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Č. j.:      OUVB - 4640/2022 
PID:       DXWX3OP1K6UC 
SPIS č.   144/22 

Z Á P I S   

z 3. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 28. 12. 2022 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

Přítomni:   Zuzana Mendlová, DiS., Ing. Jan Fiala, pan Petr Žižka, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni: Mgr. Michal Kulhánek, pan Lumír Petrák. 
 

K bodu programu 1. Zahájení:  

3. schůzi rady předsedala starostka, paní Zuzana Mendlová, DiS., která konstatovala, že rada je 
usnášení schopná a že proti zápisu z 2. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Vzhledem ke skutečnosti, že místostarosta se z jednání rady omluvil, pověřili radní podpisem 
usnesení a zápisu Ing. Jana Fialu. 

Starostka předložila návrh programu jednání 3. schůze. Radní schválili navržený program třetí 
schůze. 
Usnesení 218/2022 
Program jednání 3. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 3. schůze takto: 
1. Zahájení: 

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

• Prodej p.p.č. 200/21 a 200/22 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Záměr pronájmu části p.p.č. 99/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Záměr pronájmu části p.p.č. 296/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 1.3.2004 - Zubrnická 

museální železnice. 
• Návrh na uzavření  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu…. v domě………….,  

Velké Březno. 
• Prodej mobilního telefonu – Apple iPhone. 

3. Finanční záležitosti: 
• Prominutí nájemného včetně služeb za měsíc prosinec 2022.  
• Žádost o podání dotace na výkon sociální práce na obci Velké Březno. 

4. Různé: 
• Návrh na doplnění Jednacího řádu Rady obce Velké Březno. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 3 k servisní smlouvě – právní software CODEXIS 

GREEN. 
• Dodatek ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb a ke Smlouvě o 

zkvalitnění fondu výměnných souborů pro rok 2023. 
• Informace o poskytnutí příspěvku na výkon veřejného opatrovnictví ze státního 

rozpočtu. 
5. Zprávy starostky 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 2. – Hospodaření s majetkem obce 

Starostka předložila radě obce návrh na prodej p.p.č. 200/21 a 200/22 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
Konstatovala, že obec Velké Březno obdržela žádost manželů ……………, bytem ………… o 
vypořádání hranic pozemků dle skutečného stavu, neboť při rekonstrukci stávajícího oplocení 
zjistili, že zasahuje na obecní pozemky č. 200/1 a 200/4, oba v k.ú. Valtířov nad Labem. Doplnila, 
že záměr byl schválen usnesením č. 373/2022 a zveřejněn 21.9.-7.10.2022, a že geometrickým 
plánem č. 606-44/2022 došlo k rozdělení pozemků a vznikly nové pozemky č. 200/21 o výměře 
17 m2 a p. č. 200/22 o výměře 13 m2. Dále doplnila, že znalecký posudek číslo 4865-171/22 
stanovil cenu obvyklou 223 Kč/m2 tedy, že kupní cena činí 6.690 Kč. 
Bez diskuze. 
Usnesení 219/2022 
Prodej p.p.č. 200/21 a 200/22 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     uzavřít smlouvu o prodeji části pozemků č. 200/1 a 200/4, oba v k.ú. Valtířov nad Labem, dle 

geometrického plánu č. 606-44/2022, označené jako pozemek č. 200/21 o výměře 17 m2 a 
pozemek č. 200/22 o výměře 13 m2, oba v k.ú. Valtířov nad Labem, 

     za cenu 6.690 Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem. 
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………….    
II. Pověřuje 
     Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce, 
     předložením návrh na uzavření KS zastupitelstvu obce k projednání.                T: 30. 1. 2023 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání záměr pronájmu části p.p.č. 99/3 v k. ú. Vítov u 
Velkého Března. Konstatovala, že paní ………………….., 403 23 Velké Březno žádá obec Velké 
Březno o pronájem části p.p.č. 99/3 v k.ú. Vítov u Velkého Března, ovocný sad o výměře cca 110 
m2. Doplnila, že se jedná se o pozemek, který měl v nájmu zesnulý p. ………. Dále doplnila, že 
předmětný pozemek se nachází za domem čp. 245. 
Bez diskuze. 
Usnesení 220/2022 
Záměr pronájmu části p.p.č. 99/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 99/3, ovocný sad o výměře 110 m2, v k. ú. Vítov u Velkého 

Března. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                     T: 6. 1. 2023                                                 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Starostka předložila radě obce k projednání záměr pronájmu části p.p.č. 296/1 v k. ú. Velké 
Březno. Konstatovala, že manželé ……………………, Velké Březno požádali obec Velké Březno 
o pronájem části p.p.č. 296/1 v k.ú. Velké Březno, ostatní plocha o výměře cca 233 m2. Doplnila, 
že se jedná se o pozemek, který byl státem bezúplatně převeden obci Velké Březno v roce 2012 
s tím, že na nakládání s tímto pozemkem byla uvalena desetiletá blokace (zákaz prodeje, 
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pronájmu). Dále doplnila, že část pozemku, o kterou manželé …………. žádají, již užívají desítky 
let jako zahradu a mají na ni umístěnou pergolu.  
Pan Žižka konstatoval, že komise bytová a majetková doporučuje pozemek rozdělit a prodat 
jednotlivým společenstvím vlastníků. Doporučil proto projednat s předsedy dotčených 
společenství, zda by společenství měla o část pozemku kolem domu zájem. Současně upozornil 
na obtížné parkování vozidel v ulici (prověřit možnost úpravy rozježděného svahu nad 
komunikací).  
Radní dále diskutovali o možnosti vybudování parkovacích stání. 
Na základě diskutovaných připomínek a námětů předložila starostka protinávrh neschválit záměr 
pronájmu s tím, že úřad nejprve prověří zájem o odkoupení pozemku. 
Pan Žižka upozornil na nebezpečí, že pokud nebude mít společenství zájem, mohou se najít 
jedinci, kteří pozemek odkoupí. 
Usnesení 221/2022 
Záměr pronájmu části p.p.č. 296/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Neschvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 296/1, ostatní plocha o výměře 233 m2, v k. ú. Velké 

Březno. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     o usnesení informovat žadatele.                                                                             T: 6. 1. 2023                                          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
ze dne 1.3.2004 uzavřené s Zubrnickou museální železnicí. Konstatovala, že obec Velké Březno 
dne 24.10.2022 prodala pozemek č. 763/1 v k. ú. Velké Březno, který byl předmětem nájemní 
smlouvy ze dne 1.3.2004. 
Bez diskuze. 
Usnesení 222/2022 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 1. 3. 2004 
Zubrnická museální železnice 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 1. 3. 2004, spočívající ve změně předmětu 
     nájmu z důvodů prodeje pozemku č. 763/1 v k.ú. Velké Březno. 
     nájemné ve výši 586 Kč/rok.  
     Nájemce: 
     Zubrnická museální železnice, z.s., se sídlem Děčínská 107, 403 23 Velké Březno 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit uzavření dodatku č. 2 NS ze dne 1. 3. 2004.                                    T:  31. 1. 2023                                                
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na uzavření  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. .. v domě ………,  Velké Březno. Konstatovala, že pan ……………. má uzavřenou 
Smlouvu o nájmu bytu č. .. ze dne 23.02.2021 na dobu určitou do 31.12.2021 a Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 12. 2022. Doplnila, že dne 2. 12. 2022 si podal 
žádost o prodloužení doby nájmu o další období.  Dále doplnila, že vzhledem ke skutečnosti, že 
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pan ……… byl dlužníkem i když dluh následně uhradil, doporučuje uzavření dodatku na dobu 
určitou 1 roku. 
Pan Žižka se dotázal, zda pan …….. dluh uhradil. 
Starostka odpověděla, že dluh byl uhrazen 7. 12. 2022. 
Usnesení 223/2022 
Návrh na uzavření  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě ……….,  Velké 
Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., ………., 400 02 - obec Velké 
Březno, na dobu určitou do 31.12.2023. 
Nájemce: 

 ………………………………………………………………………. 
 II.  Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření Dodatku č. 2.                                                                        T: 31. 1. 2023          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na prodej mobilního telefonu. Konstatovala, 
že dne 26.10.2021 byl obcí zakoupen mobilní telefon Apple iPhone a předán do užívání 
tehdejšímu starostovi obce, panu ………………... Doplnila, že při předávání funkcí pan 
…………… požádal o odkoupení služebního telefonu, který měl v užívání, do svého vlastnictví. 
Svou žádost odůvodnil tím, že v telefonu má uložené velké množství kontaktů, které by nerad 
při převodu do jiného mobilu ztratil. Dále doplnila, že náklady obce na pořízení výše uvedeného 
mobilního telefonu činily 2.048 Kč, proto navrhuje telefon za tuto cenu panu …………….. 
prodat. 
Radní se shodli na tom, že navržená cena je, s ohledem na stáří prodávaného mobilního telefonu, 
nízká. Proto navrhují stanovit cenu ve výši poloviny jeho pořizovací ceny.  
Usnesení 224/2022 
Prodej mobilního telefonu – Apple iPhone 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     prodej mobilního telefonu Apple iPhone, inv. číslo 382-26/00011  
     za cenu 8.500 Kč 
     Kupující: 
     ………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                  T:  31. 1. 2023 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 – Finanční záležitosti 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na prominutí nájemného včetně služeb za 
měsíc prosinec 2022. Konstatovala, že pan …………….. má uzavřenou Smlouvu o nájmu bytu 
ze dne 17.10.2022 s automatickou prolongací a s účinností od 01.11.2022. Doplnila, že rada obce 
usnesením č. 186/2022 schválila prominutí povinnosti uhradit nájemné v částce 2.362 Kč za 
měsíc listopad 2022, protože uvedený byt byl ještě v tomto měsíci nezpůsobilý k obývání. Dále 
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doplnila, že tento stav trvá, neboť teprve dne 27.12.2022 byla nájemci připojena elektřina. Plyn  
bude připojen po zprovoznění plynového kotle.  
Bez diskuze. 
Usnesení 225/2022 
Prominutí nájemného včetně služeb za měsíc prosinec 2022  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     prominutí povinnosti uhradit částku 2.362 Kč nájemné včetně služeb za měsíc prosinec 

2022, z důvodu trvající nezpůsobilosti bytu č. 2, v domě Litoměřická 104, Velké Březno,     
k obývání, 
Nájemce:  
…………………………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit doručení vyrozumění o usnesení                                                        T: 31. 1. 2023 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání žádost o podání dotace na výkon sociální práce na 
obci Velké Březno. Konstatovala, že ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb 
a inspekce sociálních služeb vyhlašuje od roku 2016 každoročně dotační řízení k poskytnutí 
příspěvku na výkon činností sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 
formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím 
s pověřeným obecním úřadem. Doplnila, že dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí je 
vyhlášeno v návaznosti na § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na § 65a zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné 
nouzi“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). Dále 
doplnila, že ministerstvo zároveň stanovuje konkrétní termín, kdy je možné o dotaci požádat, dle 
zkušeností z předchozích let je to období od 3. dekády prosince do první poloviny ledna 
následujícího roku. Současně informovala radu, že pro rok 2022 jsme obdrželi dotaci ve výši 
202.531 Kč.  
Bez diskuze. 
Usnesení 226/2022 
Žádost o podání dotace na výkon sociální práce na obci Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje  
      podání žádosti k poskytnutí příspěvku na výkon činností sociální práce (s výjimkou  
      agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu na rok 2023.  
II.  Pověřuje  
      PhDr. Pavlínu Linkovou, vedoucí úseku správních činností,  
      k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na výkon činností sociální práce (s výjimkou  
      agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu na rok 2023  
      prostřednictvím softwaru Ok nouze. 
III. Ukládá 
      Zuzaně Mendlové, DiS., starostce obce, 
      vydat PhDr. Linkové potřebné pověření.                                                              T: 6. 1. 2023 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 4 – Různé 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na doplnění Jednacího řádu Rady obce Velké 
Březno. Konstatovala, že vzhledem k velkému časovému zaneprázdnění neuvolněných členů 
rady obce navrhuje, umožnit distanční účast na jednání rady. Doplnila, že se jedná o vytvoření 
možnosti zúčastnit se jednání rady obce formou videokonference. Dále doplnila, že na tuto formu 
účasti nevzniká členům rady právní nárok, a proto je třeba, aby každý takový případ rada 
odsouhlasila před zahájením konkrétního jednání.  
Bez diskuze. 
Usnesení 227/2022 
Návrh na doplnění Jednacího řádu Rady obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     doplnění jednacího řadu Rady obce Velké Březno ve znění uvedeném v důvodové zprávě.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání Návrh na uzavření dodatku č. 3 k servisní smlouvě – 
právní software CODEXIS GREEN. Konstatovala, že obec má uzavřenou smlouvu na právní 
software nazvaný Codexis Green s platností do 30.09.2024. Současní nabídky jsou tzv. monitory, 
ve kterých jsou navrhována řešení jednotlivých „životních situací“. Doplnila, že součástí 
soustavy monitorů byl i monitor stavební úřad a monitor normy, které využíval pouze stavební 
úřad. Vzhledem ke skutečnosti, že agendu stavebního úřadu již nevykonáváme, zaslali jsme 
výpověď obou monitorů. Dále doplnila, že dne 07.12.2022 jsme obdrželi vyjádření k naší 
výpovědi. Abychom nemuseli platit za něco, co nevyužíváme a současně byla naplněna litera 
smlouvy, je navrženo, abychom o částku 12.911,91 Kč, kterou jsme dle smlouvy povinni uhradit, 
prodloužili platnost servisní smlouvy Codexis Green do 31.07.2025. 
Bez diskuze.  
Usnesení 228/2022 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 k servisní smlouvě – právní software CODEXIS GREEN 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 3 k servisní smlouvě č. 490181032 programové vybavení Codexis   
     Green, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 3.                                                                       T: 31. 1. 2023 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh na uzavření dodatků č. 9 pro rok 2023 ke 
smlouvám uzavřeným se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem. Konstatovala, že 
předmětem jedné smlouvy je nákup knihovního fondu pro Obecní knihovnu Velké Březno. 
Druhá smlouva umožňuje realizaci výměnného systému knih. Doplnila, že navrhuje, stejně jako 
v minulých letech, uzavřít dodatky na částky 15 a 5 tisíc korun, které obec v i uplynulých letech 
na tento účel schvalovala. 
Bez diskuze. 
 
 
 
 



 

 

7 
 

Usnesení 229/2022 
Dodatek ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb a ke Smlouvě o 
zkvalitnění fondu výměnných souborů pro rok 2023. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb pro rok  
     2023, a to na nákup knih do fondu Obecní knihovny Velké Březno ve výši 15.000 Kč  
     a na nákup knih do výměnného fondu ve výši 5.000  Kč. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ,  

1. Zabezpečit uzavření dodatku č.9 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických         
služeb pro rok 2023 a dodatku ke Smlouvě o zkvalitnění fondu výměnných souboru         
pro rok 2023.                     T: 31. 3. 2023 

2. Zabezpečit vyplacení částek schválených tímto usnesením Severočeské vědecké     
            knihovně v Ústí nad Labem.                             T: 31. 3. 2023 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starostka předložila radě informaci o poskytnutí příspěvku na výkon veřejného opatrovnictví ze 
státního rozpočtu 
Bez diskuze. 
Usnesení 230/2022 
Informace o poskytnutí příspěvku na výkon veřejného opatrovnictví ze státního rozpočtu 
Rada obce Velké Březno vyslechla informaci o poskytnutí příspěvku na výkon veřejného 
opatrovnictví ze státního rozpočtu a tuto 
I. Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 – Zprávy starosty 

Starostka informovala radu o jednání s Ing. …….. (společnost Provod) na téma ČOV. Vzhledem 
k tomu, že jako laik není schopna přesně interpretovat argumenty Ing. ………., pozvala jej na 
setkání se zastupiteli, které se za tímto účelem uskuteční dne 16.01.2023 od 16:00 hod. Doplnila, 
že 4. jednání rady obce proběhne po ukončení výše uvedeného setkání. 

Starostka předložila radě k diskusi rozvrh zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2023 tak, jak 
jej upravil pan Žižka. Radní se po diskuzi shodli na konečné verzi, kterou tajemník rozešle                        
e-mailem členům zastupitelstva obce. 

Starostka informovala radu o tom, že Ing. …… předpokládá, že k financování stavby “Valtířov-
přepojení odpadních vod“ bychom mohli využít dotace od MZe ve výši až 70% uznatelných 
nákladů, která by měla být vypsána v březnu 2023 a dotaci z fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje ve výši max. 10%. 

Starostka informovala radu o tom, že svolala jednání zastupitelů, které se uskuteční 9.1.2023 od 
16:00 hod, jehož účelem je získat většinový názor na to, jak bude obec dále postupovat ve věci 
Select. 

Starostka informovala radu o nabídce ČEZ Energetické služby – komplexní energetické řešení 
VO. Konstatovala, že 48 % spotřeby elektrické energie, kterou hradí obec, připadá právě na 
veřejné osvětlení. Radní se shodli na tom, že starostka svolá jednání za účasti zastupitelů, na 
kterém bude společnost prezentovat svoji nabídku. 
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Starostka informovala radu o tom, že dle sdělení zástupce projektanta započne oprava mostu přes 
Homolský potok pravděpodobně až v roce 2024. Předpokládá, že informační kampaň pro občany 
obce by se měla rozjet v polovině roku 2023. 

Starostka informovala radu o tom, že společnosti Mediconet, která zajišťuje služby v našem 
zdravotním středisku, dala praktická lékařka výpověď. Budou se snažit najít náhradu, ale není 
velká naděje, že se jim to podaří. Starostka proto ještě kontaktuje jiné společnosti, např. EUC. 

Starostka informovala radu o tom, že Ing. Arch. ……… dodal projektovou dokumentaci demolice 
staré školní jídelny, avšak bez rozpočtu a výkazu výměr, neboť tyto nebyly objednány. Obec proto 
v lednu vystaví za tímto účelem objednávku.  

 

K bodu programu 5 – Diskuze 

Pan Žižka informoval radu o tom, jakým způsobem lze zvýšit v obci daň z nemovitostí a doplnil, 
že by se tímto opatřením mohl zvýšit příjem obce až o 1 milion Kč.  

Pan Žižka doporučil obnovit vodorovné dopravní značení v obci, zejména přechody pro chodce   
(např. u benzínové pumpy).  

Pan Žižka doporučil prověřit možnost zjednosměrnění ulice Školní (zejména kolem školy), neboť 
z ulice Krátká lze odbočit jak doleva, tak i doprava a řidiči jedoucí ulicí Školní si neuvědomují, 
že zde platí přednost zprava. 
Radní se shodli na tom, že je potřeba provést revizi svislých dopravních značení, neboť 
v některých úsecích jsou nadbytečná a v některých úsecích chybí. 

Pan Žižka upozornil, že dětský koutek v Kolonce je rozrytý divokými prasaty.  
Starostka odpověděla, že tam vyšle dělníky, aby to urovnali. 

Tajemník informoval radu o tom, že ve sbírce zákonu vyšlo nařízení vlády č. 415/2022, kterým se 
s účinností od 1.1.2023 upravuje výše odměn členům zastupitelstva obce. Současně požádal radní 
o názor, zda má předložit zastupitelstvu návrh na navýšení odměn NUF. 

Tajemník informoval radu o tom, že z důvodu nemoci a čerpání dovolené budou v pátek 30. 12. 
2022 na úřadě přítomny pouze 3 zaměstnankyně za účelem uzavření pokladen a provedení 
zaúčtování. 
Radní souhlasili s tím, že v pátek dne 30.12.2022 bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:44 hod. 

 

 

 

 

   Zuzana Mendlová, DiS                                                                  Ing. Jan Fiala  
            starostka                                                                                      člen rady 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 28.12. 2022 
L. Boháč.  


