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Č. j.:      OUVB - 1196/2022 
PID:      DXWX3OP1GAF3 
SPIS č.  40/22 

Z Á P I S   

z 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 28. 3. 2022 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová, pan Ivan Mottl, Ing. Jiří 
Pavliš, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni:  

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

66. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 65. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starosta předložil návrh programu jednání 66. schůze. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 57/2022 
Program jednání 66. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 66. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Různé: 

• Ustavení Konkursní komise a jmenování jejích členů. 
• Změna členů  Povodňové komise obce Velké Březno. 
• Dodatek č. 3 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-30/2021, s Úřadem práce České republiky.  
3. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. – Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na ustavení konkursní komise a jmenování jejích 
členů. Konstatoval, že rada obce dne 07. 03. 2020 usnesením č. 53/2022 vyhlásila konkursní 
řízení na obsazení funkce ředitele základní školy ve Velkém Březně, p. o. Doplnil, že v souladu 
se schváleným harmonogramem tohoto konkursu, předkládá radě obce návrh na ustavení 
konkursní komise a jmenování jejích členů. Dále doplnil, že složení komise upravuje ustanovení 
§ 2 vyhlášky o konkursech takto: 
1. dva členové určení zřizovatelem; 
2. jeden člen určený krajským úřadem; 
3. dva členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství 

podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, 
určení Českou školní inspekcí; 

4. jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost 
školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech 
přítomných členů pedagogické rady; 

5. jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce; 
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6. u základních škol jeden člen, kterým je člen školské rady zvolený zákonnými zástupci 
nezletilých žáků určený volbou školské rady; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků 
do školské rady zvolen jen jeden člen, považuje se za určeného tento člen. 

Dále doplnil, že s ohledem na lhůty stanovené vyhláškou o konkursech je třeba upravit schválený 
harmonogram konkursu. 
Pan Mottl se dotázal, zda …………….. bude moci být členem komise, když na zastupitelstvu 
avizoval svoji rezignaci. 
Starosta odpověděl, že …………… je jmenován zřizovatelem a toto jmenování není odvislé od 
skutečnosti, zda je či není zastupitelem obce. 
Usnesení 58/2022 
Ustavení konkursní komise a jmenování jejích členů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  za účelem posouzení a hodnocení 
úplnosti a obsahu přihlášek uchazečů v konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní 
školy ve Velkém Březně, p. o. 
I.   Ustavuje   
      Konkursní komisi a 
II.  Jmenuje  
      Karla Jungbauera, předsedou konkursní komise (zřizovatel), 
      ………………………….,  členem konkursní komise (zřizovatel), 
      …………………………., členkou konkursní komise (KÚÚK), 
      ………………………, členkou konkursní komise (ČŠI), 
      …………………………………., členkou konkursní komise (ČŠI), 
      ………………………………, členkou konkursní komise (ČŠI), 
      …………………………….., členkou konkursní komise (ŠR zástupce rodičů). 
      ………………………….., členkou konkursní komise (ZŠ). 
III. Pověřuje 
      Ladislava Boháče, tajemníka OÚ, 
      funkcí tajemníka konkursní komise. Tajemník není členem konkursní komise.  
VI. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi KK,  
      písemně informovat členy KK o jejich jmenování s tím, že 1. jednání komise se uskuteční   
      dne 03. 05. 2022 od 9:00 hod. v zasedací síni obecního úřadu.                          T: 31. 3. 2021 
V.  Mění a doplňuje 
      schválený harmonogram konkursního řízení takto 
      do 31. 3. 2022 - odeslání informace navrženým členům, že jsou členy komise včetně  
                                 stanovení termínu 1. schůzky. 
      11. 04. 2022     -   konec příjmu přihlášek. 
      02. 05. 2022     -   1. jednání konkursní komise 
      03. 05. 2022     -   odeslání pozvánek k pohovoru. 
      18. 05. 2022     -   2. jednání konkursní komise – 1. část. 
      19. 05. 2022     -   3. jednání konkursní komise – 2. část. 
      20. 05. 2022     -   oznámení výsledného pořadí uchazečům. 
      30. 05. 2022     -   rozhodne rada o jmenování ředitele ZŠ. 
      01. 06. 2022     -   oznámení o jmenování ředitelem vybranému uchazeči. 
      13. 06. 2022     -   rada - stanovení platu řediteli ZŠ. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce návrh na změnu členů Povodňové komise obce Velké Březno. 
Konstatoval, že rada obce v souladu se zákonem 254/2001 Sb., o vodách, usnesením č. 266/2018, 
zřídila Povodňovou komisi, která v době povodně bude plnit úkoly stanovené tímto zákonem.   
Doplnil, že členkou komise byla i …………………, která se vzdala mandátu zastupitele obce, a 
proto přestala být i místostarostkou a radní. Z důvodu zachování funkčního složení povodňové 
komise navrhnul radě obce odvolat …………………….. z funkce člena povodňové komise a na 
uprázdněné místo jmenovat Ing. Pavliše. 
Bez diskuze. 
Usnesení 59/2022 
Změna členů  Povodňové komise obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a § 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
I.   Odvolává 
     ……………………… z funkce člena povodňové komise 
II. Jmenuje 
     Ing. Jiřího Pavliše členem povodňové komise 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 3 dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku                                 
č. ULA-V-30/2021, s Úřadem práce České republiky. Konstatoval, že na základě žádosti obce 
Velké Březno, předložil úřad práce návrh Dodatku č. 3 Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Doplnil, že se tímto 
dodatkem prodlužuje doba podpory do 30. 06. 2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 60/2022 
Dodatek č. 3 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-30/2021, s Úřadem práce České republiky 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 3 Dohody č. ULA-V-30/2021, kterým se mění a prodlužuje platnost   
     této dohody do 30. 06. 2022. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
    zabezpečit uzavření dodatku č. 3 úřadem práce.                                                T:  31. 03. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 – Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o postupu prací na zateplení domu Náměstí 171, včetně opravy střechy. 

Starosta informoval radu o zamítavém stanovisku GasNet ke stavbě parkovací plochy pod Tivoli. 
Doplnil, že zamítavé stanovisko bylo vydáno proto, že cca v metrové vzdálenosti od hrany 
plánované plochy se nachází osa vysokotlakého plynovodu. Po dohodě s vedoucím GasNetu jsme 
domluvili s projektantem posunutí hrany parkovací plochy tak, aby byla minimálně 2 metry od 
osy VTL plynovodu. Tímto opatřením však došlo ke snížení počtu parkovacích míst. Návrh jsme 
s žádostí o povolení výjimky odeslali GasNetu a čekáme na vyjádření. 

Starosta informoval radu o tom, že ve středu proběhne jednání s projektantem zastávek ve Vítově 
a ve čtvrtek s projektantem studie dostavby školy. 
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Starosta informoval radu o tom, že bude realizováno parkování u domu Zahradní 182, aby 
parkující vozidla nebránila průjezdu. 

Starosta informoval radu, že ve středu proběhne spolu s jednatelem AVE fyzická kontrola  
průjezdnosti ulic velkým svozovým vozidlem. Účelem je, aby malé vozidlo jezdilo jenom 
v místech, kde velké skutečně neprojede s tím, že by mělo veškerý odpad naložit najednou, ne jako 
nyní, že musí jet dvakrát.  

  

K bodu programu 4. Diskuze 

Paní Mendlová doporučila, aby v rámci opravy plotu domu Zahradní 62, který byl poničen 
požárem parkujících vozidel, byly vyměněny i ostatní poškozené části plotu. 

Paní Mendlová doporučila oslovit Vězeňskou službu ČR s nabídkou prací – obnova nátěrů 
obecních plotů, laviček, dětských prvků apod. 

Paní Mendlová se dotázala, kdy proběhne úklid místních komunikací a chodníků a doporučila, 
abychom koordinovali tyto práce tak, aby případné smetky z chodníků byly uklizeny při zametání 
silnic. 

Paní Mendlová požádala o znovu oslovení DPÚK s požadavkem řešení linky č. 592450 108  
s odjezdem v 6:56 z Velkého Března. Kvůli přeplněnosti linky neodpovídá cestování standardu 
21. století. 

Paní Mendlová informovala radu o připravované velikonoční akci pro děti, kterou kulturní komise 
plánuje uskutečnit v pátek 15. 04. 2022 dopoledne, v okolí zámku. 

Ing. Pavliš poukázal na nepořádek v místnostech 1. patra budovy šaten FK Jiskra. Radní se shodli 
na tom, že starosta o úklidu prostor bude jednat s předsedou FK p. ………. tak, aby tyto prostory 
byly uklizeny nejpozději do konce měsíce dubna 2022. Současně s úklidem 1. patra je nutné 
zajistit i úklid v prostoru obou plynových kotlů z důvodu požární bezpečnosti. Obec musí 
provádět pravidelné kontroly dodržování pořádku v uvedených prostorách, např. v periodě 3-6 
měsíců. V případě neudržování pořádku ze strany TJ Jiskra omezit provozní dotace, které obec 
poskytuje. 
 
 

 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 17:46 hod. 

 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                     Ing. Jiří Pavliš  
            starosta                                                                                               místostarosta 
 
 
 
 
Zapsal dne 28. 3. 2022 
L. Boháč.  


