lehce rozšířila vozovka.  

Starosta informoval radu, že proběhlo výběrové řízení na opravy MK, které vyhrála společnost 
SAM. 

Starosta informoval radu, že úklid MK po zimě proběhne v průběhu měsíce dubna. Nyní uklízíme 
chodníky. 
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Starosta informoval radu, že nyní testujeme zaměstnance na Covid 19 základě usnesení vlády. 
Testování je financováno z veřejného pojištění. Tetování probíhá každé pondělí a provádí jej 
společnost Mediconet s.r.o. Nyní musíme řešit periodu testování s ohledem na velikonoční svátky. 

Starosta informoval radu o akci „Velikonoce na plotě“, organizovanou Mateřskou školou. 

K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová se dotázala, zda se testují i zaměstnanci a učitelé v naší ZŠ. 
Starosta odpověděl, že se bude informovat u ředitele ZŠ. 

Ing. Fiala upozornil na to, že v ul. Na Pastvinách nebyl doručen Zpravodaj.  
Starosta odpověděl, že již to s paní Kajzrovou projednal.  Budeme muset změnit systém roznášky. 

Pan Mottl informoval radní o činnosti domovníků. 

Pan Mottl se dotázal, zde je možné vytěžit z obecních pozemků ve Vítově polámané a vyvrácené 
stromy. 
Starosta odpověděl, že v zásadě to možné je a doporučil, aby se pan Mottl obrátil přímo na paní 
Kratochvílovou. 

Paní Mendlová navrhla přizvat do jednání příští rady ředitele ZŠ. Radní by měli být informování 
o tom, jak škola „zvládá“ opatření vlády související s ochranou proti Covid 19. 

Paní Mendlová upozornila, že v obytné zástavbě v ul. Děčínská je provozována na venkovním 
prostranství pila, která svým hlukem znepříjemňuje život okolním obyvatelům. Požádala o 
prověření, zda je provoz této pily povolený. 

Paní Mendlová, na základě podnětu obyvatel Valtířova, požádala o instalaci zpomalovacího prahu 
cca v polovině jednosměrné komunikace u dětského koutku, která slouží zároveň jako 
cyklostezka. 

Paní Mendlová poukázala na popíjející jedince v zahrádce vedle COOPu, kteří následně konají 
potřebu na veřejném prostranství.  
Tajemník konstatoval, že již na toto téma jednal s provozovatelem obchodu, avšak bezvýsledně. 
Vzhledem k tomu, že předmětná zahrádka je soukromý pozemek, nemá obec „páky“, jak tomu bez 
spolupráci s vlastníkem pozemku, zabránit. 

Jednání rady bylo ukončeno v18:45. hod. 

 

 

 

 

 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
Zapsal dne 31. 3. 2021 
L. Boháč.  


