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Č. j.: OUVB - 1772/2021 
PID: DXWX3OP1BBIA 
SPIS č. 88/21 
 

Z Á P I S   
 

ze 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 05. 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: 

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

49. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 48. jednání rady byly vzneseny námitky. Ing. Fiala nesouhlasí se 
zápisem z minulé rady a žádá o detailnější doplnění skutečností, které byly na 48. radě řečeny. S 
tímto se ztotožňují i členové rady paní Ing. Šlechtová a paní Mendlová DiS.  

Starosta předložil návrh programu jednání 49. schůze. Současně jej navrhl doplnit o další body, 
a to: Žádost o pronájem pozemku 291/115 v k.ú. Velké Březno a Vydání majetku nepatrné 
hodnoty po zemřelém.  
Radní schválili navržený program schůze. 

85/2021 
Program jednání 49. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 49. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Pronájem částí p.p.č. 352 a 353/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu části p.p.č. 623/1 – Zásilkovna. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 147 ve Valtířově. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o zřízení práva stavby pod názvem akce: „16010-060778 DIZP D UL Velké 
Březno“. 

• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ……………………………, Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …………………………, Velké Březno. 
• Návrh na odprodej zařízení bývalé školní kuchyně – Elkus s. r. o. 
• Žádost o pronájem pozemku č. 291/115 v k.ú. Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č 20/SML4273/SOPD/KH ze dne 16. 2020, 

poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na nákup CAS pro JSDHO Velké Březno. 
• Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 

4. Různé: 
• Zrušení zadávací řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“. 
• Vydání majetku nepatrné hodnoty po zemřelém.  

5. Zprávy starosty. 
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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 pronájem části p.p.č. 352 a 353/1 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že dne 17. 2. 2021 byla obci, od pana ……………, doručena žádost 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 (2–3 ovce), možná i 
včelstva. Pozemek chce oplotit jednoduchým rozebíratelným plotem. Doplnil, že komise 
majetková a bytová nedoporučila pronajímat cestičku. Rada obce schválila záměr bez p.p.č. 348 
(cestička). Záměr byl zveřejněn dne 21.4.2021 – 7.5.2021. 
Ing. Šlechtová se dotázala, jak dopadlo šetření kolem vykácených stromů. 
Starosta odpověděl, že kácení měl povoleno a k odstranění keřových porostů obdržel souhlas od 
paní Jelínkové. Vytěžené dříví zaplatí. 
Usnesení 86/2021 
Pronájem částí p.p.č. 352 a 353/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 352, trvalý travní porost o výměře 320 m2 a 

části pozemku p.č. 353/1, trvalý travní porost, o výměře cca 407 m2, oba v k. ú. Velké Březno, 
na dobu neurčitou. 

     Účel nájmu: zřízení zahrady a výběhu pro zvířata. 
     Nájemné: 2.908, - Kč/rok  
     Nájemce:  
     ………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 31. 05. 2021                                                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr pronájmu části p.p.č. 623/1. Konstatoval, že 
dne 4.5.2021 obdržela obec Velké Březno od společnosti „Zásilkovna“ žádost o pronájem 
pozemku za účelem umístění tzv. Z-BOXu. Navrhuje umístit toto zařízení na Náměstí, kde je 
možné, za účelem obsluhy Z-BOXu, parkovat.  
Bez diskuze  
Usnesení 87/2021 
Záměr pronájmu části p.p.č. 623/1 - Zásilkovna 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr pronájmu části p.p.č. 623/1, ostatní plocha, o výměře cca. 2 m2, v k.ú. Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     Zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T: 21. 05. 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 nájemní smlouvy na hrobové místo 
číslo 147 ve Valtířově. Konstatoval, že obec obdržela žádost pana …………………, bytem 
………… o pronájem hrobového místa ve Valtířově číslo 147. Nájemné na 10 let činí 780 Kč.   
Bez diskuze 
Usnesení 88/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 147 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 147 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 Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o zřízení práva stavby pod názvem akce:          
„16010-060778 DIZP D UL Velké Březno“. Konstatoval, že dne 27.4.2021 obdržela obec            
Velké Březno žádost od společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 o 
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o zřízení 
práva stavby pod názvem akce: „16010-060778 DIZP D UL Velké Březno, ….“. Jedná se o 
komunikační vedení a zařízení umístěné na p.p.č. 291/123 v k.ú. Velké Březno. 
Bez diskuze  
Usnesení 89/2021 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
zřízení práva stavby pod názvem akce: „16010-060778 DIZP D UL Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene s    
     právem umístění stavby na pozemek č. 291/123 v k.ú. Velké Březno 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru 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 návrh na Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu              
č. .., v domě ……………, Velké Březno. Konstatoval, že Komise majetková a bytová navrhla 
dne 28.04.2021, přidělit výše uvedený volný byt na základě pořadníku (bodového hodnocení 
naléhavosti bytové potřeby v seznamu žadatelů o obecní byt) panu …………………….,                          
……………………………………., Velké Březno.  Doplnil, že na základě jednání Komise 
majetkové a bytové ze dne 26.03.2021 byli osloveni zájemci v tomto pořadí: …………………., 
……………………………………... Všichni oslovení nabídku bytu odmítli.  
Bez diskuze. 
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Usnesení 90/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …………………………, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

   uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …………………….., 403 23 - 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: 31.05.2021         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě 
………………, Velké Březno. Současně informoval radní, že z důvodu citlivosti celého případu 
budou v zápise uvedeny pouze iniciály žadatele.  Konstatoval, že Komise majetková a bytová 
projednala dne 28.04.2021 žádost paní B o přidělení výše uvedeného bytu. Doplnil, že vzhledem 
k důvodům uvedeným v žádosti, provedla sociální pracovnice Obecního úřadu Velké Březno, 
PhDr. Linková, sociální šetření, které je podle čl. IV Pravidel pro příjem žádostí o nájem bytu a 
pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno, jedním 
z podkladů sloužících Komisi majetkové a bytové pro posouzení naléhavosti bytové potřeby 
žadatele. Podle čl. VI se při rozhodování o uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS nepřihlíží 
k datu podání žádosti, ale vždy je posuzována aktuální sociální situace žadatele. Dle tohoto 
článku se především přihlíží při rozhodování o přidělení bytu k mimořádným případům, jako je 
např. ……………………………………………, což se týká této žadatelky.  Dále doplnil, že po 
vyhodnocení tíživé životní situace žadatelky, Komise majetková a bytová doporučuje uzavřít 
smlouvu o nájmu bytu č. ……………………, Velké Březno s paní B. 
Do jednání byla přizvána PhDr. Linková, která radním sdělila podrobnější informace. 
Paní Mendlová konstatovala, že osobně situaci paní B chápe a dotázala se, jaké stanovisko 
k tomuto problému zaujal starosta obce. Současně doporučila, aby starosta obce, ve které paní B 
bydlí, zaslal naší obci žádost/sdělení, že situaci paní B nemůže řešit, neboť obec nemá vhodný 
byt, a proto žádá obec Velké Březno o umožnění nájmu v jejím obecním bytě. 
PhDr. Linková se obává toho, že pokud se to v bydlišti paní B „rozkřikne“ vznikne problém, 
neboť by mohlo dojít k další ……………………………, kterému je paní B vystavena. Dále 
doplnila, že podnět k šetření jí dala bývalá radní naší obce, a že žádný státní orgán sociální 
pomoci ani policie tento problém doposud neřešil. 
Radní se dotázali, kolik z žadatelů z obce nebude tímto rozhodnutím rady uspokojeno.  
Starosta odpověděl, že přicházejí v úvahu dva. 
Ing. Šlechtová doporučila provést ve věci detailnější šetření, aby rada měla více informací a 
argumenty proti případným námitkám občanů a navrhla proto stažení tohoto bodu z programu 
jednání dnešní rady. 
Bod byl stažen  
 
Starosta předložil radě obce k projednání návrh na odprodej zařízení bývalé školní kuchyně. 
Konstatoval, že dne 4. 5. 2021 obdržela obec Velké Březno návrh společnosti Elkus s.r.o., která 
se zabývá nákupem a prodejem zařízení pro gastronomii, na zprostředkování prodeje zařízení 
bývalé školní kuchyně s tím, že předmětná zařízení zdarma odvezou. Vybraná zařízení repasují a 
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nabídnou do komisního prodeje.  Zařízení, která již repasovat nelze, zdarma ekologicky zlikvidují. 
Peníze z prodeje obec obdrží až po jeho realizaci. Doplnil, že dne 5. 5. 2021 požádala paní 
……………. o odkoupení kuchyňského robota. 
Usnesení 91/2021 
Návrh na odprodej zařízení bývalé školní kuchyně – Elkus s. r. o. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     1. Prodej vybavení bývalé školní kuchyně prostřednictvím společnosti Elkus s.r.o., se sídlem   
         Nám. Prokopa Velikého 12 A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 47309610,  
         DIČ: CZ47309610.  
     2. Prodej vybavení bývalé školní kuchyně – kuchyňský robot a příslušenstvím 
         za cenu 5.000, - Kč  
         Kupující: 
         ………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                    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 Pronájem pozemku p.p.č. 291/115 v k. ú. Velké 
Březno. Konstatoval, že dne 7. 5. 2021 byla doručena žádost ……………… o krátkodobý 
pronájem pozemku p.č. 291/115 v k. ú. Velké Březno za účelem deponie hlíny z pozemních prací, 
odložení stavebního materiálu na výstavbu, případně pro parkování automobilů. Pronájem by trval 
po dobu jednoho měsíce, tedy od 15.5.2021 – 15.6.2021. Doplnil, že vlastníci pozemku                    
p.č. 291/114 v k.ú. Velké Březno současně žádají o dlouhodobý pronájem části pozemku                           
č. 291/115 v k.ú. Velké Březno.  Pozemek by rádi využili k dlouhodobému pronájmu, a to za 
účelem vybudování a rozšíření zahrady k pozemku č. 291/114, kterého jsme vlastníci. Dále pak 
pro zřízení parkování pro osobní automobily. 
Ing. Šlechtová požádala o upřesnění obsahu žádosti. Současně poukázala na skutečnost, že část 
tohoto pozemku je v užívání nájemníků Markét. 
Paní Mendlová poukázala na skutečnost, že pozemek byl zatravněný a udržovaný a doporučila 
trvat na jeho uvedení do původního stavu. 
Ing. Šlechtová namítla, že toto zřejmě nebude možné, neboť stejní žadatelé mají zájem o 
dlouhodobý pronájem za účelem vybudování zahrady a parkovacího stání. Současně upozornila 
na skutečnost, že meteorologové predikují o víkendu poměrně značné srážky, které mohou 
negativně ovlivnit stabilitu navážky zeminy na p.p.č. 291/114. 
Usnesení 92/2021 
Pronájem části pozemku p.p.č. 291/115 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     1. Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 291/115, ostatní plocha, o výměře 300 m2  
         v k. ú. Velké Březno,  
         na dobu určitou – 29 dnů. 
         Účel nájmu: deponie hlíny z pozemních prací, uložení stavebního materiálu pro výstavbu  
         RD, případně pro parkování automobilů. 
         Nájemné: 100,- Kč  
         Nájemce:  
         ……………………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………….. 
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     2. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 291/115, ostatní plocha, o výměře 300 m2  
         v k. ú. Velké Březno.  
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU 

1. Zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                       T: 17. 05. 2021    
2. Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu.                                                    T: 14. 05. 2021                                                   

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo 
20/SML4273/SOPD/KH ze dne 16. 7. 2020, o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na  
nákup CAS pro JSDHO Velké Březno. Konstatoval, že se jedná o návrh Dodatku č. 1 smlouvy  
o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč na nákup nové CAS. Změna smlouvy spočívá v   
prodloužení Podmínky použití dotace – termín ukončení realizace projektu je 30.11.2021. 
Ing. Šlechtová upozornila na chybu v datování předmětné smlouvy. 
Usnesení 93/2021 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č 20/SML4273/SOPD/KH ze dne 16. 7. 2020, 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na nákup CAS pro JSDHO Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 20/SML4273/SOPD/KH, ze dne 16. 7. 2020, o   
     poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje. 
     Poskytovatel: 
     Ústecký kraj 
     Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
     Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
     IČ: 70892156 
     DIČ: CZ70892156 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                       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 smlouvy o poskytnutí podpory ze  
Státního fondu životního prostředí. 
Bez diskuze. 
Usnesení 94/2021 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy č.1190901308, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního       
     prostředí ve výši 118.080, - Kč na výsadbu stromů ve Valtířově. 
     Poskytovatel: 
     Státní fond životního prostředí České republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00                     
     Praha 11, IČO: 00020729. 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.                                            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 Zrušení zadávací řízení k zadání podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – 
přepojení odpadních vod“. Konstatoval, že Rada obce Velké Březno dne 25. 11. 2019, usnesením 
č. 259/2019, schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem                     
„Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“), a to formou otevřeného řízení. Veřejná zakázka měla být částečně uhrazena z dotace, 
která měla být poskytnuta Státním fondem životního prostředí České republiky, a to na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí. Otevřené řízení bylo zahájeno dne 7.1.2020, 
uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, 
www.vhodne-uvereneni.cz; lhůta pro podávání nabídek byla stanovena do 6.2.2020 10:00 hodin. 
Veřejná zakázka nebyla doposud zadána. Dne 27.4.2021 bylo zadavateli doručeno ze strany 
Státního fondu životního prostředí ČR usnesení č.j. SFZP 151304/2020, jímž byl zadavatel 
vyrozuměn o tom, že požadovaná dotace nebude zadavateli poskytnuta, a to ani zčásti. Zadavatel 
přitom, s ohledem na hodnotu Veřejné zakázky, není schopen financovat Veřejnou zakázku 
výlučně z vlastních zdrojů.  Doplnil, že vzhledem k výše popsanému tak zadavateli nezbývá než 
postupovat dle ust. § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a zadávací řízení k zadání Veřejné zakázky zrušit z důvodu, že 
zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být Veřejná zakázka částečně uhrazena. Navrhuje proto, 
aby byla tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušena. 
Bez diskuze 
Usnesení 95/2021 
Zrušení zadávací řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 

I.  Zrušuje 
Zadávací řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Velké 
Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“, a to dle ust. § 127 
odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

         Odůvodnění: 
          Rada obce Velké Březno dne 25. 11. 2019, usnesením č. 259/2019, schválila zadání   

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Velké Březno – intenzifikace  
ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a to  
formou otevřeného řízení.  
Otevřené řízení bylo zahájeno dne 7.1.2020, uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy 
k podání nabídek na profilu zadavatele, www.vhodne-uvereneni.cz; lhůta pro podávání 
nabídek byla stanovena do 6.2.2020 10:00 hodin. 
Veřejná zakázka nebyla doposud zadána. 
Veřejná zakázka měla být částečně uhrazena z dotace, která měla být poskytnuta Státním 
fondem životního prostředí České republiky, a to na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí. 
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Dne 27.4.2021bylo zadavateli doručeno ze strany Státního fondu životního prostředí ČR 
usnesení č.j. SFZP 151304/2020, jímž byl zadavatel vyrozuměn o tom, že požadovaná 
dotace nebude zadavateli poskytnuta, a to ani zčásti. Zadavatel přitom, s ohledem na 
hodnotu Veřejné zakázky, není schopen financovat Veřejnou zakázku výlučně z vlastních 
zdrojů. 
Vzhledem k výše popsanému tak zadavateli nezbylo než postupovat dle ust. § 127 odst. 
2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a zadávací řízení k zadání Veřejné zakázky zrušit z důvodu, že zadavatel 
neobdržel dotaci, z níž měla být Veřejná zakázka částečně uhrazena. 

II.        Ukládá 
            Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
            zabezpečit odeslání sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu  
            s ustanovením § 128 odst. 1, 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,   
            ve znění pozdějších předpisů.                                                                     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 vydání majetku nepatrné hodnoty po 
zemřelém. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela přípis od notářky ……………………, 
sídlo: Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, která vedla pozůstalostní řízení po zemřelém                
………………………... Paní notářka žádá o sdělení, zda obec Velké Březno souhlasí s vydáním 
majetku nepatrné hodnoty po zemřelém …………………………………, který zemřel v obci                     
Velké Březno, část Valtířov. Dále konstatoval, že ve lhůtě do 96 hodin od úmrtí nebylo nikým 
(žádným subjektem) zajištěno pohřbení jeho těla slušným způsobem, proto jeho pohřbení 
zajistila obec Velké Březno. Na základě této skutečnosti vzniká obci nárok na vydání tohoto 
majetku po zemřelém:  

- Peněžní hotovost 400,- Kč 
- Mobilní telefon zn. Huawei s poškrábaným displejem, pouzdrem a dvěma nabíjecími 

kabely bez hodnoty  
- Kovové pánské sportovní hodinky s černým plastovým řemínkem zn. Hpow WR30M bez 

hodnoty 
Doplnil, že vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o majetek bez hodnoty, kromě finanční 
hotovosti, navrhuje vydání majetku odmítnout, neboť dispozice s majetkem a jeho následná 
likvidace by byla spojena s neúměrně vysokými náklady v porovnání s finanční hotovostí, kterou 
by obec Velké Březno dědictvím nabyla. 
Bez diskuze.  
Usnesení 96/2021 
Vydání majetku nepatrné hodnoty po zemřelém  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Odmítá  
     přijetí majetku nepatrné hodnoty vzešlého z pozůstalostního řízení ustanovení obce Velké  
     Březno dle usnesení soudního komisaře č.j. 46 D 949/2020. 
II. Pověřuje 
     PhDr. Pavlínu Linkovou, vedoucí ÚSČ OÚ, 
     ke komunikaci s pověřeným soudním komisařem, notářkou ………………………… o   
     odmítnutí majetku nepatrné hodnoty.   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že se dohodl vedením s TJ Spartak Valtířov, že za cenu                   
2.000, - Kč měsíčně zabezpečí, v době provozu stánku s občerstvením, provoz WC pro veřejnost. 

Starosta informoval radu o výsledku jednání se zástupci inženýrské společnosti Provod, kde bylo 
dohodnuto: 

a) Provod rozdělí zakázku „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení 
odpadních vod“ na dvě akce, a to jak projektově, tak i rozpočtově. 

b) Obec odeslala společnosti Heineken ČR a.s. žádost o vyjádření k budoucnosti pivovaru 
ve Velkém Březně v horizontu 10 let. 

c) Vedení VaK obce ve spolupráci s Provodem stanoví, jaké zařízení je nutné obnovit tak, 
aby bylo využitelné v rámci připravované obnovy ČOV Velké Březno.  

d) Provod předloží obci cenovou nabídku. 

Starosta informoval o náhradní výsadbě u škvárového hřiště, která proběhla v uplynulém 
víkendu. Stromy byly vysázeny v místech, kde měla FK Jiskra záměr vybudovat tréninkovou 
běžeckou dráhu. Budeme proto nuceni hledat jiné umístění této dráhy, nebo upřesnit provedení 
dle skutečné pozice vysazených stromů. 

K bodu programu 6. Diskuze 

Paní Mendlová informovala radu o probíhající akci „Ukliďme Velké Březno a Valtířov“ s tím, 
že informaci včetně fotografií umístila na obecní facebook. Současně požádala starostu o 
zajištění odstranění pneumatiky od traktoru z koryta Homolského potoka zaměstnanci obce, 
neboť děti nemají sílu s ní pohnout.  

Paní Mendlová se dotázala, jak Komise majetková a bytová vyřešila „ubytování“ dvou žen u 
pana ………. 
Pan Mottl odpověděl, že se dohodli, že je pan ……. „vystěhuje“ do konce května. 

Paní Mendlová se dotázala, jak probíhá revize smlouvy uzavřené s panem M…….. 
Starosta odpověděl, že obec má s panem M…….. uzavřeny celkem 3 smlouvy, a to servisní, na 
tvorbu a správu webových stránek a na správu cloudového úložiště. Cenově se smlouvy pohybují 
pod úrovní cen obvyklých uváděných jinými společnostmi podnikajícími v IT oblasti.  Evidencí 
odpracovaných servisních hodin se podařilo počet vykazovaných hodin snížit. 

Ing. Šlechtová požádala o informace v rámci správy bytů: 
1. Zda budou prováděny kontroly obecních bytů z hlediska oprávněnosti jejich užívání 

osobami, které se v nich zdržují. 
2. Aktuální informaci o vývoji pohledávek na úseku nájmu bytů a nebytových prostor, 

včetně způsobu zajištění dluhu proti promlčení. 
3. Kdy bude provedeno vyúčtování záloh na služby v obecních bytech. Současně 

doporučila, aby v případě, že obec není schopna realizovat vyúčtování v zákonné lhůtě, 
o tom předem informovala nájemníky bytů. 

Tajemník slíbil, že to s paní Klementovou projedná. 

Paní Mendlová upozornila na to, že pan ……….. z Valtířova plní kontejnery podnikatelským 
odpadem, kartonové krabice ani nerozebírá, aby snížil jejich objem a současně v nich ponechává 
plastové obaly. Ukázala fotodokumentaci a požádala starostu, aby to s ním projednal. 
Starosta odpověděl, že žádný podnikatelský odpad nesmí být vložen do kontejnerů obce, a že to 
projedná. 

Ing. Šlechtová poukázala na skutečnost, že konzumenti piva ze „zahrádky“ u Vietnamců, chodí 
močit ke stromům na náměstí a ukázala fotodokumentaci. 
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Paní Mendlová požádala starostu, aby opět projednal s vlastníkem zahrádky, aby tam tyto pijáky 
nepouštěl. 
Starosta přislíbil, že to s majitelem obchodu projedná. 

V následné diskusi se radní vrátili k tématu směřování základní školy. 
Ing. Šlechtová seznámila radu s osobními zkušenostmi s ředitelem školy z období, kdy na škole 
učila, zejména poukázala na neschopnost ředitele komunikovat s učiteli a řídit školu. Dále 
upozornila na skutečnost, že úroveň výuky, zejména na druhém stupni, má klesající tendenci 
zejména proto, že chybí odborné učebny a pan ředitel se k tomuto problému staví nečinně. 
Paní Mendlová doplnila argumentaci Ing. Šlechtové, když konstatovala, že pan ředitel sice 
využívá projekty, ale ty nejjednodušší - „šablony“, které však zásadním způsobem školu nikam 
neposouvají. Existují dotační tituly na odborné učebny, na mimoškolské aktivity v oblasti sportu, 
umění, přírodních věd apod., které by se daly využít, ale pan ředitel s žádným konkrétním 
návrhem doposud nepřišel.  Pan ředitel stále argumentuje existencí jakéhosi seznamu priorit 
školy, který předkládal radě již v uplynulém volebním období. Na naši žádost nám v roce 2019 
předložil 10 bodový seznam priorit, ale doposud nic neudělal proto, aby alespoň jednu věc 
z tohoto seznamu uvedl do praxe. Dále doplnila, že je přesvědčena o tom, že škola „žije“ 
z projektů bývalého ředitele. Za dvacet let ředitelování pana …….. se škola nikam neposunula, 
není stanovena žádná koncepce školy do budoucna. Hrozí odchod dalších učitelů 2. stupně. Nelze 
se domnívat, že nové učitele „nalákáme“ na plat. Je třeba je motivovat jinak, např. vytvořením 
dobrých podmínek pro výuku, vytvořením dobrého pracovního prostředí apod. 
Ing. Fiala doplnil, že jej ředitel školy svým vystoupením na minulé radě velmi zklamal. Pan 
ředitel jen „bolestínsky“ poukazoval na to, jak jej radní, školská rada i někteří učitelé kritizují. 
Současně v mnoha věcech mluvil nepravdu.  
Ing. Šlechtová souhlasila s názorem Ing. Fialy a argumentovala anonymní stížností z 24. června 
2020, kdy sdělila radě, jak ve skutečnosti probíhala jednání o stížnosti mezi vedením školy a 
učiteli. Současně přislíbila, že se obrátí na ČŠI s žádostí o radu, jak může zřizovatel postupovat, 
pokud nabyl přesvědčení, že vedení školy „nefunguje“ tak, jak má. Dále upozornila na 
skutečnost, že od roku 2024 se počítá s podstatným rozšířením výuky informatiky, a že tato 
skutečnost není zahrnuta do priorit školy. Pokud se včas na to škola „nepřipraví“, bude to 
problém, který budeme nuceni řešit zvýšenými náklady z peněz obce. 
Paní Mendlová doporučila pozvat ředitele školy na zastupitelstvo, ať seznámí zastupitele se svou 
vizí, způsoby a prostředky, jak ji dosáhnout. 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:20 hod. 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 10. 5. 2021 
L. Boháč.  


