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Č. j.: OUVB - 2887/2021 
PID:  DXWX3OP1CJID 
SPIS č. 149/21 
 

Z Á P I S   

z 54. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 30. 08. 2021 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, pan Ivan Mottl, paní Zuzana 
Mendlová, pan Ladislav Boháč. 

Omluveni:  

 

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

54. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 53. jednání rady nebyly vzneseny námitky. Dále předložil návrh 
programu jednání 54. schůze. 
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 164/2021 
Program jednání 54. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 54. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Postoupení smlouvy o nájmu nebytových prostor – Tivoli. 
• Pronájem části p.p.č.  377 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Prodej části p.p.č. 329/6 v k. ú. Velké Březno – 329/16. 
• Prodej části p.p.č. 329/9 v k. ú. Velké Březno – 329/15. 
• Prodej části p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno – 146/2. 
• Záměr prodeje p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. …, ………………, Velké 

Březno. 
• Návrh na prodej nepotřebného vybavení bývalé školní kuchyně.  

3. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtová opatření č. 4/2021. 
• Žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci 

projektu obědy pro děti. 
• Návrh na prominutí platby nájemného a služeb za měsíc červenec 2021 a zrušení 

měsíční platby za sklep a kůlnu k bytu č. …, ………………, 403 23 –Velké Březno. 
4. Různé: 

• VZMR na stavební práce „Oprava chodníku ulice Alej sportovců Velké Březno“ - výběr 
nejvhodnější nabídky. 

• Návrh na ukončení příkazní smlouvy č. SML/SLUŽ/1/2020 na zajištění Technického 
dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP 

• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v 1. pololetí roku 
2021. 
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• Organizační zabezpečení 19. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno. 
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 návrh na postoupení smlouvy o nájmu nebytových 
prostor restaurace Tivoli. 
Konstatoval, že Rada obce dne 2.8.2021, usnesením č. 163/2021 schválila záměr postoupení 
nájmu restaurace Tivoli. Smlouva o nájmu budovy restaurace Tivoli, včetně pozemků, byla 
uzavřena se společností Garlic KOM s.r.o. dne 2.5.2017 na dobu 10 let. 
Doplnil, že současný nájemce, společnost Garlic KOM s.r.o., projevil zájem postoupit nájem 
restaurace Tivoli paní B…………, která doposud restauraci Tivoli, jménem společnosti Garlic 
KOM s.r.o., provozovala.  Paní B…………. za tímto účelem zřídila společnost XXL World s.r.o., 
jejímž je jednatelem. Dále doplnil, že stávající nájemní smlouva postoupení nájmu umožňuje, 
avšak za podmínky, že s tímto pronajímatel vysloví souhlas.  Záměr schválit uzavření smlouvy 
o postoupení nájmu byl zveřejněn na úřední desce dne 9.8.2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 165/2021 
Postoupení smlouvy o nájmu nebytových prostor – Tivoli 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I. Schvaluje 
     uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání na   
     dobu určitou, ze dne 2.5.2017. 
II. Ukládá 

Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit uzavření dohody.                                                                                T: 30. 09. 2021 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na pronájem části p.p.č.  377 v k. ú. Valtířov nad 
Labem. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela od pana …………………………………, 
Velké Březno, žádost o pronájem části p.p.č. 377 o výměře 90 m2, v k.ú. Valtířov nad Labem, za 
účelem zahrady. Pozemek se nachází u domu čp. 83, kde pan ……… bydlí. Zahrádku užívala jeho 
babička, která zemřela a on by ji rád i nadále využíval. Záměr byl schválen na 53. RO, usnesením 
č. 157/2021. Záměr byl zveřejněn 9.8.2021 do 25.8.2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 166/2021 
Pronájem části p.p.č.  377 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku č. 377, zahrada o výměře 90 m2, v k. ú. Valtířov 

nad Labem, na dobu neurčitou. 
     Nájemné činí 360 Kč/rok. 
     Nájemce: 

   …………………………………………………………….. 
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II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T: 30. 09. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na prodej části p.p.č. 329/6 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost paní ………………………………………., 
403 23 Velké Březno o koupi části p.p.č. 329/6 o výměře cca 134 m2 vedené jako trvalý travní 
porost v k. ú. Velké Březno. Záměr prodeje byl schválen usnesením číslo 241/2020 a zveřejněn 
od 16.12.2020 do 4.1.2021. Doplnil, že geometrickým plánem č. 840-155/2021 vznikl nový 
pozemek č. 329/16 o výměře 134 m2. Byl zpracován znalecký posudek číslo 6032-037/20, který 
stanovil obvyklou kupní cenu po zaokrouhlení 50.000 Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 167/2021 
Prodej části p.p.č. 329/6 v k. ú. Velké Březno – 329/16 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku č. 329/6 v k.ú. Velké Březno, dle  
     geometrického plánu číslo 840-155/2021, označené jako pozemek číslo 329/16 o výměře     
     134 m2, v k.ú. Velké Březno 
     za cenu 50.000 Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem.  
     Kupující: 
     …………………………………………………………………….. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením podeje části pozemku zastupitelstvu obce k projednání.              T: 20. 09. 2021                           
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na prodej části p.p.č. 329/9 v k.ú.                                
Velké Březno. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost pana …………………….. 
……, 403 23 Velké Březno o koupi pozemku části p.p.č. 329/9 o výměře 257 m2 vedené jako 
trvalý travní porost v k. ú. Velké Březno. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 241/2020 a 
zveřejněn od 6.12.2020 do 4.1.2021. Doplnil, že geometrickým plánem č. 837-155/2021 vznikl 
nový pozemek č. 329/15 o výměře 257 m2. Byl zpracován znalecký posudek č. 6032-037/20, 
který stanovil obvyklou kupní cenu 478 Kč za 1 m2. Kupní cena činí 122.846 Kč + náklady s tím 
spojené. 
Bez diskuze. 
Usnesení 168/2021 
Prodej části p.p.č. 329/9 v k. ú. Velké Březno – 329/15 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 

Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku č. 329/9 v k.ú. Velké Březno, dle   
      geometrického plánu číslo 837-155/2021, označené jako pozemek číslo 329/15 o výměře                    
      257 m2, v k.ú. Velké Březno 
      za cenu 122.846 Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem.  
     Kupující: 
     ……………………………………………………………. 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením podeje části pozemku zastupitelstvu obce k projednání.              T: 20. 09. 2021                                                                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na prodej části p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost paní ……………………………….., obě 
bytem ……………, Velké Březno o koupi pozemku části p.p.č. 146 o výměře cca 142 m2 vedené 
jako zahrada v k. ú. Velké Březno. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 297/2021 a 
zveřejněn 22.6.-8.7.2021. Doplnil, že geometrickým plánem č. 842-220/2021 vznikl nový 
pozemek č. 146/2 o výměře 142 m2. Byl zpracován znalecký posudek č. 5604-094/21, který 
stanovil obvyklou kupní cenu 640 Kč/m2. Kupní cena činí 90.880 Kč + náklady spojené 
s prodejem.  
Bez diskuze. 
Usnesení 169/2021 
Prodej části p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno – 146/2 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku č. 146/2 v k.ú. Velké Březno, dle  
     geometrického plánu číslo 842-220/2021, označené jako pozemek číslo 146/2 o výměře     
     142 m2, v k.ú. Velké Březno 
     za cenu 90.880 Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem.  
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením podeje části pozemku zastupitelstvu obce k projednání.              T: 20. 09. 2021         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost pana …………………………………… 
….., Velké Březno, o koupi nemovitosti p.p.č. 3/5 o výměře 197 m2, zahrada. Pozemek je 
v nájmu (……………………….). 
Paní Mendlová nedoporučuje prodej do doby, než se rozhodne, co bude s přilehlým domem. 
Usnesení 170/2021 
Záměr prodeje p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 3/5 o výměře 197 m2, zahrada v k. ú. Vítov u Velkého 

Března.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 20. 09. 2021                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 



 

 

5 
 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. ... Konstatoval, že dne 21.10.2019 byla uzavřena s paní ……………………… Smlouva 
o nájmu bytu č. …………, na dobu určitou do 31.12.2019, dne 30.12.2019 Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 31.03.2020, dne 23.03.2020 Dodatek č. 2 na dobu 
určitou do 30.09.2020, dne 30.09.2020 Dodatek č. 3 na dobu určitou do 31.03.2021 a dne 
01.04.2021 Dodatek č. 4 na dobu určitou do 30.09.2021 a že dne 19.07.2021 podala nájemnice 
žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že ke dni 31.07.2021 dluží na 
nájemném částku 3.058,- Kč, kterou neuhradila za měsíc červen 2021 a částku 61,- Kč 
z předešlého období. Za vyúčtování služeb za rok 2020 dluží 1.189, - Kč. Tzn. že celková dlužná 
částka k 31.07.2021 činí 4.308, - Kč. Dále doplnil, že vzhledem k této skutečnosti Komise 
majetková a bytová doporučuje uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 
6 měsíců do 31.03.2022. 
Paní Mendlová se dotázala, zda nájemkyně něco ze stávajícího dluhu uhradila. 
Starosta opověděl, že dnes uhradila v pokladně částku 3.050, - Kč. 
Usnesení 171/2021 
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. ………………, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. …………….., obec Velké Březno, na 
       dobu určitou do 31.03.2022. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………... 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č….                    T: 30. 09. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na prodej nepotřebného vybavení bývalé školní 
kuchyně. Konstatoval, že rada obce vyslovila souhlas se záměrem prodat nepotřebné vybavení 
bývalé školní kuchyně. Záměr – seznam vybavení byl zveřejněn na webu obce dne 14.7.2021 
s termínem uzávěrky do 9.8.2021. Prohlídka prodávaného zařízení byla zájemcům umožněna dne 
12.8.2021. Zájem projevili celkem 3 zájemci, z nichž dva si nabízené věci prohlédli jeden osobně 
a jeden zprostředkovaně, za přítomnosti paní ………………, vedoucí školní kuchyně a následně 
podali žádost o koupi. Třetí zájemce Fy Stanko, projevila zájem, prohlídky se však nezúčastnila, 
ale žádost o koupi podala. Doplnil, že dva zájemci mají zájem o koupi „Nerez stůl se třemi 
zásuvkami“. Byli proto vyzváni, aby sami nabídli cenu, za kterou nerez stůl chtějí koupit. Paní 
………. – firma Stanko spol. s r.o. nabídla 3.500, - Kč. Pan …………. – firma Bistro Široká 
konstatoval, že cenu za stůl navyšovat nebude, neboť se domnívá, že při odběru zařízení za cenu 
více jak 50.000, - Kč, by měl prodávající vyhovět celému požadavku. Starosta dále doplnil, že 
zájemci si vybrali celkem 19 položek za cenu celkem 68.033,39 Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 172/2021 
Návrh na prodej nepotřebného vybavení bývalé školní kuchyně. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.  Schvaluje  

1. Prodej nepotřebného vybavení bývalé školní jídelny, a to:  
Nerezový hrnec - invent. číslo 865/00000001 za cenu 527,45 Kč, 
Smaltový pekáč - invent. číslo 865/00000055 za cenu 159,50 Kč. 
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Kupující: 
………………………………………………………………………. 
……………………. 

2. Prodej nepotřebného vybavení bývalé školní jídelny, a to:  
Dvoudřez větší - invent. číslo 865/00000015 za cenu 1.815,- Kč 
Kotel el. 100 litrů - invent. číslo 05-404/00007 za cenu 18.150,- Kč 
Sporák Redfox - invent. Číslo 05-404/00008 za cenu 9.680,- Kč 
Krouhač zeleniny - invent. číslo 865/00000017 za cenu 4.840,- Kč 
Masový stroj -  invent. číslo 865/00000028 za cenu 303,16 Kč 
Elektrická pečící pánev- invent. číslo 865/00000006  za cenu 957,- Kč 
Pečící trouba - invent. číslo 865/00000005 za cenu 3.036,- Kč 
Prosklená chladící skříň-invent. číslo 865/00000004  za cenu 1.650,- Kč 
Stroj uni RE - invent. číslo 865/00000002 za cenu 6.050,- Kč 
Lapák tuků - invent. číslo 865/00000014 za cenu 2.374,46 Kč 
Terina na polévku 2ks - invent. číslo 865/00000038  za cenu15,40 Kč 
Držák kotoučů - invent. číslo 865/00000057 za cenu 210,32 Kč 
Kupující: 
Bistro Široká, se sídlem Blodkova 1476/4, Praha 3, IČ: 04893603 

3. Prodej nepotřebného vybavení bývalé školní jídelny, a to:  
Nerez stůl se třemi zásuvkami  - invent. číslo 865/00000016 za cenu 3.500,- Kč 
Mrazák LIEBHERR GTS – invent. číslo 865/00000012 za cenu 1.531,09 Kč 
Skladový regál kovový - invent. číslo 865/00000025 za cenu 149,60 Kč 
Skladový regál kovový – invent. číslo 865/00000026 za cenu 149,60 Kč 
Skladový regál kovový – invent. Číslo 865/00000027 za cenu 149,60 Kč 
Kupující. 
Stanko spol. s r.o., se sídlem Valtířov 8 Velké Březno, IČ: 43223401 

II. Ukládá 
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU, 
zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                 T: 30. 11. 2021 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti: 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4/2021. 
Ing. Šlechtová upozornila na zřejmý překlep v částce kultura, dále se dotázala, kolik bylo 
utraceno za výměny plynových kotlů a za přestavby koupelen. 
Paní Fuchsová potvrdila, že údaj ve výdajích na kulturu je chybný a jedná se o překlep. Výdaje 
na výměnu plynových kotlů a rekonstrukci koupelen v domácnostech jsou zahrnuty do výdajů 
na správu bytů, neboť neobdržela od SOM – správy DBF jejich rozbor. 
Usnesení 173/2021 
Rozpočtová opatření č. 4/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtová opatření č. 4/2021. 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením rozpočtových opatření č. 4/2021 zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 20. 09. 2021                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím 
finančního daru v rámci projektu obědy pro děti. Konstatoval, že ředitel Základní školy Velké 
Březno p.o.  žádá radu obce o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti 
Women for Women o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti. 
Bez diskuze. 
Usnesení 174/2021 
Žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci 
projektu obědy pro děti. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost  
I.    Souhlasí 
      s přijetím účelově určeného finančního daru ve školním roce 2021/2022 v celkové výši   
      9.196, - Kč, na období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 v rámci projektu obědy dětem. 
      Obdarovaný: Základní škola Velké Březno p. o.  
      Dárce:  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                   T: 31. 08. 2020 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na prominutí platby nájemného a služeb za měsíc 
červenec 2021 a zrušení měsíční platby za sklep a kůlnu k bytu č. ……………………, Velké 
Březno. Konstatoval, že pan ……………. má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 31.05.2021, 
s účinností od 01.07.2021. Smlouva byla uzavřena již v měsíci květnu 2021 s tím, že byt bude 
způsobilý k bydlení až od července 2021. Doplnil, že dne 24.08.2021 podal nájemce žádost o 
prominutí nájmu za měsíc červenec 2021 z důvodu pozdního připojení elektřiny a plynu a 
zároveň pozdního dodání kuchyňské linky. Dne 29.06.2021 uzavřel s firmou Innogy smlouvu o 
odběru elektřiny i plynu a k samotnému připojení došlo firmou Innogy až 10.08.2021. Vzhledem 
ke skutečnosti, že nájemce nemohl byt v této době užívat, žádá o prominutí nájemného a záloh 
služeb za měsíc červenec 2021 v celkové částce 3.588, - Kč. Dále doplnil, že nájemce zároveň 
žádá o zrušení měsíční platby nájemného za sklepní prostory a kůlnu, které nevyužívá a využívat 
nebude. Kůlna se navíc nachází v havarijním stavu.  
Ing. Fiala nesouhlasí s prominutím nájemného, neboť nájemce byl seznámen se stavem bytu před 
podpisem nájemní smlouvy. Za pozdní připojení plynu způsobený firmou Innogy obec nemůže. 
Paní Mendlová upozornila na skutečnost, že ve všech případech je třeba uskutečnit fyzické 
předání a převzetí za přítomnosti pronajímatele i nájemce a činit o tom zápis. 
Ing. Šlechtová doporučila, přejímat a předávat byt tak, aby nebylo nutné ukončit odběr médií 
odpojením měřiče, ale uskutečnit přepis měřiče z původního nájemce na nového nájemce. 
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Usnesení 175/2021 
Návrh na prominutí platby nájemného a služeb za měsíc červenec 2021 a zrušení měsíční 
platby za sklep a kůlnu k bytu č. …………………, 403 23 –Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     s účinností od 1.9.2021 zrušení platby nájemného za sklepní prostory v částce 255,- Kč  
     měsíčně a za kůlnu v částce 97,- Kč měsíčně z důvodu jejich nevyužívání. 

       Nájemce: 
       ……………………………………………………………… 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení                          T: 30. 09. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé: 

Starosta předložil radě obce k projednání výběr nejvhodnější nabídky – VZMR na stavební práce 
„Oprava chodníku ulice Alej sportovců Velké Březno“. Konstatoval, že obec Velké Březno na 
základě schváleného rozpočtu poptávala opravu chodníku v ulici Alej sportovců. Na základě 
výzvy k podání nabídky ze dne 22.7.2021 reagovaly tyto obcí oslovené společnosti: 
• SIM stavby spol. s r.o. za cenu 529.720,00 Kč bez DPH, 
• JPR Realizace s.r.o. za cenu 491.376,00 Kč bez DPH a  
• KLG-mat s.r.o. za cenu 542.618,00 Kč bez DPH. 
Doplnil, že dne 11.8.2021 provedl zadavatel v souladu s ustanovením Hlavy 2 Směrnice číslo 
1/2017, O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na 
služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno ve všech úsecích její činnosti, 
hodnocení doručených nabídek. Z hodnocení vyplynulo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
předložila společnost JPR Realizace s.r.o.  Proto předkládá návrh na uzavření smlouvy o dílo se 
společnosti JPR Realizace s.r.o.  
Paní Mendlová se dotázala, zda máme nějaké reference o této firmě. 
Starosta odpověděl, že ne. 
Usnesení 176/2021 
VZMR na stavební práce „Oprava chodníku ulice Alej sportovců Velké Březno“ - výběr 
nejvhodnější nabídky 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I. Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti JPR Realizace s.r.o.., IČ 5774063, 
na realizaci VZMR nazvané „Oprava chodníku ulice Alej sportovců Velké Březno“ za 
cenu 491.376,00 Kč bez DPH.  

2. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ulice Alej sportovců Velké Březno“,  
za cenu 491.376,00 Kč bez DPH 

    Zhotovitel:  
       JPR Realizace s.r.o., IČO 5774063, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                   T: 10. 09. 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 ukončení příkazní smlouvy číslo 
SML/SLUŽ/1/2020 na zajištění Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP. 
Konstatoval, že zastupitelstvo obce, dne 27.1.2020, schválilo usnesením číslo 163/2020 uzavření 
příkazní smlouvy k zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě 
„TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“, 
za cenu 1.250.000, - Kč bez DPH. 
Příkazník byl INVESTSERVIS, spol. s r.o., IČ: 467 10 001, se sídlem Tolstého 451, Teplice. 
Doplnil, že rada obce dne 10.5.2021, usnesením č. 95/2021, zrušila 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. Důvodem bylo, že 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, obec Velké Březno přitom, s ohledem na hodnotu veřejné 
zakázky, není schopen financovat veřejnou zakázku výlučně z vlastních zdrojů.      
Dále doplnil, že na základě uvedených skutečností, v souladu s čl. 5 odst. 5.5 příkazní smlouvy, 
doporučuje od této smlouvy odstoupit. Dále doporučuje odejmout plnou moc, která byla 
příkazníkovi udělena a tvoří přílohu č. 2 příkazní smlouvy.  
Bez diskuze. 
Usnesení 177/2021 
Návrh na ukončení příkazní smlouvy č. SML/SLUŽ/1/2020 na zajištění Technického 
dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.  Doporučuje  

Zastupitelstvu obce Velké Březno 
schválit:  
1. Odstoupení od příkazní smlouvy č. SML/SLUŽ/1/2020 z důvodu uvedených v čl. 5 odst. 

5.5. této smlouvy. 
2. Odnětí Plné moci, která byla příkazníkovi udělena a tvoří přílohu č. 2 příkazní smlouvy 

č. SML/SLUŽ/1/2020.  
II. Pověřuje 

Karla Jungbauera, starostu obce, 
předložením návrhu na odstoupení od příkazní smlouvy k projednání zastupitelstvu obce.      
                                                                                                                            T: 20. 09. 2021 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí 
Velké Březno v 1. pololetí roku 2021. 
Konstatoval, že v 1. pololetí 2021(dále jen hodnocené období) nebyla žádná zakázka zadána dle 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Doplnil, že v souladu 
s ustanovením Čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 povolila rada obce celkem 1 výjimku, a to: 
51. Rada obce, která se konala dne 14. 6.2021, povolila usnesením č 123/2021 výjimku za účelem 
za účelem výběru dodavatele aeračních elementů v ČOV Velké Březno, za cenu 574.000 Kč bez 
DPH – bude realizováno ve 2. polovině roku 2021. Dále doplnil, že 2 veřejné zakázky byly 
v hodnoceném období zadány v režimu zakázek malého rozsahu, tedy podle Směrnice č. 1/2017 
nazvané „O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na 
služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti“. 
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Dále konstatoval, že: 
• při zadávání, hodnocení nabídek a uzavírání smluv nebylo shledáno porušení příslušných 

ustanovení Směrnice č. 1/2017, 
• při kontrole nebylo zjištěno porušení ustanovení odstavce 8.2. Směrnice č. 1/2017,  
• při kontrole nebylo zjištěno porušení ustanovení odstavce 8.8. Směrnice č. 1/2017.  
Bez diskuze. 
Usnesení 178/2021 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v 1. pololetí roku 2021 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké 
Březno v 1. pololetí roku 2021 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Organizační zabezpečení 19. jednání Zastupitelstva 
obce Velké Březno. 
Bez diskuze. 
Usnesení 179/2021 
Organizační zabezpečení 19. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
       Obecního úřadu Velké Březno dne 20. 9. 2021 od 17:00 hod. takto:  

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

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

• Prodej části p.p.č. 329/9 v k. ú. Velké Březno – 329/15. 
• Prodej části p.p.č. 329/6 v k. ú. Velké Březno – 329/16. 
• Prodej části p.p.č. 239 v k. ú. Valtířov nad Labem – 239/2. 
• Prodej části p.p.č 146 v k.ú. Velké Březno – 146/2 
• Záměr prodeje p.p.č. 48/38 a 482/15 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Záměr prodeje p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Zrušení záměru prodeje p.p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody 

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

• Rozpočtová opatření č. 4/2021. 
5. Různé: 

• Návrh na ukončení příkazní smlouvy č. SML/SLUŽ/1/2020 na zajištění 
Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP. 

• Kontrola plnění usnesení za období leden až červen 2021 
6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 
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 II.  Ověřovatele a skrutátory 19. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Mgr. Michal   
       Kulhánek a paní Pavla Hasprová. 
 III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 19. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
       paní Zuzana Mendlová, paní Marcela Tomanová a paní Ivana Charvátová. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o náhlém ukončení činnosti firmy odvážející pro obec zelený odpad. 

Starosta informoval radu o tom, že AVE dodalo pouze polovinu z požadovaného počtu žoků na 
zelený odpad s odůvodněním, že nemá kapacity na jejich svoz. Doplnil, že se pokusí s jednatelem 
AVE vyjednat další žoky i za cenu, že by se svážely mimořádně, tedy po stanoveném termínu 
jejich svozu. 
Paní Mendlová doporučila o této skutečnosti informovat občany ve Zpravodaji. 

Starosta informoval radu o tom, že ve 36. týdnu bude čerpat dovolenou. 

Starosta informoval radu o tom, že se spolu s Ing. Fialou zúčastní kontrolního dne na přestavbě 
nábřeží Suchého potoka, neboť stavba zdi je ukončena hluboko pod úrovní stávající komunikace, 
čímž je ohrožena stabilita této komunikace. 

Starosta informoval o tom, že se objevila prasklina v atice školní jídelny, a to po celém obvodu 
stavby. Je proto svoláno místní šetření za účasti dodavatele a projektanta. 

Starosta informoval radu o tom, že byla dokončena komunikace v areálu mateřské školy. 

K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová konstatovala, že je třeba zahájit projektové práce na bývalé školní jídelně, případně 
na přestavbě půdních prostor a nečekat na vypsání dotace. 
Ing. Fiala podpořil návrh Ing. Šlechtové s tím, že je třeba se zaměřit pouze na jednu akci – bývalá 
školní jídelna nebo učebny na půdě školy s tím, že ji obec bude realizovat i když žádnou dotaci 
neobdrží. Druhou akci pak postupně projekčně připravovat.  Nedoporučuje čekat na dotace a také, 
s ohledem na výdaje obce, začínat obě akce najednou. 

Ing. Šlechtová poukázala na provedení stavby „parkoviště v ul. Litoměřická“. 
Starosta odpověděl, že firma Auto Zajpt použila špatnou technologii, bude reklamováno. 

Ing. Šlechtová opakovaně poukázala na parkování vozidel v ulici Zámecká na chodníku. 
Starosta odpověděl, že v tomto případě je nutné volat Policii ČR. Přestupkové jednání z podnětu 
PČR řeší Magistrát v Ústí nad Labem. 

Ing. Šlechtová reagovala na odpověď ředitele ZŠ týkající se připravovaných investic v roce 2021. 
Upozornila, že je třeba zahájit přípravu rozšíření počtu učeben IT, neboť v následujících letech se 
rozšíří počet hodin výpočetní techniky na obou stupních základní školy. 

Paní Mendlová doporučila upravit stání u závor pro návštěvy zámku – osadit informační tabulí. 
Dále navrhla, aby se úřad v rozpočtu na rok 2022 znovu zabýval otázkou vybudování 
informačního systému v obci. 

Paní Mendlová upozornila na poškozené hrací prvky na dětském hřišti v Aleji sportovců. Současně 
poukázala na celkově neutěšený vzhled našich dětských hřišť oproti jiným obcím. Doporučila, aby 
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se úřad více věnoval řešení vzhledu veřejného prostoru s tím, že by se tyto iniciativy měly odrazit 
i v návrhu rozpočtu pro rok 2022. 

Paní Mendlová upozornila na stále se rozšiřující nešvar parkování automobilů v zeleni. 
Doporučila, aby úřad v souvislosti s výstavbou parkovacích míst zpřísnil kontrolu parkování 
v zeleni. 

 
 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:55 hod. 

 

 

 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 30. 8. 2021 
L. Boháč.  


