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Č. j.:      OUVB - 3928/2021 
PID:      DXWX3OP1DPRL 
SPIS č.  201/21 
 

Z Á P I S   

z 57. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 10. 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:  

57. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 56. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starosta přivítal na jednání rady velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Velké Březno, 
pana …………………. a požádal jej, aby radu informoval o činnosti jednotky, konkrétně o 
postupech, které je nutné realizovat při vyhlášení požárního poplachu a dále o úkolech 
„dispečinku“ jednotky. 
Pan ……… vysvětlil radním postup, kterým se jednotka svolává v době vyhlášení požárního 
poplachu, dále postup při zajištění pohotovosti jednotky a další úkoly „dispečinku“ požární 
jednotky. Současně zdůvodnil, proč jsou na dispečinku jednotky zaměstnávány i osoby, které 
nelze využít při výjezdu jednotky. 
Dále odpovídal na otázky jednotlivých členů rady. 
Na závěr poděkoval zastupitelům za pomoc a podporu činnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce. 
Starosta panu ……….. poděkoval za účast. 

Starosta předložil návrh programu jednání 57. schůze s tím, že doporučuje vypustit projednání 
materiálu Zřizovací listina a Volebního řádu Školské rady při ZŠ Velké Březno a Jmenování 
člena Školské rady.  
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 199/2021 
Program jednání 57. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 57. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
• Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 134/97. 
• Poskytnutí daru – T815-260R55 CAS 24. 

3. Finanční záležitosti: 
• Žádost o příspěvek na činnost terénní služby rané péče. 
• Návrh OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
• Přijetí daru pro JSDHO. 
• Dopojištění movitého majetku obce – vybavení CAS Scania. 
• Výběr pojistitele pro pojištění vozidel obce Velké Březno. 
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4. Různé: 
• OZV č. 2/2021 - kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství. 
• VZMR na stavební práce „Zateplení objektu BD Náměstí 171, Velké Březno“ - výběr   

 nejvhodnější nabídky. 
• Směrnice pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., 

 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, číslo 2/2021. 
• Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení.  
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 GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 
400 11 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva 
o smlouvě budoucí byla uzavřena – SML/OVBŘ/6/2018. Jedná se o pozemky číslo 622 a 656/9 
v k. ú. Velké Březno. 
Bez diskuze. 
Usnesení 200/2021 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene  
      oprávněný: 
      GasNet, s.r.o. 
      Sídlo:                            Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
      Spisová značka:            C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
      IČO:                              27295567 
      DIČ:                              CZ27295567 
      zastoupená na základě plné moci společností  
      GasNet Služby, s.r.o. 
      Sídlo:                            Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
      Spisová značka:            C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 
      IČO:                              27935311 
      DIČ:                              CZ27935311 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.                                  T: 30. 11. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost nájemců, manželů …………………………, 
bytem ……………………………………………, o povolení umístění mobilního zahradního 
domku na pozemek č. 719/1 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že Komise majetková a bytová 
s umístěním domku souhlasí. Doplnil, že stavba nepodléhá řízení stavebního úřadu, avšak 
umístění stavby zahradního domku vyvolá změnu užívání pronajatého pozemku. Dále doplnil, 
že tato změna vyvolá i změnu výše nájmu. 
Bez diskuze.  
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Usnesení 201/2021 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 134/97 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí  

s umístěním mobilního zahradního domku na pozemku p. č. 719/1 v k. ú. Velké Březno. 
II.  Schvaluje 
      uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 134/97, spočívající ve změně výše nájemného z důvodů  
      umístění zahradní domku z původních 680,- Kč za rok na 840 Kč/rok.  
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………. 
III. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1 NS č 134/97.                                                T: 30. 11. 2021                                            
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na poskytnutí daru – bezúplatný převod 
nepotřebné požární techniky. Jedná se konkrétně o automobil speciální požární T815-260R55 
CAS 24 a elektrocentrálu HONDA ET 7000, která je součástí vozidla. Účetní zůstatková hodnota 
darovaného majetku vedená v účetnictví obce, činí 365.303,00 Kč. Konstatoval, že obec                 
Velké Březno za přispění GŘ HZS ČR, Ústeckého kraje a Nadace Agrofert, zakoupila a od října 
2021 provozuje prostřednictvím SDHO Velké Březno požární vozidlo Scania. Z tohoto důvodu 
se  T815-260R55 CAS 24, kterou obec Velké Březno obdržela darem od HZS Ústeckého kraje, 
stala nepotřebnou. Doplnil, že HZS Ústeckého kraje ve smlouvě o bezúplatném převodu výše 
uvedené požární techniky si stanovil podmínku, že tuto techniku nesmí obec Velké Březno po 
dobu pěti let prodat, ale pouze bezúplatně převést. K bezúplatnému převodu je však nutný 
předchozí souhlas HZS Ústeckého kraje (nesplnění této podmínky může znamenat vrácení daru 
nebo zůstatkové ceny daru). Proto si tento souhlas dne 18. 10. 2021 obec písemně vyžádala. Dále 
doplnil, že dne 20. 10. 2021 obdržela obec souhlas HZS ÚK s bezúplatným převodem a 
s doporučením poskytnout dar obci Řehlovice. 
Bez diskuze 
Usnesení 202/2021 
Poskytnutí daru – T815-260R55 CAS 24 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

uzavření darovací smlouvy, kterou se bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické právo k 
věcným prostředkům požární ochrany — automobil speciální požární T815-260R55 CAS 24 
a elektrocentrálu HONDA ET 7000, která je součástí vozidla. 
Obdarovaný: 
obec Řehlovice, IČO: 002 66 981, se sídlem Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice, zastoupená paní 
……………………, DiS., starostkou obce. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 30. 11. 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 zájemce projevil zájem o odkoupení kovových židlí z jídelny 
v celkovém počtu 94 ks. Cena židle uvedená v záměru činí 27,50 Kč za kus. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 203/2021 
Návrh na prodej nepotřebného vybavení bývalé školní kuchyně  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I. Schvaluje  
     Prodej nepotřebného vybavení bývalé školní jídelny, a to:  
     94 ks židle kovová – invent. číslo 865/00000029, za cenu celkem 2.585,- Kč 
     Kupující: 
     Bistro Široká, se sídlem Blodkova 1476/4, Praha 3, IČO: 04893603. 
II. Ukládá 

Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                 T: 31. 10. 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 žádost o příspěvek na činnost terénní služby rané péče. 
Konstatoval, že ředitelka EDA cz, z.ú. se dne 24. 5. 2021 obrátila na starostu obce s žádostí o 
poskytnutí finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče, kterou organizace poskytuje 
dvěma rodinám v naší obci. Doplnil, že v žádosti jsou vyčísleny průměrné náklady na klienta za 
rok, které činí 52.000,- Kč. Příspěvek na částečné pokrytí nákladů na klienta ve výši 13.000,- Kč 
na jednu rodinu, umožní dofinancovat tuto služby a zachovat poskytování rané péče v plném 
rozsahu. 
Současně se omluvil, že žádost založil a zapomněl ji předložit radě obce k projednání. Dne                   
8. 10. 2021 jsme obdrželi dotaz administrátorky projektu, jak bylo naloženo s jejich žádostí ze 
dne 24. 5. 2021.  
Proto opožděně předkládá k posouzení tuto žádost. Dále konstatoval, že v rozpočtu obce bylo na 
tyto účely vyčleněno celkem 20.000,- Kč, z nichž již bylo vyplaceno celkem 13.000,- Kč (Hospic 
sv. Štěpána obdržel 5.000,- Kč, Linka bezpečí obdržela 8.000,- Kč) a očekáváme ještě žádost 
nadace Roska, které každý rok přispíváme 5.000,- Kč.  Doplnil, že 11. rada obce, která se konala 
dne 24. 5. 2019 obdobnou žádost EDA cz, z.ú. neschválila. Dále doplnil, že v roce 2020 obec 
žádnou žádost od EDA cz, z.ú. neobdržela. 
Ing. Šlechtová upozornila na velmi dlouhou dobu, která uplynula mezi podáním žádosti a jejím 
předložením radě obce a doporučila poskytnout dar ve výši „zbývajících“ sedmi tisíc korun. 
Paní Mendlová podpořila návrh Ing. Šlechtové, neboť se radní již dříve dohodli, že budou 
poskytovat finanční dary postupně, jak bude doručena žádost, až do vyčerpání rozpočtem 
schváleného limitu. 
Usnesení 204/2021 
Žádost o příspěvek na činnost terénní služby rané péče 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Schvaluje   
     uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 7.000,- Kč (slovy sedmtisíckorun   
     českých) na dofinancovat služby rané péče. 
     Příjemce: 
     EDA cz, z.ú., IČO: 24743054, se sídlem Filipova 2013/1, Praha 4. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové vedoucí FÚ OÚ,  
     o usnesení informovat žadatele a zabezpečit realizaci tohoto usnesení.              T: 30. 11. 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 OZV č. 1/2021 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Konstatoval, že důvodem je nová právní úprava, tedy zákon č. 541/2020 Sb., zákon o 
odpadech. Doplnil, že OZV 1/2021 předkládá proto, abychom mohli od příštího roku nadále 
vybírat místní poplatek. Dále doplnil, že největší změnou je odstranění osvobození odnětí 
svobody – nově ze zákona. Ostatní změny jsou v poznámkách pod čarou, jak se citují nová 
zákonná ustanovení.  
Paní Mendlová doporučila provést revizi velikosti obsahu odpadových nádob s ohledem na počet 
osob, pro které jsou určeny. 
Usnesení 205/2021 
Návrh OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 1/2021 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV 1/2021 zastupitelstvu obce k projednání.                  T: 13. 12. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání přijetí daru pro JSDHO. Konstatoval, že obec obdržela 
od společnosti Heineken Česká republika, a.s. návrh smlouvy o poskytnutí daru ve výši                 
30.000,- Kč, určeného jednotce dobrovolných hasičů obce. Doplnil, že dar je účelový a může být 
použit pouze na financování činnosti JSDHO. 
Ing. Šlechtová se dotázala na budoucnost pivovaru. 
Starosta odpověděl, že v současné době pivovar vyrábí, ale žádné další informace nemá. 
206/2021 
Přijetí daru pro JSDHO 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na financování  
     jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velké Březno. 
     Dárce: 
     Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČO: 45148066.  
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 31. 10. 2021                                            
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na dopojištění movitého majetku obce – vybavení 
CAS Scania. Konstatoval, že obec má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 518587018 – pojištění 
majetku obce u Hasičské vzájemné pojišťovny. Tato pojistná smlouva byla uzavřena na období 
3 let a končí dne 9. 10. 2022. Doplnil, že obec Velké Březno za přispění GŘ HZS ČR, Ústeckého 
kraje a Nadace Agrofert, zakoupila a od října 2021 provozuje prostřednictvím                                     
SDHO Velké Březno požární vozidlo Scania. Toto vozidlo bylo z velké části vybaveno věcmi 
z výbavy CAS Tatra 815 nebo CAS Denis, neboť hodnota vybavení CAS Scania dodaného 
výrobcem činí cca 81.000,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že v pojištění CAS Scania není zahrnuta 
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převážná část vybavení.  Dále doplnil, že společnost Respect proto projednala s HVP, a.s. 
možnost dopojištění tohoto majetku.  
Bez diskuze. 
Usnesení 207/2021 
Dopojištění movitého majetku obce – vybavení CAS Scania 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

rozšíření pojištění majetku obsaženého v pojistné smlouvě č. 518587018 o soubor movitých 
věcí – vybavení CAS Scania za cenu 5.908,- Kč. 
Pojistitel: 

     Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 469 73 451, se sídlem Praha 2, Římská 2135/45. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit doplnění pojistné smlouvy č. 51857017 o pojištění vybavení CAS Scania.                                    
                                                                                                                                 T: 30. 11. 2021   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání výběr pojistitele na pojištění vozidel obce                          
Velké Březno. Konstatoval, že z důvodu uplynutí doby platnosti smlouvy o pojištění vozidel tzv. 
Flotilové smlouvy, předkládá radě obce k projednání návrh společnosti Respect, která oslovila 
několik pojišťoven za účelem pojištění vozidel obce Velké Březno. Společnost Respect provedla 
hodnocení nabídek oslovených pojišťoven a doporučuje dvě varianty pojištění: 
Varianta 1 – kombinace flotila u Generali Česká pojišťovna – stávající pojistitel 
+ pojištění SCANIA – individuální u Hasičské vzájemné pojišťovny 
Roční pojistné flotila – 45 408,- Kč 
Roční pojistné SCANIA – 67 288,- Kč 
+ zahrnuto poškození stojícího vozidla zvířetem v limitu 30 000,- Kč 
+ zahrnuto navíc připojištění střetu se zvířetem u RZ - 3U73367 a RZ - 7U75660 
Celkem 112 696,- Kč 
a 

Varianta 2 – flotilové pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny 
zahrnuto pojištění SCANIA 
+ skla bez spoluúčasti 
+ zahrnuto poškození stojícího vozidla zvířetem v limitu 20 000,- Kč 
- není zahrnuto navíc připojištění střetu se zvířetem u RZ- 3U73367 a RZ- 7U75660 
Roční pojistné flotila – 103 337,- Kč 
Dále konstatoval, že na základě posouzení předložených variant doporučuje radě obce schválit 
uzavření smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. 
Bez diskuze. 
Usnesení 208/2021 
Výběr pojistitele pro pojištění vozidel obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala návrh předložený společností Respect a  
I.  Schvaluje  
    1.  Jako nejvhodnější nabídku služby „Pojištění vozidel v majetku obce Velké Březno“          
         nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. 
    2.  Uzavření smlouvy o pojištění vozidel v majetku obce Velké Březno za cenu   
         103.337,- Kč s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČO: 46973451 Praha 2, Římská    
         2135/45. 
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření pojistné smlouvy.                                                              T: 30. 11. 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 OZV č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém 
odpadového hospodářství. Konstatoval, že důvodem předložení je nová právní úprava, tedy 
zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. Doplnil, že tato vyhláška stanoví obecní systém 
odpadového hospodářství na území obce Velké Březno, rovněž stanoví místa, kde obec                  
Velké Březno přebírá výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona 
o výrobcích s ukončenou životností. Dále určuje místa určená k soustřeďování složek 
komunálního odpadu a ukládá povinnosti osobám, jak nakládat s komunálním odpadem. 
Ing. Šlechtová doporučila upravit vyhlášku tak, aby více motivovala občany, např. zohlednit 
třídění odpadu, účtovat podle různých kritérií svozu. 
Tajemník odpověděl, že za tímto účelem spolupracujeme se společností Obce jinak.cz, která 
provedla analýzu odpadového hospodářství, jejíž součástí jsou i návrhová opatření. Předložený 
návrh OZV 2/2021 proto považujme za dočasný. 
Usnesení 209/2021 
OZV č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit OZV č. 2/2021 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV 2/2021zastupitelstvu obce k projednání.           T:  13. 12. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání VZMR na stavební práce „Zateplení objektu BD 
Náměstí 171, Velké Březno“ - výběr nejvhodnější nabídky. Konstatoval, že obec Velké Březno, 
na základě schváleného rozpočtu, zadala veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
označenou jako“ Zateplení objektu BD Náměstí 171, Velké Březno“. Na základě výzvy k podání 
nabídky ze dne 2. 9. 2021 byla zadávací dokumentace doručena těmto společnostem: 
JKONSTRUKT s.r.o., se sídlem Pivovarská 1513/1, Ústí nad Labem, IČO: 02132010, 
MATURE TEPLICE s.r.o., se sídlem Tyršova 1007/16, Teplice, IČO: 60490420, 
JKNstavby s.r.o., se sídlem Petrovická 208, Ústí nad Labem – Božtěšice, IČO: 28745400, 
Stavmart s.r.o., se sídlem B. Němcové 41, Bohosudov, Krupka, IČO: 28703065 a  
STAJAK s.r.o., se sídlem U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, Ústí nad Labem, IČO: 05807603. 
Termín pro podání nabídek byl stanoven na den 27. 9. 2021 do 15:00 hod.  
Doplnil, že k tomuto termínu obdržela obec celkem 3 nabídky, a to: 
MATURE TEPLICE s.r.o., se sídlem Tyršova 1007/16, Teplice, IČO: 60490420, 
JKNstavby s.r.o., se sídlem Petrovická 208, Ústí nad Labem – Božtěšice, IČO: 28745400, 
Stavmart s.r.o., se sídlem B. Němcové 41, Bohosudov, Krupka, IČO: 28703065.  
Dále doplnil, že Komise pro hodnocení nabídek provedla hodnocení doručených nabídek. 
Základním kritériem byla ekonomická výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.  
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Komise, dle výsledků hodnocení, sestavila toto pořadí: 
1. MATURE TEPLICE s.r.o., se sídlem Tyršova 1007/16, Teplice, IČO: 60490420 – nabídková 

cena 3.094.728,- Kč, včetně DPH. 
2. Stavmart s.r.o., se sídlem B. Němcové 41, Bohosudov, Krupka, IČO: 28703065 – nabídková 

cena 3.290.318,- Kč, včetně DPH. 
3. JKNstavby s.r.o., se sídlem Petrovická 208, Ústí nad Labem – Božtěšice, IČO: 28745400 – 

nabídková cena 3.414.344,- Kč, včetně DPH 
Paní Mendlová upozornila na špatný technický stav střechy domu a doporučila, aby z důvodu 
možné opravy střechy, byla na celou akci naplánována vyšší částka, než je částka vysoutěžená. 
Usnesení 210/2021 
VZMR na stavební práce „Zateplení objektu BD Náměstí 171, Velké Březno“ - výběr 
nejvhodnější nabídky 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I. Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti MATURE TEPLICE s.r.o., IČO: 
60460420, na realizaci VZMR nazvané „Zateplení objektu BD Náměstí 171, Velké 
Březno“ za cenu 3.094.728,- Kč, včetně DPH.  

2. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Zateplení objektu BD Náměstí 171, Velké Březno“ za 
cenu 3.094.728,- Kč, včetně DPH.   

    Zhotovitel:  
        MATURE TEPLICE s.r.o., se sídlem Tyršova 1007/16, Teplice, IČO: 60490420. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                  T: 31. 12. 2021                                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Směrnice č. 2/2021 - Pro vyřizování žádostí o 
poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Konstatoval, že směrnice reaguje na změny zákona č. 106/1999 Sb. a 
to tím, že mění názvosloví a upravuje způsob podání stížnosti nebo odvolání. 
Bez diskuze. 
Usnesení 211/2021 
Směrnice pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů, číslo 2/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 

1. Směrnici č. 2/2021 - Pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
v předloženém znění. 

2. Sazebník úhrad za poskytování informací, tvořící přílohu č. 1 Směrnice 2/2021, 
v předloženém znění. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit seznámení zaměstnanců se Směrnicí č. 2/2021.                              T: 31. 10. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 

 



 

 

9 
 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nové smlouvy o zajištění zpětného 
odběru dle nového zákona o odpadech elektrozařízení ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 
140 00 Praha 4. Konstatoval, že důvodem je nová právní úprava, tedy zákon č. 541/2020 Sb., 
zákon o odpadech.  
Bez diskuze. 
Usnesení 212/2021 
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství  
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s,  
     se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 272 57 843. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                            T: 30. 11. 2021                                            
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že byla s odborným učilištěm v Krásném Březně dohodnuta 
oprava dětských herních prvků a dveří v Tivoli. 

Starosta informoval o provedení oprav střech obecních domů poškozených vichřicí. 

Starosta informoval o tom, že firma Zajpt by měla ještě do konce roku upravit plochu u 
domu Zahradní 182 pro parkování vozidel, aby se zlepšila průjezdnost v této ulici. Dále, že firma 
provede opravu oplocení u DPS. Dohodnutou úpravu dopadové plochy workoutového hřiště 
provede až v příštím roce. 

K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová se dotázala na postup v pronájmu vítovské hospody. 
Starosta ji informoval o tom, že byl zveřejněn záměr pronájmu s tím, že případný zájemce předloží 
radě svůj podnikatelský záměr. 
Pan Mottl citoval podnikatelský záměr, který byl obci doručen. 

Ing. Šlechtová se dotázala, kdy bude naplněn požadavek pana ………….. na instalaci zrcadla 
v křižovatce Zámecká x Litoměřická, s tím, že zrcadlo je instalováno na jiném místě, než bylo 
požadováno. 
Starosta odpověděl, že to nechá prověřit. 

Ing. Šlechtová poděkovala za rychlé provedení opravy kanálové vpusti v ulici Zámecká. 

Ing. Fiala se dotázal, kolik uchazečů se přihlásilo do výběrového řízení na referenta stavebního 
úřadu. 
Tajemník odpověděl, že ve stanovené lhůtě, tedy do 17:30 dne 25. 10. 2021 neobdržel žádnou 
přihlášku. Proto vyhlásí výběrové řízení opakovaně. 

Ing. Fiala se dotázal, kolik uchazečů se přihlásilo do výběrového řízení na referenta správy 
majetku. 
Tajemník odpověděl, že ve stanovené lhůtě, tedy do 17:30 dne 18. 10. 2021 neobdržel žádnou 
přihlášku. Proto, po dohodě s panem starostou, vyhlásil nové výběrové řízení s termínem pro 
podání nabídek do 4. 11. 2021. 
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Ing. Fiala se dotázal, jaký bude další postup ve věci propojení vodovodu Pastviny. 
Starosta odpověděl, že podnět Ing. Fialy je v jednání. 

Paní Mendlová doporučila, abychom na webu obce informovali o akci Milostivé léto. 

Paní Mendlová se dotázala, jak je postupováno s uvolněním bytu v DPS 318, po panu …………. 
p. Mottl odpověděl, že ještě není dokončeno dědické řízení. 

Paní Mendlová se dotázala, je-li už vystěhována paní ………….. 
Tajemník odpověděl, že bude nutné podat žalobu na vyklizení, neboť paní ………. se zřejmě 
dobrovolně nevystěhuje. 

Paní Mendlová informovala radu o tom, že paní ………. v letošním roce ukončí svou činnost 
v redakční radě Zpravodaje, a že z tohoto důvodu bude nutné redakční radu doplnit. 

Na závěr rada s tajemníkem prodiskutovala možné alternativy personálního obsazení úřadu 
s ohledem na zajištění správy domů a bytů a na zintenzivnění investiční činnosti. 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:15 hod. 

 

 

 

  Karel Jungbauer                                                                            Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                         místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 25.10.2021 
L. Boháč.  


