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Č. j.: OUVB - 1512/2021 
PID:  DXWX3OP1B229 
SPIS č. 76/21 
 

Z Á P I S   
 

ze 48. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 26. 04. 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:  

48. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 47. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Dále předložil 
návrh programu jednání 48. schůze.   

Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 67/2021 
Program jednání 48. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 48. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr prodeje části p.p.č. 679 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje pozemku p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ………………., Velké Březno. 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. … v domě ……………….. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …………………………, Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. … v domě …………... 
• Návrh na schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a 

bytu zvláštního určení.  
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 235 ve Valtířově. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 327 ve Valtířově. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 360 ve Valtířově. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 438 ve Valtířově. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na poskytnutí finančního daru – Hospic sv. Štěpána. 
• Návrh na poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí. 

4. Různé: 
• Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí č. 4121541717 – ČEZ Distribuce, a. s. 
• Tivolí hudební léto 4. 
• Změna a doplnění usnesení rady obce č. 33/2021 – Jmenování komise domovníků. 
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5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost pana ……………………., bytem                                          
……………………………………., o koupi části pozemku p. č. 679, ostatní plocha, o výměře 
cca 2200 m2, v k. ú. Velké Březno, za účelem výstavby RD. Konstatoval, že žadatel je seznámen 
s tím, že pozemek se nachází v záplavovém území. Doplnil, že žadatel má zájem o část pozemku, 
ale nebrání se odkoupit celý pozemek. Dále doplnil, že Komise majetková a bytová doporučuje 
prodej pozemku v případě, že žadatel na své náklady vybuduje přístupovou cestu na parcelu číslo 
686 v k. ú. Velké Březno (škvárové hřiště) a na obecní pozemek č. 561. 
Paní Mendlová konstatovala, že za sebe bude proti a uvedla důvody (provoz VaK, obnova hřiště). 
Starosta se také přiklonil k názoru paní Mendlové. 
Usnesení 68/2021 
Záměr prodeje části p.p.č. 679 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 679 o výměře cca 2200 m2, (o výměře 4018 m2) v k. ú.  
     Velké Březno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 21. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje záměr prodeje p.p.č. 392/4 v                                      
k. ú. Valtířov nad Labem. Konstatoval, že žádost o koupi části pozemku p. č. 392/4, ostatní plocha, 
o výměře cca 11 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem, podala paní ………………………….., za 
účelem narovnání majetkoprávních vztahů – pozemek je součástí zahrady. Současně navrhnul, 
zbylou část pozemku cca 16 m2 prodat vlastníkům pozemku č. 392/1, kteří tuto část mají v nájmu 
– ……………………………………. 
Paní Mendlová doporučila po oddělení nabídnout zbytkovou parcelu jejím současným 
nájemcům.  
Usnesení 69/2021 
Záměr prodeje pozemku p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 392/4 o výměře 27 m2, zahrada v k. ú. Valtířov nad Labem  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 21. 06. 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 návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ..,                        
ul. ……………….., Velké Březno. Konstatoval, že komise majetková a bytová navrhla dne 
26.03.2021 přidělit výše uvedený volný byt na základě pořadníku (bodového hodnocení 
naléhavosti bytové potřeby v seznamu žadatelů o obecní byt) panu …………………,                                
nar. ……………………………., obec Velké Březno. Doplnil, že žádost o pronájem obecního 
bytu byla podána na OÚ Velké Březno dne 14.07.2020 a aktualizována dne 30.12.2020. 
Bez diskuze 
Usnesení 70/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. …………….., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě …………….., obec Velké Březno, na dobu 
       určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní 
       smlouvy vždy o jeden kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí 
       nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                         T: 07. 05. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě 
………………., dohodou. Konstatoval, že dne 20.04.2021 požádala paní ………………… o 
ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.04.2021. 
Bez diskuze 
Usnesení 71/2021 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ……………., Velké 

Březno ke dni 30. 4. 2021  
     Nájemce:  
     ………………………………………. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                                T: 30.04.2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě 
………….., Velké Březno. Konstatoval, že komise majetková a bytová navrhla přidělit výše 
uvedený volný byt od 01.05.2021, na základě pořadníku (bodového hodnocení naléhavosti 
bytové potřeby v seznamu žadatelů o obecní byt), paní ………………………………, bytem 
………………, Velké Březno. Doplnil, že žádost o pronájem obecního bytu byla podána OÚ 
Velké Březno dne 30.12.2020.  
Ing. Šlechtová se dotázala, zda se v tomto případě nejedná o obcházení „pořadníku“. 
Pan Mottl odpověděl, že se tímto případem komise majetková a bytová detailně zabývala a 
nájem paní …………… doporučuje. 
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Paní Mendlová požádala o sdělení, zda v „pořadníku“ není evidována žádost – obdobný případ 
(matka samoživitelka), která byla podána dříve. 
Tajemník na základě telefonické komunikace s příslušnou referentkou odpověděl, že ne, že 
paní ………… nebyla upřednostněna před jinou žadatelkou.  
Usnesení 72/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …………………….., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

   s účinností od 1.5.2021 uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ………………,             
Velké Březno, na dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – 
prodloužení platnosti nájemní smlouvy vždy o jeden kalendářní rok v případě, že nájemce 
řádně užívá byt a hradí nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 

 Nájemce: 
 ……………………………………………………………………. 

II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                      T: 07. 05. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. .. 
v domě …………. Konstatoval, že dosavadní nájemce bytu, pan …………………, zemřel dne 
06.02.2021. Nájem bytu založený Smlouvou o nájmu bytu trvá a smrtí pana ……. nezanikl. Práva 
a povinnosti z nájmu přešla dle zákona (§ 2282 občanského zákoníku) na nájemcova dědice, paní 
……………., která si nepřeje nadále v nájmu pokračovat. 
Bez diskuze. 
Usnesení 73/2021 
Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. …………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. ………………………, obec Velké Březno, ke 

dni 30.4.2021, v předloženém znění.   
     Nájemce: 
     ……………………………………… 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                                T: 30.04.2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí 
o pronájem obecního bytu a bytu zvláštního určení ze seznamu žádostí o byt. Konstatoval, že 
vzhledem ke skutečnosti, že uvedení žadatelé neprovedli v roce 2021 aktualizaci svých žádostí, 
navrhuje je vyřadit ze seznamu žádostí o byt. 
Bez diskuze. 
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74/2021 
Návrh na schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a bytu 
zvláštního určení 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

1. Vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu ze seznamu žádostí                       
o obecní byt těchto žadatelů: 

 ………………………………………………………………………, 
 …………………………………………………………………, 
 ………………………………………………………………………, 
 ……………………………………………………………………….., 
 ……………………………………………………………………….., 
 ……………………………………………………………………………, 
 ……………………………………………………………………………, 
 …………………………………………………………………………..., 
 …………………………………………………………………………………, 
 ……………………………………………………., 
 ……………………………………………………………………., 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………. 

2. Vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem bytu zvláštního určení (DPS) ze 
seznamu žádostí o byt v DPS těchto žadatelů: 

 …………………………………………………………………………….., 
 ………………………………………………………………………….., 
 ………………………………………………………………………., 
 …………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………. 

II.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                      T: 14. 05. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo 
ve Valtířově. Konstatoval, že žádost o pronájem hrobového místa ve Valtířově č. 235 podala paní 
……………………………………….., Ústí nad Labem. Nájemné na 10 let činí 920 Kč.   
Doplnil, že hrob je řadu let opuštěný. Poslední nájemník byla pí …………………., která provedla 
poslední platbu v roce 1990. 
Bez diskuze. 
Usnesení 75/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 235 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 235 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 
      Nájemce:  
      ………………………………………………………………………. 
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II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo 
ve Valtířově. Konstatoval, že žádost podala paní ………………………………………. Nájemné  
urnového pomníku na 10 let činí 670 Kč.  
Bez diskuze.  
Usnesení 76/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 327 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 327 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 
      Nájemce:  
      ………………………………………………………………. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo 
ve Valtířově. Konstatoval, že žádost o pronájem hrobového místa č. 360 podala paní                      
…………………………………………………, Velké Březno. Hrobové místo je prázdné. 
Nájemné na 10 let činí 780 Kč.   
Bez diskuze. 
Usnesení 77/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 237 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 360 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 
      Nájemce:  
      ……………………………………………………………... 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo 
ve Valtířově. Konstatoval, že žádost o pronájem hrobového místa č. 438 podala paní                               
……………………………………, Velké Březno. Hrobové místo je prázdné. Nájemné na 10 let 
činí 780 Kč.   
Bez diskuze. 
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Usnesení 78/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 438 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 438 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 
      Nájemce:  
      ………………………………………………………….. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 31. 05. 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 na poskytnutí finančního daru                                       
Hospici sv. Štěpána. Konstatoval, že dne 6. 4. 2021 obdržel žádost o poskytnutí finančního daru 
Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. 
Paní Mendlová konstatovala, že i v loňském roce jsme poskytli stejnou částku.  
Usnesení 79/2021 
Návrh na poskytnutí finančního daru – Hospic sv. Štěpána 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 8.000, - Kč (slovy: osmtisíckorunčeských) a uzavření  
     darovací smlouvy za účelem částečné úhrady nákladů na činnost Hospice. 
     Obdarovaný: 
     Hospic sv. Štěpána, z.s. se sídlem Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice, IČ: 65081374. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na poskytnutí finančního daru Lince bezpečí. 
Konstatoval, že dne 29. 3. 2021 obdržel žádost o poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu 
činnosti Linky bezpečí. Doplnil, že v rozpočtu obce pro rok 2020 činí celková rozpočtovaná 
částka 20.000, - Kč. Dále doplnil, že v loňském roce rada obce schválila poskytnutí daru ve výši 
5.000, - Kč.  Doporučil proto ponechat částku pro rok 2021 ve stejné výši. 
Bez diskuze 
Usnesení 80/2021 
Návrh na poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí daru ve výši 5.000, - Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) a uzavření darovací    
     smlouvy za účelem částečné úhrady nákladů na činnost Linky bezpečí. 
     Obdarovaný 
     Linka bezpečí z.s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha. 
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II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                              T: 31. 05. 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 návrh ČEZ Distribuce, a. s. na uzavření dodatku ke 
smlouvě budoucí. Konstatoval, že dne 12. 4. 2021 byl obci doručen Návrh na uzavření dodatku 
ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení, uzavřené dle žádosti o připojení č. 4121541717 – 
„Stavba PDS – UL – Velké Březno, Valtířov, p.p.č. 296/4-OM“. 
Bez diskuze  
Usnesení 81/2021 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí č. 4121541717 – ČEZ Distribuce, a. s. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 
     uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického   
     zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV, uzavřené na základě žádosti     
     o připojení č 4121541717, ve znění předloženého návrhu.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku ke smlouvě budoucí.                                            T: 30. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání organizační zabezpečení kulturní akce – 4. ročníku 
Tivolího hudebního léta. Konstatoval, že ke kofinancování této kulturní akce využívá obec 
finančních darů a dotace poskytnuté Ústeckým krajem. Součástí usnesení je proto souhlas 
s podáním žádosti Ústeckému kraji o dotaci a stanovení hlavního organizátora akce, včetně jeho 
práv a povinností. 
Bez diskuze. 
Usnesení 82/2021 
Tivolí hudební léto 4 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.    Bere na vědomí 
       materiál zpracovaný PhDr. Mgr. Vítězslavem Šteflem Ph.D., nazvaný „Projekt Tivolí  
       hudební léto 4“. 
II.   Schvaluje 
       podání žádosti Ústeckému kraji o poskytnutí dotace (příspěvku) na částečné krytí nákladů  
       akce „Tivolí hudební léto 4“. 
III.  Pověřuje 
       PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. 
       organizačním zajištěním kulturní akce „Tivolí hudební léto 4“ za těchto podmínek: 
       a) Platby účinkujícím budou prováděny hotově a potřebné částky (honoráře účinkujícím)  
           budou předány pokladní obecního úřadu organizátorovi, p. Šteflovi, vždy předem v  
           dohodnutý čas na základě podepsaných dohod o provedení práce. Vlastní předání částky  
           a podpisy smluv zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
       b) Platba zvukařům a osvětlovačům proběhne buď za každou akci, nebo souhrnně po  
           realizaci určitého počtu akcí, a to na základě smlouvy nebo objednávky. Vlastní předání  
           částky a podpisy zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
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       c) Převzetí platby bude stvrzeno podpisy na předávacích formulářích. 
       d) Dohody o provedení práce nebo objednávky budou vytvořeny pořadatelem (obcí),   
            potřebné podklady poskytne p. Štefl. 
IV. Svěřuje 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
      v souvislosti s konáním 4. ročníku Tivolího hudebního léta, pravomoc uzavírat smlouvy o   
      přijetí daru a Dohody o vystoupení. 
V. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     zabezpečit podání žádosti o poskytnutí dotace.                                                 T: 30. 04. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na změnu a doplnění usnesení rady obce číslo 
33/2021. Konstatoval, že dne 8.2.2021 jmenovala rada obce usnesením č. 33/2021 předsedu a 
členy Komise domovníků. Při přípravě usnesení došlo k tomu, že 3 domovnicím stejného 
příjmení bylo přičleněno jedno jméno a datum narození. Současně navrhujeme doplnit Komisi 
domovníků o další členy. 
Pan Mottl sdělil, že v zasedací síni úřadu se postupně setká s domovníky, aby jim sdělil představy 
obce o jejich práci a současně, aby si vyjasnili způsob vzájemné komunikace. 
Usnesení 83/2021 
Změna a doplnění usnesení rady obce č. 33/2021 – Jmenování komise domovníků 
Rada obce projednala předložený návrh a  
I.  Mění a doplňuje 
     usnesení rady obce č. 33/2021 takto: 
     33/2021 
     Jmenování členů komise domovníků 
     Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
     I.   Jmenuje s účinností od 1. 3. 2021 
          pana Ivana Mottla, nar. ………………………….…….….., Velké Březno, 
          předsedou Komise domovníků. 
          paní ………………………………………………………….……., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Valtířov 59. 
          pana …………………………………………………………, Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Valtířov 66. 
          pana ……………………………………………………….., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 319 a 320, a Náměstí 172. 
          paní ……………………………………………………., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 152. 
          paní …………………………………………………………., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 117. 
          paní ……………………………………………………………, Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Děčínská 317, Ústecká 318,  
          a Zahradní 62. 
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          paní …………………………………………………………….., Velké Březno členkou  
          Komise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická     
          104. 
          paní ………………………………………………………….., Velké Březno členkou  
          Komise domovníků s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Děčínská 169.  
          pana ……………………………………………………., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Ústecká 149. 
          paní …………………………………………………………………, Velké Březno,           
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Na Výsluní 390. 
          ………………………………………………………………., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Školní 228. 
          pana …………………………………………………………., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 64. 
          pana ………………………………………………………..., Velké Březno 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zahradní 142. 
          paní ………………………………………………………………, Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Na Výsluní 391. 
          paní ……………………………………………………………, Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 30. 
          pana …………………………………………………………., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 258. 
          ……………………………………………………………….., Velké Březno, 
          členkou Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 131. 
          pana ……………………………………………………………., Velké Březno, 
          členem Komise domovníků 
          s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 206. 
II.  Odvolává 
      paní ……………………………………………………………, Velké Březno, 
      z funkce členky Komise domovníků 
III. Jmenuje s účinností od 1. 5. 2021 
      pana …………………………………………………………, Velké Březno, 
      členem Komise domovníků 
      s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Zámecká 117. 
      pana …………………………………………………………..., Velké Březno, 
      členem Komise domovníků 
      s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Děčínská 168. 
      pana …………………………………………………………….., Velké Březno, 
      členem Komise domovníků 
      s tím, že bude vykonávat funkci domovníka v domě Litoměřická 248. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta přivítal do jednání rady ředitele ZŠ, PaedDr. ………. a požádal jej, aby seznámil radu 
s tím, jak škola zajišťuje výuku žáků v době koronaviru. 
PaedDr. ……  informoval radní, že: 

1. Ve škole v současnosti probíhá tzv. „rotační výuka“, tedy, že žáci pouze 1. stupně 
střídavě, po týdnu (lichý týden 1., 3. a 5. třída; v sudý týden 2. a 4. třída) absolvují 
prezenční výuku ve škole a následný týden pak distanční výuku doma. Tímto opatřením 
se škola snaží omezit „koncentraci“ dětí zejména ve společných prostorách školy a také 
v jídelně.  

2. Ve škole probíhá samo testování. S testováním na Covid 19 neměla škola doposud žádné 
zkušenosti. Zaznamenali jsme negativní reakce některých z rodičů. Děti však žádné 
zásadní problémy s prováděním samo testování nemají. Zatím nebyl indikován žádný 
pozitivní test.  

3. Trestní oznámení na školu jako organizaci a na jednotlivé zaměstnance školy podané 
v souvislosti s realizací omezujících a ochranných opatření stanovených vládou ČR, MZ 
ČR a MŠ ČR. Policie po prošetření případ předala ČŠI s tím, že se nejedná o trestný čin. 
ČŠI provedla šetření podání a konstatovala, že škola postupovala v souladu se 
stanovenými pravidly tedy, že nebylo shledáno porušení stanovených norem a přepisů. 
V této cause byl řešen "rouškový problém paní ………….". PaedDr. ……. konstatoval, 
že paní …………. prohlašuje, že radní podporují tuto její aktivitu a jmenoval Ing. Fialu.   
Ing. Fiala se ihned proti tomuto tvrzení ohradil. PaedDr.  …… odpověděl, že toto netvrdí 
on, ale paní ………….. Ing. Fiala konstatoval, že paní ………………… vyjádřil podporu 
v určité fázi a v určitých věcech, ne v celé záležitosti. Následně panu řediteli volal a 
ředitel mu byl zapřen, a to vaší zástupkyní a ještě někým. Dále konstatoval, že volal třikrát 
„Chci mluvit s panem ředitelem“, abych měl jasno v této věci, protože se mi nelíbila 
některá vyjádření. Paní zástupkyní mu bylo sděleno, že ředitel není přítomen a nebude. 
Kdyby tam byla alespoň nějaká slušnost, tak se ředitel dověděl, že mu někdo volal. 
PaedDr. ……odpověděl, že to paní zástupkyni vyřídí a ta si to podle něj nenechá líbit a 
bude se chtít s vámi konfrontovat. Ing. Fiala na to reagoval, že očekával vstřícnější přístup 
– např. panu řediteli vyřídím, že jste volal a on vám zavolá zpět apod., ale nestalo se tak. 
Tento způsob komunikace ze strany školy považuje za nepřípustný a v tomto smyslu je i 
ochoten ke konfrontaci s paní zástupkyní. 
PaedDr. …… souhlasil s názorem Ing. Fialy s tím, že tento způsob komunikace ze strany 
zaměstnanců školy není vhodný. Současně prohlásil, že za způsob komunikace svých 
podřízených odpovědnost necítí a přislíbil, že to se zástupkyní projedná.  

4. Škola v přírodě – cestovní kancelář, která pobyt pro školu organizovala nereagovala na 
naše žádosti o vrácení peněz (jednalo se o 171.000, - Kč), neboť škola v přírodě se 
z důvodu proti epidemiologických opatření nekonala. Proto byla CK zaslána předžalobní 
výzva. V průběhu doby však došlo k personálním změnám ve vedení CK a nové vedení 
CK bylo ochotno o tomto problému jednat.  Toto jednání se uskutečnilo za přítomnosti 
právníka obce. Výsledkem je, že polovina dlužné částky byla na účet školy již zaslána a 
druhou polovinu by měla škola obdržet v průběhu měsíce září 2021. 

5. Škola obdržela dotaci MŠ ČR ve výši 520.000, - Kč, ze které byly nakoupeny pomůcky 
pro realizaci distanční výuky (zejména notebooky, tablety, mikrofony a SW), a to nejen 
pro učitele, ale díky „přebytků ze šablon 2“ také pro 10 asistentů pedagoga v souvislosti 
s realizací inkluze ve školství. Někteří rodiče distanční výuku odmítli, současně však 
škola obdržela velké množství pochvalných dopisů a projevů uznání (přečetl radním 
některé z nich). ČŠI v rámci svého šetření konstatovala, že distanční výuka na škole je 
jak po stránce organizační, tak i obsahové v pořádku. 
Ing. Fiala namítl, že o dobré kvalitě práce učitelů prvního stupně je rada informována, 
rodiče jsou doma a mají možnost se dětem věnovat, horší je to na 2. stupni. Pan ředitel 
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proto uvedl některé z pochvalných vyjádření rodičů žáků druhého stupně školy a doplnil, 
že radní jistě chápou pocity ředitele školy, která obdrží tolik pochvalných dopisů.                  
Ing. Fiala odpověděl, že ředitele školy chápe, ale že nyní na radě řešíme podstatnější 
záležitosti a požádal jej, aby jednal k tématu. Dále doplnil, že jej zaráží, že škola je 
„závislá“ na metodických pokynech, že postrádá samostatné rozhodování, zejména jej 
„zarazil“ metodický pokyn týkající se povinnosti žáků nosit roušky, kdy při porušení této 
povinnosti má být přivolána policie. Volat na děti policii kvůli rouškám, mu připadá 
absurdní. PaedDr. ……. vysvětlil, že škola je v podstatě státní orgán a každý její 
zaměstnanec se musí řídit pokyny nadřízeného orgánu. Nedomnívá se však, že to bylo 
myšleno tak, že by policie zakročovala přímo proti dětem, ale jednala by nejprve s jejich 
zákonnými zástupci, kteří jsou za jednání dětí svěřených jim do péče odpovědni. Dle 
metodického pokynu je takovéto dítě omluveno a má nárok na náhradní způsob výuky, 
např. jako když je nemocné.  

Paní Mendlová se dotázala, jak probíhá zápis dětí do 1. třídy, zejména, jaký je počet dětí na třídu.  
Dále, jak je personálně zajištěna výuka v souvislosti s odchodem některých učitelů a zda v době, 
kdy neprobíhala prezenční výuka, byly realizovány plánované opravy. Současně upozornila na 
vzhled prostranství kolem „horní“ školy, které působí celkově neupraveně jako, že se o toto 
prostranství nikdo nestará. 
PaedDr. …… odpověděl, že zápis dětí probíhá on-line, zatím máme do každé třídy zapsáno 24 
dětí plus nezbytná rezerva, tedy dvě třídy po 24, max. však 28 dětí. 

PaedDr. ……… ve své odpovědi dále sdělil, že výuka personálně zajištěna je i když je velmi 
obtížné „sehnat“ učitele některých aprobací. Informoval radu, že v prvním pololetí jedna učitelka 
„odešla“ a druhá půjde na mateřskou dovolenou, domnívá se, že s ohledem na její aprobaci tady 
personální problém je.  Dále konstatoval, že personální práce ve školství je velmi obtížná, neboť 
poptávka po některých oborech vysoce převyšuje nabídku. Současně se zmínil o návratu učitelky 
……… z rodičovské dovolené někdy v listopadu 2021. 
Starosta navázal na téma tím, že obdržel žádost ředitelky mateřské školy o umístění dítěte paní 
………... od 1.9. do školky, neboť se chce vrátit zpět učit a přitom nemá trvalý pobyt v naší obci. 
Dotázal se, v jaké fázi jednání je škola s paní ……………, kdy nastoupí a na jaký úvazek.                  
PaedDr. ……… odpověděl, že z posledního jednání vyplynulo, že chce nastoupit 1. listopadu, 
neboť …………………. a tam platí jiná pravidla. Konstatoval, že se pokusí na ni vyvinout tlak, 
aby, pokud bude mít školku, nastoupila od 1. září, čímž škole velmi pomůže. Je velmi 
problematické uzavřít smlouvu na dobu od 1. 9. 2021do 31.10.2021, ale ví, že to bude obtížné, 
neboť jako …………….., musí paní ………. ……………………………………………. 
…………. Takže bude možné, a já si to ověřím, že ……………………… nebude souhlasit se 
zkrácením této lhůty. To je jenom hypotéza, o které jsem komunikoval s paní zástupkyní a nyní 
budu komunikovat se ……………………, zda tato vstřícnost je z její strany možná.  
Paní Mendlová ještě konstatovala, že se pan starosta pana ředitele ptal, kolik hodin bude paní 
………….. učit.  
PaedDr. ……. odpověděl, že musí učit to, co má ve smlouvě, tedy na plný úvazek. Dále doplnil, 
že půl úvazku by pro školu a ani pro ni z hlediska toho, že ..………………, nebyla přínosem.  
Musíme to prostě vyřešit, protože učitelů oboru biologie – chemie je velmi málo a jsou velmi 
žádaní.  

PaedDr. ……… dále doplnil, že v průběhu letošního jara se provedly plánované opravy podlah, 
byla vyměněna část osvětlení ve třídě a na chodbách, katedra cizích jazyků byla opravena a zcela 
nově vybavena nábytkem, některé třídy byly také vybaveny novým nábytkem, na chodbu v                   
1. poschodí byly pořízeny nové stolky, u kterých žáci o přestávce mohou svačit.  

Prostor kolem horní budovy je skutečně v neutěšeném stavu, ale považuji za nutné, abychom si 
nejprve ujasnili, co bude s budovou bývalé školní jídelny, která je určena k demolici. 
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Předpokládaný pohyb těžké techniky může způsobit další poškození povrchu dvora. V každém 
případě se jedná o finančně náročnou opravu, na kterou škola ve svém rozpočtu nemá. 
Paní Mendlová upozornila, že jí se jedná hlavně o úklid, je tam půlmetrová tráva (tedy pravidelné 
zametání chodníků, sekání trávy, úprava keřových porostů apod.) a hned bude vidět zlepšení. 
Domnívá se, že toto nevyžaduje žádné investice a měl by to provádět školník. PaedDr. ……… 
odpověděl, že za toto odpovídá školník. Doplnil, že se tam můžeme nyní jít podívat a pokud tam 
bude půlmetrová tráva, tak ……………………………………... Paní Mendlová odpověděla, že 
tam byla a u nové školní jídelny je kolem kontejnerů vysoká tráva. PaedDr. …….. přislíbil, že se 
tam podívá. 
Starosta se vrátil k otázce nástupu pí ……… do práce, v žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy 
tvrdí, že nastupuje do školy od 1. září.  PaedDr. ……. odpověděl, že se pokusí zjistit, zda ……. 
……….. takovouto výjimku paní …….. povolí a pokud ano, bude se snažit, aby se pokusila 
umístit dítě třeba na Střekově, protože tam je dlouholetou občankou. V každém případě ji škola 
do konce týdne osloví, zda by byla ochotna nastoupit 1. září, což by nám velmi pomohlo. 
Z posledního jednání starého několik týdnů, možná i měsíců však vyplynulo, že by mohla 
nastoupit od 1. listopadu. 
Ing. Fiala poukázal na skutečnost, že dříve na škole probíhaly semináře s různým zaměřením, na 
kterých si děti mohly prohlubovat své znalosti získané při výuce.  
Paní Mendlová konstatovala, že dětem chybí názorné ukázky, neboť na škole neprobíhá praktická 
výuka (chemie, fyzika, případně další přírodovědné obory), která by jistě zkvalitnila výuku. 
PaedDr. …… odpověděl, že dnes je jiná doba. V té době bylo možné měnit rozsah hodin dle 
potřeby, což dnes možné není. Děti mají stanoven pevný rozvrh, na který následně navazují jejich 
mimoškolní aktivity (zájmová činnost, sport apod.). Není tedy možné jej měnit.  
Paní Mendlová namítla, že to nevyžaduje změnu délky vyučování, ale změnu organizace 
vyučování, např. dělením tříd, či zrušením kmenových tříd. Jde o to, umožnit dětem poznat blíže 
jednotlivé obory, aby se pak případně mohly rozhodnout, na který typ střední školy či učební 
obor půjdou.  
PaedDr. ……. namítl, že radní srovnávají způsoby výuky sedmdesátých let s dneškem. 
Ing. Šlechtová souhlasila s paní Mendlovou a doplnila, že k tomu slouží odborné učebny, které 
v naší škole zcela chybí, protože tady jsou všechny třídy kmenové. 
PaedDr. ………. odpověděl, že k realizaci tohoto způsobu výuky však škola potřebuje dostatek 
kvalifikovaných učitelů s danou aprobací a také prostory. Ani jedno však škola nemá. Navrhuje, 
aby obec během prázdnin vybudovala ve škole odbornou učebnu např. chemie. 
Paní Mendlová namítla, že je třeba, aby škola požádala o dotaci. Dotačních titulů, které umožňují 
vybudování odborných učeben bylo v minulých letech hned několik. 
PaedDr. …….. odpověděl, že o žádné takovéto dotaci pro vesnické školy neví a když dotace 
vypsaná je, tak škola nesplňuje její podmínky (příklad – dotace z MAS Labské skály, kterou 
kdysi oslovil).  
Paní Mendlová odpověděla, že je v prvé řadě zapotřebí projekt. Pokud bude mít škola připravený 
projekt, může rychle reagovat na vypsané dotační tituly. Pokud škola nebude mít zpracovaný 
projekt, nebude moci včas reagovat na dotační titul a o ty peníze přijde. Dále konstatovala, že je 
lepší mít projekt připravený třeba tři roky v šuplíku, než se na něj seženou peníze, ale jde o to 
být připraveni a doplnila, že o tom už jsme na radě jednali před dvěma roky, když byl ředitel 
školy na radě. Tam jsme diskutovali, že je potřeba změnit k tomu přístup, ale stále slyšíme stejné 
odpovědi – nemáme místo, nemáme peníze, nemáme lidi. 
PaedDr. …….. dále na to reagoval, že žádný takový projekt nikdy neviděl a pokračoval, že škola 
je poměrně úspěšná v získávání dotací. Jde však o tzv. měkké dotace, tedy dotace do dalšího 
vzdělávání učitelů, na podporu inkluzivního vzdělávání, nákup IT technologií apod.  Škola 
v uplynulém období získala granty za 2.800.000, - Kč.  Současně však upozornil, že je musí 
někdo realizovat, že učitelé mají své rodiny a další povinnosti a je proto občas velmi 
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problematické takovýto grant realizovat.  Dále doplnil, že na tzv. tvrdé dotace týkající se zejména 
budování nových tříd, tělocvičen, družin apod., které by škola potřebovala, nemá škola odborné 
znalosti ani peníze. Zde očekává pomoc zejména od zřizovatele, tedy od obce, neboť základním 
nebo středním školám v Ústí nad Labem tyto dotace, včetně jejich realizace, zajišťují příslušné 
odbory investic magistrátu či krajského úřadu.  
Paní Mendlová dále konstatovala, že je přesvědčena o tom, že pokud by měl ředitel školy 
skutečný zájem o to, vybudovat odbornou učebnu, tak opakovaně osloví radu, vystoupí se svým 
požadavkem na zastupitelstvu, prostě využije všechny legální možnosti k tomu, aby potřeby 
školy prosadil.  
Ing. Šlechtová namítla, že sama byla několikrát za panem ředitelem, nejen jako učitelka, ale 
později i jako radní, s návrhem, zda by bylo možné zřídit odbornou učebnu a pan ředitel ji 
opakovaně vysvětloval, proč to nejde. To byl jeden z důvodů, proč ………………………… 
…………………... Pan ředitel argumentoval tím, že na tuto učebnu není nikde ve škole volný 
prostor (učebna). A vzhledem k tomu, že v jednom ročníku (letos v 7.) jsou 3 třídy, tak až 
odejdou, uvolní se jedna třída a zde se může odborná učebna vybudovat. Paní Šlechtová již dříve 
panu řediteli navrhovala, že by bylo možné tuto situaci prozatím vyřešit tím, že odborná učebna 
bude kmenovou třídou i odbornou učebnou a žáci budou přecházet na jednotlivé hodiny mezi 
třídami. Při osobních jednáních ve škole s touto variantou pan ředitel nesouhlasil.  
PaedDr. ……… odpověděl, že toto řešení nepovažuje za ideální zejména s ohledem na podmínky 
hygieny, ale když to obec chce, tak dobrá. Pojďme se domluvit, kdo co udělá.  
Paní Mendlová namítla, že obec nebude stanovovat priority školy. Ředitel školy má mít zájem a 
starost o její rozvoj, protože nejlépe zná potřeby. Ze školy odešli někteří učitelé proto, že neměli 
vytvořeny podmínky pro skutečně odbornou výuku. Doplnila, že možná je to poslední šance, jak 
se dostat k dotaci, že za pět let již tyto dotační příležitosti nebudou a uvedla příklady z jiných 
škol. Dále konstatovala, že v minulosti odborné učebny ve škole existovaly a žáci běžně měli ve 
výuce zařazené laboratorní práce. Bohužel, dle mého osobního názoru, úroveň odborné výuky 
(chemie, fyzika, přírodověda apod.) má klesající tendenci a v porovnání s ostatními základními 
školami okresu, naší škole, obrazně řečeno, ujíždí velmi rychle vlak.   
PaedDr. ……... odpověděl, že rozumí, pouze je rozpačitý z toho, že ostatní členové rady se 
k tomu nevyjadřují a dodal, že jestli ty dotační tituly existují, chce je vidět. Ukažte mi papír. 
Dále namítl, že doposud nikdo, z minulého vedení obce, to takto nestavěl. Neříkal: „………, jsi 
odpovědný za to, že tady není odborná učebna. ………, jsi odpovědný za to, že je tu špatná 
jídelna“. To jsou koncepční věci, kde se musíme dohodnout, kde je ředitelovo a kde je to obce. 
Paní Mendlová se dotázala, proč jste tedy po volbách nepřišel a neřekl, že máte takový a takový 
problém a minulé vedení, ač to vědělo, to neřešilo. Připomněla skutečnost, že až v roce 2019 
obdržela rada, až na vyžádání, od ředitele školy papír, na kterém je na 3. místě priorit školy 
uvedena celková rekonstrukce keramické dílny, což lze považovat spíše za bonus než prioritu. 
Dále doplnila, že rada řediteli školy nemůže stanovit, že prioritou školy bude odborná učebna 
nebo školní družina. S takovýmto návrhem musí přijít ředitel, a rada jej v tom podpoří. O tom 
jsme se však už několikrát v minulosti bavili. 
Ing. Fiala poznamenal, že pan ředitel řekl, že jej zaráží, že ostatní radní se k problému 
nevyjadřují. Konstatoval, že zatím jen poslouchá a má svůj názor, až budeme řešit konkrétní věc, 
tak se vyjádří. 
PaedDr. ……… opakoval, že o žádném vhodném projektu neví. Ale, že škola dokázala realizovat 
projekt volnočasové učebny, školního hřiště apod. Paní Mendlová namítla, že tyto projekty byly 
realizovány s osobní pomocí zaměstnanců ČEZ. PaedDr. …….. namítl, že o žádné osobní 
pomoci neví, že z ČEZu nikoho nezná a zopakoval, že o žádném takovém projektu neví. Dále 
požádal radní o pomoc při vyhledávání vhodných projektů, neboť nepočítá s tím, že radní budou 
„škodolibě“ sledovat, jak mu to nejde. Konstatoval, že je učitel a ředitel, měl by řídit učitele a 
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stavební záležitosti jsou mu „na hony“ vzdálené.  Znovu opakoval, že o žádném projektu na 
vybavení odborné učebny neví a pokud někdo z radních o něm ví, ať mu jej předloží. 
Tajemník konstatoval, že z diskuse vyplývá, že paní Mendlová chce, aby pan ředitel podal návrh, 
požadavek na realizaci odborné učebny. My však víme, že ve škole není místo, že Ing. Fiala řeší 
otázku „staré jídelny“, to jsou další peníze. To znamená, má se nyní zpracovávat projekt na 
nějakou učebnu anebo, budeme realizovat záměr přestavby staré školní jídelny, protože priorita 
ředitele školy byla družina.  Všichni chápeme, že ředitel školy projekt neumí a taky neudělá, 
bude to muset udělat obec, ale my to také neumíme, tak budeme muset najmout odbornou firmu, 
která projekt provede.  
PaedDr. ………. odpověděl, že jednal s panem starostou a že se shodli na tom, že na místě staré 
jídelny vybudují družiny a dvě učebny prvního stupně, včetně zázemí. Tím se uvolní učebny ve 
škole a vznikne prostor pro odborné učebny. Ale to není v silách ředitele školy, to musí zařídit 
starosta. Dále doplnil, že osobně dotační titul na vybavení odborné učebny v životě neviděl a 
vyzval radní, pokud jej viděli, ať mu jej ukáží. Jako negativní příklad z minulosti uvedl žádost o 
odbornou učebnu předloženou MAS Labské skály a zopakoval, že o žádném projektu na 
odbornou učebnu ani z minulosti ani teď neví, proto žádá vedení obce, aby jej, pokud se o 
takovémto projektu dozví, o něm informovali, případně se domluvili na dalším postupu. 
Paní Mendlová slíbila, že mu přehled dotačních titulů zašle.  
PaedDr. ……….. dále doplnil, že takový atak na školu, jaký prožívá v současné době, v minulosti 
nikdy nezažil. Jestliže se z minulého radního stal opoziční poslanec, tak opozice je od toho, aby 
kritizovala. Takže kritiku chápe, ale nechápe, když jako místostarosta dostával každých půl roku 
hlášení o stavu školy a osm let neměl připomínek a najednou se dostal do opozice a vrhá se na 
nás. Jako příklad dobré praxe školy citoval článek z Mladé fronty Dnes a konstatoval, že je 
přesvědčen, že některé aktivity školy se od té doby prodloužily a některé znásobily a že takovýto 
článek by mohl vzniknout i dnes, pokud by byl zájem. 
PaedDr. ……… upozornil na skutečnost, že minulé radě obce, na jaře roku 2018, předložil 
komplexní materiál nazvaný Dlouhodobý záměr rozvoje Základní školy ve Velkém Březně na 
období 2018–2024 a vzhledem k tomu, že k němu neobdržel žádné dotazy ani připomínky 
předpokládal, že si jej zřizovatel vzal za své. Dále konstatoval, že radě v minulém volebním 
období předložil hodnocení školy a rada konstatovala, že hodnocení školy odpovídá realitě a že 
jsou v něm uvedeny cíle, kterých chce škola dosáhnout. Rada to odsouhlasila a zároveň jsem 
dostal důvěru na dalších šest let. 
Tajemník přerušil pana ředitele a upřesnil, že rada tento materiál vzala na vědomí a pověřila 
místostarostu, aby s ředitelem školy dále jednal za účelem upřesnění a konkretizace některých, 
ředitelem navržených opatření. Bylo to 30.6.2018, k žádnému upřesnění a konkretizaci 
zmiňovaných opatření doposud nedošlo. Ale nevím, zda je to z viny pana ředitele nebo pana 
………...  Dále doplnil, že tento materiál panu starostovi ukazoval, současně konstatoval, že tento 
materiál není předmětem dnešní diskuze, která je zaměřena zejména na iniciativu ředitele školy 
a dotázal se ředitele školy, zda je přesvědčen o tom, že škola si drží alespoň tu úroveň, jakou 
měla podle paní Mendlové před pěti, šesti lety anebo ta úroveň upadá. 
PaedDr. …….. dále pokračoval konstatováním, že ve školském zákoně je § 12 - hodnocení školy 
a školských zařízení, on sám takovýto materiál zpracoval a předložil.  Hodnocení výuky provádí 
ČŠI a hodnocení školy, může provádět také zřizovatel, ale podle kritérií, která předem zveřejní. 
Proto jako ředitel předložil hodnocení školy se záměrem rozvoje školy a nikdo toto hodnocení 
nenapadl, současně namítl, pokud tohle již neplatí může zřizovatel stanovit jiná kritéria 
hodnocení. Paní místostarostka mu předložila nová kritéria a on, jako ředitel, to plně respektuje. 
Pouze by chtěl, aby byl zpracován i řád rozvoje školy s pevně danými kritérii, kterými se bude 
ředitel řídit a dle kterých jej lze hodnotit. 
Tajemník přerušil ředitele školy s tím, že s obsahem hodnotícího materiálu z roku 2018 nejsou 
současní radní seznámeni, a proto k němu nemohou diskutovat. 
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Paní Mendlová konstatovala, že tento materiál má doma a je v něm seznam 10 bodů, co potřebuje 
základní škola. 
PaedDr. …... prohlásil, že je to lež. 
Paní Mendlová namítla, že v tomto seznamu na třetím místě byla keramická pec. 
PaedDr. ……. odpověděl, že žádná keramická pec v tomto materiálu není, že ten materiál přinese 
a jestli tam ta pec nebude, že ji prohlásí za lháře. Stejně, jako když někdo tvrdil, že odmítl dar 
z chemičky, nebo že rodiče nebyli informováni o distanční výuce a prohlásil, že paní Mendlová 
používá nefér prostředky. Dále uvedl, že pan Šidák prohlásil, že činnost ředitele kritizovala 
školská rada. Na školské radě byli přítomni 4 lidé, pan Šidák a paní Mendlová, …………………. 
…………………………. Pak tam byl pan …… a paní zástupkyně. Na minulé školské radě se 
nic z toho, co pan Šidák naznačil, neprojednávalo, pokud někdo tvrdí, že ano, ať předloží zápis. 
Pokud chce rada hodnotit činnost školy na základě této nezřízené kritiky, nechte si předložit zápis 
z jednání školské rady, ve kterém je uvedeno, že se vzdělávání učitelů projednávalo za 
přítomnosti předsedkyně školské rady. Pokud dojdete k závěru, že to tak bylo, budu uvažovat o 
abdikaci. Jestli to tak nebylo, tak očekávám opačnou reakci. 
Ing. Šlechtová osvětlila důvody, které vedly radu obce k tomu, že ji pověřila vypracováním 
nového hodnocení ředitelů příspěvkových organizací.  
Tajemník konstatoval, že se diskuze dostává do emocionálních úrovní, a to není dobře. Měli 
bychom se sjednotit na tom, že nám v prvé řadě jde o školu.  Ředitel školy je tam od toho, aby 
zajišťoval neustálý rozvoj školy, to znamená, že i ta výuka by měla být kvalitativně lepší a lepší. 
To je práce ředitele školy a obec, zřizovatel, je tady od toho, aby vytvářela pro to technické 
podmínky. Radní od vás, jako ředitele školy nechtějí nic jiného, než abyste upřesnil ty vaše 
podmínky zkvalitňování výuky s tím, že bychom se měli shodnout na tom, co je obec schopna 
v nějaké časové ose postupně realizovat. Protože tu zaznívá, že se radním zdá, a o tom jste je 
bohužel zatím nepřesvědčil, že žáci naší školy vědomostně v porovnání s ostatními školami, 
upadají. 
PaedDr. ……. namítl, kdo si toto v době koronaviru odváží říci. 
Tajemník odpověděl, že koronavirus je výjimka, že je to myšleno obecně. 
PaedDr. …… se dotázal, co se ve škole zanedbalo, vedení školy obsahuje desítky činností a to, 
že ředitel nezajistí výstavbu nové učebny nebo přestavbu bývalé školní jídelny, to je především 
záležitost obce, jako zřizovatele. Dále informoval o způsobu hodnocení školy Českou školní 
inspekcí a konstatoval, že nikde v legislativě není stanovena povinnost, starat se o rozvoj školy. 
Proto je třeba si nejprve vyjasnit, co to rozvoj školy je. Zda to jsou nové odborné učebny za 
520.000,- Kč. Dále doplnil, že pro něj není problém oslovit firmu, která „namaluje“ novou 
odbornou učebnu, vyčíslí mi 520 tis., a já to pošlu panu starostovi a řeknu“ Pane starosto, od 
tohoto dne, společně sháníme dotační titul“. Já si to jinak nedokáži představit. 
Tajemník se dotázal, zda je ředitel přesvědčen o tom, že ta škola, tak jak funguje, funguje dobře 
a zda ředitel nemá žádné představy o tom, jak by se mohla dále rozvíjet, aby se zlepšila např. 
kvalita vyučování apod. Jestliže ČŠI nic nenašla je jenom dobře, ale jedná se o to, zda osobně, 
jako ředitel, máte nějakou vizi.  
PaedDr. ……...odpověděl, že vize je obsažena v materiálu nazvaném Dlouhodobý záměr rozvoje 
Základní školy ve Velkém Březně na období 2018–2024 a zmínil i SWOT analýzu, kterou 
předložil bývalému vedení i ČŠI. Tato SWOT analýza slouží nejen školní inspekci, ale i 
komukoli, kdo by se tímto způsobem se chtěl hluboce zabývat školou. Zmíněná analýza obsahuje 
cca stránku „slabin“, o kterých víme a snažíme se je postupně realizovat. Dále konstatoval, že 
osm let předkládal radě pololetně informaci o tom, co škola činila v radou stanovených oblastech 
udělala a za celých osm let nezazněla ze strany rady kritika na práci školy, potažmo na práci 
ředitele. Ze strany zřizovatele žádný požadavek na zřízení odborné učebny za celých osm let 
nezazněl. Tento požadavek jsem slyšel poprvé od paní Mendlové před třemi lety.  
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Proto se spolu s inženýrem ………… zúčastnil semináře, jehož obsahem bylo poskytování dotací 
na přístavbu škol, což je mnohamilionová záležitost. Odprezentoval to tehdejšímu starostovi a 
závěr byl, že s ohledem na skutečnost, že obec v tu dobu připravovala jako prioritu č.1 výstavbu 
školní jídelny, nemá obec realizaci přístavby dostatek finančních prostředků. Jestli že se změnil 
názor vedení obce, tak tento projekt již není aktuální a o žádném dalším obdobném projektu 
nevím. Pokud o takovém projektu radní ví, sdělte mi to, ředitel školy nemůže vědět o všech 
projektech, neboť jsou spíše zasílány na obec než do školy.  
Paní Mendlová namítla, že obdržela dokument z roku 18.1.2019 podepsaný ředitelem, ve kterém 
je obsaženo 10 prioritních investic. 1. chybí školní družina, 2. škola nemá odborné učebny a na 
třetím místě je celková rekonstrukce keramické dílny, což ona osobně považuje spíše za bonus 
než za prioritu. Shodli jsme se, že prioritou jsou odborné učebny, uběhly dva roky a za tu dobu 
se to nikam neposunulo a teď tady říkáte, že vůbec o tom nevíte. 
PaedDr. …….. odpověděl, že o potřebě odborných učeben hovořil již v roce 2018.  
Paní Mendlová namítla, že doposud však nepřišel za vedením obce s návrhem nějakého řešení.    
Starosta konstatoval, že vedení obce samozřejmě ví, že škole chybí odborné učebny, ale nebyl 
doposud nalezen prostor, kde ji vybudovat a vhodný dotační titul.  V každé, doposud vyhlášené 
dotaci, byla minimálně jedna podmínka, kterou naše škola nebo obec nesplňovala. Dále je třeba 
se rozhodnout, zda postavit odborné učebny nově tzv. „na zelené louce“ nebo rekonstruovat 
některou ze stávajících učeben základní školy. Vzhledem k náročnosti nové výstavby doporučuje 
rekonstrukci některé učebny a ptá se: „Máme takovou“? 
PaedDr. …… odpověděl, že s učebnou není problém, za vhodný prostor považuje třídu, která 
z jedné strany sousedí s kabinetem fyziky a z druhé strany s kabinetem chemie. Zde v minulosti 
odborná učebna byla, ale pokud se rekonstrukce dotkne „stavařských“ prací, s tím bude potřeba 
odborně pomoci. 
Starosta namítl, že současně si je třeba říci co, tedy jaké zaměření bude mít odborná učebna, zda 
chemie, fyzika, environmentální učebna apod. 
PaedDr. …… odvětil, že dle jeho názoru škola potřebuje univerzální odbornou učebnu, kterou 
by využívala rotačním způsobem výuky. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda pan ředitel myslí bývalou 8. A, která ji připadá vhodná.  
Starosta konstatoval, že neví, jak má vypadat univerzální odborná učebna. 
Ing. Šlechtová přislíbila, že se informuje na „své“ škole na podmínky pro univerzální odbornou 
učebnu, kterou škola vloni otevřela. 
PaedDr. …….. se pro příklad „vrátil“ k semináři, na kterém byl s Ing. Pavlišem a konstatoval, že 
vyjma něj, tam nebyl přítomen žádný ředitel školy, byli tam starostové, tajemníci, případně najaté 
stavební firmy, protože to je tak složitá věc, kterou ředitele škol svojí odborností řešit nemohou. 
Zavázal se k maximální spolupráci se zřizovatelem, aby taková odborná učebna vznikla. Dále 
konstatoval, že učebna vznikne, bude dva roky cyklovat a poté přestane buď z důvodu, že odejde 
kantor nebo proto, že se uvolní další třída. Dále konstatoval, že pro odbornou učebnu je, a že rád 
uvítá pomoc kohokoli, kdo tomu rozumí a pokud je to tak jednoduché, jak tady zaznělo, tak do 
roka odbornou učebnu máme. Přesto by potřeboval určité „noty“ aby věděl jak dál. Dle jeho 
názoru škola pokračuje v plnění daných cílů. Jako příklad uvedl oblast dalšího vzdělávání učitelů, 
kde je v Dlouhodobém záměru uvedeno – podporovat a motivovat pracovníky k aktivní účasti 
na dalším vzdělávání“. Konstatoval, že odchodem Ing. Šlechtové ztratil velmi důležitou 
osobnost, která byla několik let garantem této činnosti a doplnil, že jeho práce v této oblasti 
spočívala v tom, že necelý rok po jejím odchodu její místo vykonává jiná paní učitelka, to 
znamená, že jsme se nesmířili s daným stavem a chceme v této práci pokračovat. 
PaedDr. …… cituje další příklady z Dlouhodobého záměru a uvedl jakým způsobem byly 
realizovány. Dále doplnil, že se jedná o jakýsi výčet, který předkládal i minulé radě každých půl 
roku a očekával, že radní řeknou, zda je to dostačující, či nikoliv. Stejně je to i nyní, kdy 
zaznamenal od rady jasný signál, ale není to jednoduchá věc, na některé činnosti prostě projekty 
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nejsou a uvedl příklad, kdy ani obec nenašla vhodný projekt (výstavba jídelny, oprava plotu, 
výstavba školní družiny atd.). Dále konstatoval, že odborná učebna je jistě potřeba, ale škole 
chybí družina, jsme jedna z mála škol, která nemá samostatnou družinu, a to je pro mne, jako 
ředitele, priorita č. 1. 
PaedDr. ….. v závěru svého vystoupení uvedl, že je pro, vybudovat odbornou učebnu, ve které 
po určitou dobu budou žáci rotovat, ale potřebuje pomoc při zpracování projektu a při 
vyhledávání vhodných dotací. Vyzval radní, aby se setkali ve škole, společně si prohlédli 
konkrétní prostor a naplánovali další kroky. Současně požádal radní, pokud vidí nebo se dozví 
zejména o negativních věcech týkajících se školy, ať se nejprve obrátí na ředitele. Tím, bude 
rychleji dosaženo nápravy a bude tak předcházeno nedorozuměním. Jako příklad uvedl 
poznámku o půlmetrové trávě u školy. 
Paní Mendlová namítla, že se jedná o celkovou zanedbanost prostoru kolem horní školy. Uvedla 
jako příklad dlouhou dobu nezametený kačírek z dětského hřiště, neboť se domnívá, že v době, 
kdy z důvodu koronavirových opatření děti do školy nechodily, mohl pan školník svou prací 
podstatně více přispět na zlepšení vzhledu venkovních prostor školy.  
PaedDr. …….. odpověděl, že souhlasí s tím, že pozemek kolem horní školy je v neutěšeném 
stavu a argumentoval důvody proč. Současně vyzval pana starostu, aby společně pozemek prošli 
a dohodli se, jaké práce udělat, aby se vzhled tohoto prostoru zlepšil. On sám nepřišel 
s požadavkem na úpravu asfaltového dvora, neboť předpokládá, že dojde k jeho dalšímu 
poškození, při odklízení sutin z bývalé školní jídelny. Ale pokud mu obec do rozpočtu dá peníze 
na obnovu povrchů, tak jak to udělala v případě IT, tak nechá dvůr nově vyasfaltovat.   
Starosta odpověděl, že stav prostoru kolem horní školy je mu znám, a že nově vyasfaltovat 
nádvoří staré školy považuje, z hlediska budoucích stavebních prací, za zmařenou investici. 
Současně konstatoval, že by bylo dobré, aby tato setkání nebyla tak dlouhá, jako to dnešní. 
PaedDr. …….. s tím souhlasil a požádal, pokud radní mají zájem, aby se setkali častěji, třeba i 
v nižším počtu, ale aby z těchto setkání vyplynulo, co zařídí obec a co a do kdy zařídí škola viz 
odborné učebny. 
Starosta namítl, že zásadní připomínky by měly být řečeny již při přípravě projektu. On sám není 
příznivcem rotace žáků a myslí si, že by mělo být nalezeno jiné, vhodnější řešení. 
PaedDr. ……. podpořil názor starosty a argumentoval hygienickými požadavky na učebny (např. 
výška židlí, nutnosti přesunu žáků), ale myslí si, že v rámci kompromisu je to dobré opatření. 
Starosta na závěr shrnul diskuzi. Znovu zopakoval, že mnohé problémy školy jsou vedení obce 
známy, a i jak z diskuze vyplynulo, je rada obce ochotna se jimi zabývat, popřípadě je řešit. Je 
zpracována studie na využití bývalé školní jídelny. Požádal, aby do budoucna tato setkání byla 
kratší. PaedDr. ……. souhlasil s tím, že dnešní setkání bylo delší proto, že obsahovalo otázky a 
odpovědi k problematice činnosti školy v celé její šíři. Současně požádal, aby názory a nápady, 
které v diskuzi zazněly se staly názorem celé rady, kterým by se mohl řídit a přenést je do práce 
svých podřízených. 
Ing. Fiala konstatoval, že by chtěl reagovat na to co slyšel. My jsme začali na staré školní jídelně, 
máme zpracovanou studii a je potřeba tuto vizi, která už je na papíře a je reálná, dotáhnout do 
konce, a ne začít realizovat rekonstrukci nějaké učebny ve škole.  
Starosta konstatoval, že bude nutné se připravit na oba směry, protože bez dotací to neuděláme. 
Pokud najdeme dotaci na náš záměr se starou jídelnou, tak do toho půjdeme, ale jako rychlejší 
by viděl variantu odborné učebny ze stávající třídy. 
Starosta konstatoval, že rada dohodne, kterým směrem půjde a bude o tom ředitele školy 
informovat. 
PaedDr. ……. poděkoval radě za pozornost a čas, který mu věnovala.  
Starosta poděkoval řediteli školy za účast. 
Paní Mendlová prohlásila, že pan ……. je dvacet let ředitelem školy, ale za nic nemůže. 
Starosta, ale ………………………….. 
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Ing. Šlechtová prohlásila, že některé věci, které ředitel řekl, ……………………………….. 
…………………………. Myslí si, že by bylo fajn, pokud bychom společnými silami začali 
pracovat na tom, aby se v té škole něco „začalo hýbat“, jinak hrozí to, že nám učitelé, zejména 
2. stupně, ze školy utečou. Oni tady nemají žádné zázemí, já momentálně slyším ………………, 
že na škole je bezvládí. 
Paní Mendlová doplnila, že si to pan …… nepřipouští, pro něj škola jede dál.  
Starosta konstatuje, že takové informace ředitel nedostává, ale dostávám je od vás já. 
Ing. Šlechtová odpověděla, že to je proto, že se baví s maminkami žáků, které jsem učila, dále 
s některými učiteli školy. Pan ředitel to asi nechápe, nebo je pro něj složité, to začít chápat jinak. 
Pojďme mu zkusit pomoci. 
Starosta konstatoval, že to dříve po něm nikdo nechtěl a my to nyní chceme. 
Paní Mendlová odpověděla, že tři roky je hrozně dlouhá doba. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že nelze dopustit, abychom se nyní zůstali nečinní, takto škola brzy 
„skončí“. Mělo by nám především záležet na dětech a i ostatních, kteří tam pracují. 
Paní Mendlová prohlásila, že si myslí, že tu současnou situaci ve škole ředitel nevnímá a jako 
příklad uvedla komunikaci s paní zástupkyní kolem školské rady. Vůbec nechápali, co po nich 
chceme. 
Ing. Šlechtová prohlásila, že problém školy vidí v tom, že vedení školy nepostupuje jednotně, 
…………………………………………………………………………………………………... 
Přesně, jak se o tom zmínil i Ing. Fiala. A to je hlavní problém naší školy, ze kterého následně 
vznikají dílčí problémy. 
Ing. Fiala potvrdil názor Ing. Šlechtové. 
Starosta ukončil diskuzi na toto téma s tím, že se k němu může rada vrátit na některém z příštích 
jednání 
Bez usnesení 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že dne 27.4.2021 vykonají s velitelem JSDHO pracovní návštěvu 
ve výrobním závodě, kde projednají konkrétní požadavky související s použitím vlastních prvků 
vybavení do nové CAS (jejich umístění, způsob uchycení apod.). 

Starosta informoval radu o tom, že jim v souvislosti, že jsou také součástí krizové infrastruktury, 
zaslal odkaz na e-mail sloužící k zaregistrování k očkování proti Covid 19. 

Starosta informoval radu o tom, že ve dnech 29.4. a 30.4. proběhne úklid místních komunikací. 
Doplnil, že předpokládá, že ve čtvrtek proběhne úklid MK ve Velkém Březně a v pátek ve 
Valtířově.  

Starosta informoval radu o tom, že objednal zpracování rozpočtu na rekonstrukci chodníků v Aleji 
sportovců a od benzínové pumpy do Valtířova. Na základě tohoto rozpočtu pak rozhodneme o 
způsobu zadání prací. Dále doplnil, že o přípravě stavby informoval i předsedu TJ Jiskra, aby se 
mohl k záměru vyjádřit.  

Starosta informoval radu o tom, že požádal firmu Tewiko systems s.r.o. o stanovení ceny na              
„přepažení“ workoutového hřiště v Pískovně. Současně jim ukázal více účelové hřiště ve Svádově 
se záměrem vybudovat obdobné hřiště v Pískovně a požádal je o odhad ceny.  

Starosta informoval radu o tom, že úpravu plochy pod škvárovým hřištěm provedli „plynaři“ 
v rámci výměny vysokotlakého plynovodu. Přesto je třeba na plochu navézt vrstvu ornice a osít ji 
travním semenem. 

Starosta informoval radu o tom, že v souvislosti s přípravou rekonstrukce ČOV Velké Březno a 
s ohledem na dobu udržitelnosti stanovenou dotačním titulem, byla odeslána Heineken ČR, a.s. 
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písemná žádost o závazné stanovisko k budoucnosti pivovaru ve Velkém Březně. Současně 
informoval radu o jednáni se zástupci společnosti PROVOD o dalších krocích ve věci dotace ze 
SFŽP ČR na rekonstrukci ČOV a přepojení odpadních vod, neboť nám končí platnost stavebního 
povolení a je proto nutné stavbu alespoň zahájit. 

Starosta informoval radu o jednání se zástupcem odborné firmy zabývající se nakládání s odpady. 
Její konzultant nám sdělil, že je nejprve nutné provést analýzu současného stavu odpadového 
hospodářství obce, zejména množství, druhů a způsobu likvidace komunálního odpadu a až poté 
je možné navrhnou řešení. Proto jsme ho informovali o tom, že analýzu za podobným účelem nám 
již provedla společnost Aspha a že jsme ochotni mu ji poskytnout. 

Starosta informoval radu o tom, že FK Jiskra dotaci na revitalizaci škvárového hřiště neobdržela. 
Přesto navrhuje, abychom plochu vyčistili a vykatrovali, za tímto účelem jsem si vyžádal nabídku. 

Starosta informoval radu o žádosti ředitelky MŠ o stanovisko radních k přijetí do MŠ dítěte, které 
není trvale hlášeno v obci. Jedná se o dítě učitelky ZŠ Velké Březno, která se vrací po mateřské 
dovolené. Radní se shodli na tom, že k postupu ředitelky MŠ ve věci nemají připomínky. 

Starosta informoval radu o tom, že i nadále některé zaměstnankyně jsou v souvislosti s rotační 
výukou v ZŠ a MŠ nuceni čerpat OČR a že i nadále provádíme testování zaměstnanců. Doplnil, 
že doposud žádný z testovaných nebyl Covid pozitivní. Již několik zaměstnanců je očkováno první 
dávkou a někteří i druhou. 

K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová se dotázala, kdy bude obsazeno místo po panu ………….. 
Starosta odpověděl, že je připraveno vyhlášení dalšího výběrového řízení, a to nejpozději příští 
týden. Doplnil, že pan …….. nyní čerpá dovolenou, ze které se vrátí 29.4. a bude předávat funkci. 

Ing. Šlechtová navrhla radě obce doplnění programu o bod Vnitřní platový předpis pro ředitele 
škol a školských zařízení zřizovaných obcí Velké Březno. 
Starosta se dotázal, zda radní souhlasí s předloženým návrhem. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Ing. Šlechtová předložila radě obce k projednání návrh Vnitřního platového předpisu pro ředitele 
škol a školských zařízení zřizovaných obcí Velké Březno. Konstatovala, že zásady předala 
k připomínkování ředitelům příspěvkových organizaci, ředitelka MŠ připomínky neměla, ředitel 
ZŠ doposud nereagoval. Doplnila, že návrh byl připomínkován Mgr. Málkovou, právníkem obce. 
Bez diskuze. 
Usnesení 84/2021 
Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí Velké 
Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
     s účinností od 1.5.2021 Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení  
     zřizovaných obcí Velké Březno v předloženém znění. 
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II. Ukládá 
     Ing. Haně Šlechtové, místostarostce obce, 
     seznámit s Vnitřním platovým předpisem pro ředitele škol a školských zařízení      
     zřizovaných obcí Velké Březno ředitele ZŠ a MŠ a vysvětlit jim způsoby a postup  
     hodnocení jejich práce.                                                                                       T: 31. 05. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 20:15 hod. 

 

 

 

 

 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 26. 4. 2021 
L. Boháč.  


