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Č. j.: OUVB - 2297/2021 
PID: DXWX3OP1BVD3 
SPIS č. 127/21 
 

Z Á P I S   
 

ze 51. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 06. 2021 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala (od 16:58 hod.), paní Zuzana 
Mendlová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 

Omluveni: 

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

51. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 50. jednání rady nebyly vzneseny námitky. Dále předložil návrh 
programu jednání 51. schůze, který doplnil o bod: vyřazení Multifunkční tiskárny zn. Kyocera 
ECOSYS FS-C8520MFP. 
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 117/2021 
Program jednání 51. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 51. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………….., Velké Březno. 
• Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………….., Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ……………., Velké Březno.    
• Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………….., Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………, Velké Březno. 

3. Různé: 
• Žádost o povolení výjimky – výměna aeračních elementů – ČOV Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. 
• Souhlas obce s umístěním pouťových atrakcí – část p.p.č. 623/1. 
• Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

preventivně výchovných akcí. 
• Organizační zabezpečení 18. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno. 
• Vyřazení Multifunkční tiskárny zn. Kyocera ECOSYS FS-C8520MFP. 

4. Zprávy starosty. 
5. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce návrh na uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ke dni 
30.06.2021 k bytové jednotce č. … na adrese ……………….., Velké Březno. 
Konstatoval, že dne 31.05.2021 požádala paní ………………. o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 30.06.2021. Doplnil, že Komise majetková a bytová doporučuje nájemní 
smlouvu ukončit. 
Bez diskuze.  
Usnesení 118/2021 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………………, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě …………………, Velké 

Březno.   
     Nájemce: 
     …………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy                               T: 30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytové jednotce č. .. 
v domě ………………., Velké Březno. 
Konstatoval, že Komise majetková a bytová navrhla dne 07.06.2021 přidělit výše uvedený volný 
byt na základě pořadníku (bodového hodnocení naléhavosti bytové potřeby v seznamu žadatelů 
o obecní byt) paní …………………………………………………………, Velké Březno. Žádost 
o pronájem obecního bytu podala na OÚ Velké Březno dne 25.02.2013 a tuto pravidelně 
aktualizovala. 
Bez diskuze. 
Usnesení 119/2021 
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………………, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       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: 30. 06. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytové 
jednotce č. .. na adrese ……………, Velké Březno. Konstatoval, že paní ………………, která 
nyní bydlí na adrese …………, Velké Březno, podala žádost o pronájem bytu zvláštního určení 
na OÚ Velké Březno dne 28.06.2012 a tuto žádost pravidelně aktualizovala. Doplnil, že Komise 



 

 

3 
 

majetková a bytová navrhuje uzavřít Smlouvu o nájmu bytu č. .., ul. ……………., Velké Březno 
pro nájemce paní ………………………………………………………………, Velké Březno. 
Bez diskuze. 
Usnesení 120/2021 
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. .., ul. ……………, 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: 30. 06. 2021  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytové 
jednotce č. .. v domě ……………, obec Velké Březno. Konstatoval, že Komise majetková a 
bytová navrhla dne 28.04.2021 a následně dne 07.06.2021 přidělit výše uvedený volný byt na 
základě pořadníku (bodového hodnocení naléhavosti bytové potřeby v seznamu žadatelů o 
obecní byt) panu …………………………………………………………….., Ústí nad Labem                  
403 22. Žádost o pronájem obecního bytu podal na OÚ Velké Březno dne 29.06.2020 a žádost 
aktualizoval dne 17.02.2021. 
Bez diskuze.  
Usnesení 121/2021 
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………, 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: 30. 06. 2021          
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytové 
jednotce na adrese č. .. v domě ………………, Velké Březno. Konstatoval, že 49. Rada obce 
Velké Březno projednávala dne 10.5.2021 návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě 
…………, Velké Březno pro výše uvedenou žadatelku. Rada si vyžádala doplnění informací, 
které jí byly poskytnuty …………………………………………………, jak je uvedeno v zápisu 
z následující 50. Rady obce VB. Dále konstatoval, že paní …………………. Její …………….. 
odpovídá umístění do domova s pečovatelskou službou, o které si požádala dne 15.12.2020 
z velice vážných důvodů. …………………………………………………………………….., 
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jelikož ……………. jsou správním územím OÚ Velké Březno v oblasti sociální práce. Výsledky 
šetření byly předloženy radě pro 50. schůzi. Dům s pečovatelskou službou je vhodný i z důvodu 
umístění v obci vzhledem k dosahu občanské vybavenosti. Doplnil, že 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, …………………………………. 
…………………, což se týká tohoto žadatele. Dále doplnil, že Komise majetková a bytová 
navrhuje z výše uvedených důvodů uzavřít Smlouvu o nájmu bytu č. .. v domě ……………, 
Velké Březno, který se uvolnil po úmrtí paní ……………………………, pro nájemce paní 
…………………………………………………. 
Bez diskuze. 
Usnesení 122/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Bere na vědomí 

  ukončení platnosti Smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………. z důvodu úmrtí   
  nájemce. 

II.   Schvaluje 
         uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ., ul. …………….., 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: 

       ……………………………………………………………. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                       T: 30. 06. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o výjimku ze směrnice č.1/2017 O zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, a to z důvodu výběru z jednoho dodavatele na akci „Výměna 
aeračních elementů na ČOV Velké Březno“ za cenu 574 000,- Kč bez DPH, dle cenové nabídky 
210124. Konstatoval, že nedošlo ke splnění podmínek přijatelnosti žádosti o dotaci, pomocí které 
měla být financována akce „Intenzifikace ČOV Velké Březno“ a z důvodu zhoršujícího se 
technického stavu stávající ČOV Velké Březno je potřeba začít s pracemi, abychom zajistili její 
správný a fungující chod. Dále konstatoval, že v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější výměna 
aeračních elementů, kdy se jedná o výměnu 652 kusů typu AME-260 od společnosti FORTEX – 
AGS, a.s. se sídlem Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČ: 00150584, která již v roce 2008 tuto 
výměnu aeračních elementů na ČOV ve Velkém Březně prováděla a je výrobcem i dodavatelem 
těchto elementů. Doplnil, že aerační elementy AME-260, jsou vlastně plastové talíře s gumovou 
membránou umožňující propouštění mikro bublinného provzdušňování a zabraňující vniknutí 
vody do aeračního systému. Do těchto elementů je vháněn vzduch z dmychadel, a to buď 
z jednoho nebo ze dvou, v závislosti na potřebě kyslíku. V průběhu provozu ČOV dochází 
k opotřebení těchto membrán a tím k výraznému rozdílu v kvalitě provzdušňování celého 
aktivačního procesu, což má za následek zvýšenou spotřebu kyslíku v aktivaci, tím i zvýšenou 
spotřebu elektrické energie a následně sníženou čistící schopnost čistírny. Výměnou těchto 
aeračních elementů dojde ke zvýšení čistící funkce ČOV a k úspoře elektrické energie. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 123/2021 
Žádost o povolení výjimky – výměna aeračních elementů – ČOV Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Povoluje 
      v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 za účelem výběru dodavatele  
      aeračních elementů v ČOV Velké Březno, výjimku z postupu uvedeném v Hlavě 2  
      Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      uzavření smlouvy o dílo za cenu 574.000,- Kč bez DPH  
      Dodavatel: 
      FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČ: 00150584, 
III. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 

1. Zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                  T: 31.07.2021 
2. Zabezpečit výměnu aeračních elementů.                                                T: 30.09.2021     

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti 
nakládání s odpady – převzetí odpadu 19 08 12 – kaly z biologického čištění průmyslových 
odpadních vod. Konstatoval, že v roce 2019 došlo k výpovědi původní smlouvy 
SML/SLUŽ/9/2018 a to z důvodu změn ceníku služeb za poskytované služby společností 
JUROS, s.r.o. Následující období se tato služba řešila formou objednávek s postupným 
navyšováním ceny za tunu odpadu. Doplnil, že předložený návrh Smlouvy o poskytování služeb 
v oblasti nakládání s odpady by byl uzavřen na dobu určitou, a to do konce roku 2021. Cena za 
tunu odpadu je nyní 300,- Kč/t. Od roku 2022 bude cena navýšena na 400,- Kč/t., jak je patrné 
z platného ceníku, který je přiložen.  
Bez diskuze. 
Usnesení 124/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady ve znění předloženého 

návrhu.  
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                   T: 30.06.2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání Souhlas obce s umístěním pouťových atrakcí – část                        
p.p.č. 623/1. Konstatoval, že obec Velké Březno dne 2.6.2021 obdržela žádost pana ……………. 
o umístění pouťových atrakcí na „náměstí“, část p.p.č. 623/1 v k. ú. Velké Březno. Doplnil, že se 
jedná o zábor plochy cca 1500 m2, ve dvou termínech, a to od 23.8. 2021 do 29.8.2021 a následně 
od 20.9. 2021 do 28.9.2021. 
Paní Mendlová upozornila na skutečnost, že s ohledem na stanovené podmínky nelze pronajmout 
celých 1.500 m2, ale menší část, neboť bude nutné vymezit manipulační plochu pro obsluhu                 
Z-Boxu. Současně doporučila neumísťovat atrakce do zelené plochy kolem vánočního stromu. 
Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že je třeba s předstihem informovat o uzavírce obyvatele 
přilehlých domů, zejména pana ………., který dům opravuje a těžká technika nebude moci 
k němu na stavbu vjíždět. 
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Paní Mendlová proto navrhla, snížit výměru pronajímané plochy a doporučila, aby obec 
pohlídala dodržení stanovených podmínek. 
Usnesení 125/2021 
Souhlas obce s umístěním pouťových atrakcí – část p.p.č. 623/1 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  
      se záborem části pozemku č. 623/1 v k.ú. Velké Březno o výměře cca 1300 m2 za účelem  
      umístění pouťových atrakcí v termínu 23.8.-29.8.2021 a 20.9.-28.9.2021 za těchto podmínek: 

• V předstihu nejméně od 19.8.2021 a následně od 16.9.2021 bude na místě užívání 
umístěno oznámení o tom, že bude uzavřeno, a to buď umístěním dopravního značení 
nebo jiným vhodným způsobem. 

• Bude umožněn přístup okolním nemovitostem. 
• Bude umožněn přístup k Z-BOXu za účelem jeho obsluhy (Zásilkovna a zákazníci). 
• Budou dodrženy podmínky stanovené Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, o omezení 

hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu. 
• Veškeré škody vzniklé provozem pouťových atrakcí hradí, i třetím osobám, provozovatel. 
• Odpad, vzniklý provozem nebo v souvislosti s provozem pouťových atrakcí, případně 

stánků s občerstvením, bude shromážděn a likvidován jako živnostenský odpad, tedy na 
náklady provozovatele. 

• Veřejné prostranství bude po ukončení akce upraveno zpět do původního stavu.  
      Provozovatel: 
      Lunapark Kolomazníček, se sídlem Sobědružská 34/16, 417 12 Teplice 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU,   
     o usnesení informovat žadatele.                                                                        T: 18. 06. 2021  
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci                   
Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí. 
Paní Mendlová požádala o doplnění zprávy, konkrétně uvést počet a druh zásahu po jednotlivých 
lokalitách, dále snížit množství obrazových příloh a u těch, které zůstanou, vždy připojit popisku. 
16:58 hod. se dostavil Ing. Fiala. 
Usnesení 126/2021 
Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení 
preventivně výchovných akcí 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci              
Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení  
      preventivně výchovných akcí k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy o PO v roce 2020 zastupitelstvu obce k projednání.         T: 21. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě k projednání Organizační zabezpečení 18. jednání Zastupitelstva obce 
Velké Březno. 
Bez diskuze. 
Usnesení 127/2021 
Organizační zabezpečení 18. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 18. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
       Obecního úřadu Velké Březno dne 21. 6. 2021 od 17:00 hod. takto:  

1. Zahájení 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část. 
3. Hospodaření s majetkem obce: 

• Záměr prodeje p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno. 
• 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. 
• 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“. 

4. Finanční záležitosti: 
• Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2020. 
• Rozpočtová opatření č. 2/2021. 

5. Různé: 
• Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2020. 
• Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

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

   II.  Ověřovatele a skrutátory 18. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Mgr. Michal  
         Šidák a pan Jan Šotka.  
   III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 18. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
         Ing. Jan Fiala, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. a pan Ivan Mottl. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání Vyřazení Multifunkční tiskárny zn. Kyocera ECOSYS               
FS-C8520MFP, výrobní číslo: V1G6310204. Konstatoval, že multifunkční tiskárna zn. Kyocera 
ECOSYS FS-C8520MFP, výrobní číslo: V1G6310204 (konec záruky 8. 11. 2018) byla z důvodu 
opakujících se závad, dlouhodobé nespokojenosti s výsledky tisku a zejména z důvodu 
nerentabilních nákladů na opravu vyřazena z provozu. Po domluvě s vedoucí vychovatelkou 
družiny Základní školy Velké Březno pí …………, navrhuje tiskárnu bezúplatně poskytnout 
školní družině ke spotřebě, včetně 3 ks tonerů. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 128/2021 
Vyřazení Multifunkční tiskárny zn. Kyocera ECOSYS FS-C8520MFP,  
výrobní číslo: V1G6310204 
Rada obce Velké Březno projednala předloženo zprávu 
I. Souhlasí 
     s bezúplatným převodem vyřazené Multifunkční tiskárny zn. Kyocera ECOSYS FS- 
     C8520MFP, výrobní číslo: V1G6310204, včetně 3 ks tonerů, do spotřeby školní družiny  
     při ZŠ Velké Březno.  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o obsahu odpovědi společnosti Heineken ČR, ve které nám oznamují, že 
s ohledem na dosavadní vývoj na trhu, nemohou garantovat znečištění 15 tis. jednotek po dobu 10 
let. V odpovědi dále rozporují některá ustanovení smlouvy, konkrétně výpočet nákladů v případě, 
že na ČOV nedodají minimální smluvní množství odpadní vody a požaduji vrácení částky 
zaplaceného vyúčtování ve výši cca 287.000,- Kč. 

Starosta informoval radu o obsahu e-mailu p. ……… z 23. týdne. 

Starosta informoval radu, že firma Auto Zajpt zahájila terénní úpravy škvárového hřiště.  Nyní 
provádí katrování deponované zeminy.  

Starosta informoval radu o nabídce pana …………, který má zájem se podílet na údržbě veřejné 
zeleně v obci. Vzhledem ke skutečnosti, že obec z důvodu vysoké nemocnosti dělníků a množství 
trávy, která díky klimatickým podmínkám velmi rychle roste, není schopna kosit plochy veřejné 
zeleně vlastními silami, starosta tuto nabídku přijal.  Současně informoval radu o tom, že 
obdobnou nabídku obdržel od zástupce velitele litoměřické věznice, který mu nabídl pracovní 
kapacitu 4 vězňů s ostrahou. 

Starosta informoval radu, že ve 23. týdnu se uskutečnila prohlídka půdních prostor dolní školy a 
prostoru staré školní jídelny, za účelem možnosti získání dotací na vybudování odborných učeben, 
družiny apod. 

Starosta informoval radu o tom, že obdržel cenovou nabídku na „přehrazení“ beachového hřiště 
v pískovně. Po přepočtu vychází cena prací, včetně materiálu na cca 110 tis. Kč. 

Starosta informoval radu o tom, že obdržel cenovou nabídku na vybudování hřiště s umělým 
povrchem v pískovně, která činí cca 2,7 mil. Kč s tím, že tuto nabídku využijeme pouze v případě, 
že nalezneme vhodný dotační titul. 

K bodu programu 5. Diskuze 

Ing. Šlechtová – upozornila na nutnost dodržování podmínek nájemní smlouvy uzavřené s panem 
……….... 

Ing. Šlechtová opakovaně upozornila na parkování vozidel na chodníku v ul. Zámecká a také na 
rozšiřující se počet nepovolených parkovacích stání v ulici Litoměřická. 

Ing. Šlechtová požádala o prověření čerpání dotačního programu na společenské a kulturní akce 
tak, aby mohla rada, v případě potřeby, vyhlásit v srpnu 2021 další kolo. 

Ing. Šlechtová navrhla, aby obec zakoupila a předala květiny učitelům ZŠ, jako poděkování za 
jejich práci v době pandemie.  Jako nejvhodnější pro poděkování považuje poslední pedagogickou 
radu, která se uskuteční dne 22.6.2021 od cca 15:00 hod. 
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Paní Mendlová doporučila rozeslat výzvy k sekání pozemků jejich vlastníkům, neboť se blíží 
konec června. 

Paní Mendlová upozornila na veřejná místa v obci, na kterých není prováděna údržba. Jako příklad 
uvedla chodník od nádraží z obce směrem na Malé Březno. 

Paní Mendlová se dotázala starosty na výsledek jednání s vedením HZS Ústeckého kraje ve věci 
JSDHO Velké Březno.  
Starosta informoval o tom, že nám HZS ÚK vyslovuje plnou podporu, neboť naši jednotku 
potřebují. Bohužel, nemohou obec podpořit finančně, ale budou nám nápomocni při zajišťování 
školení a nácviků jednotky. Chápou naše problémy, týkající se personálního zajištění chodu 
jednotky, zejména při zásahu a apelují na obec, aby učinila vše možné pro zajištění akceschopnosti 
jednotky. Dále informoval o tom, že HZS ÚK doposud nevydal souhlas s uzavřením smlouvy o 
zajištění PO s obcí Homole u Panny. 

Paní Mendlová upozornila na to, aby při odstraňování pergoly na náměstí byla odstraněna i 
vydlážděná plocha u sloupu VO vedle. 

Paní Mendlová požádala o předložení přehledu nejnutnějších oprav v domech a bytech ve správě 
obce. 

Paní Mendlová se dotázala, zda je připravována výměna oplocení u DPS. 
Starosta odpověděl, že z personálních důvodů nebyla žádná příprava zahájena. 

Paní Mendlová poukázala na to, že doposud nebyly vybourány betonové patky po vývěsních 
skříňkách v parku o COOPu. 

Starosta opověděl, že o tomto požadavku neví, jinak by je nechal odstranit v době, kdy probíhaly 
bourací práce na pozemku před COOPem. 

Na závěr se radní shodli na nutnost zvýšeného dohledu policie nad dodržováním veřejného 
pořádku v obci, neboť na několika místech v obci se tvoří dětské skupiny, ve kterých se užívá 
alkohol a drogy a vyzvali starostu, aby za tímto účelem kontaktoval velitele OO-PČR Střekov. 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:46 hod. 

 

 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 14. 6. 2021 
L. Boháč.  


