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  Z Á P I S  

z 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 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:  
 
Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

 
K bodu programu 1 Zahájení  

6. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 5. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
Usnesení 23/2019 
Program jednání 6. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 6. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Různé 
4) Zprávy starosty 
5) Diskuze  

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

Pan Jungbauer se souhlasem ostatních radních, předal slovo PhDr. Mgr. Vítězslavu Šteflovi 
Ph.D., který v rámci „bodu programu Různé“ od prezentoval návrh organizačního zabezpečení 
kulturně společenské akce Tivolí léto 2019. Dr. Štefl v úvodu konstatoval, že by rád navázal na 
úspěšné Tivolí léto 2018. Rada shlédla prezentaci Tivolího léta 2018 a návrhu Tivolího léta 2019 
s tím že předpokládané náklady akce v roce 2019 by měly dosáhnout výše cca 260.000,- Kč. 
Ing. Fiala se dotázal Dr. Štefla, zda má zajištěny nějaké sponzory. 
Dr. Štefl odpověděl, že nějaké má a doplnil, že pokud by sponzorský dar na akci dostal, sníží se 
s tím výdaj obce. Přesto ale požaduje od obce garanci částky v celé výši neboť valnou část 
účinkujících i zvukaře jejich činnost „živí“. 
Ing. Fiala konstatoval, že tato akce, stejně jako v roce 2018 zabezpečuje vysokou návštěvnost 
restaurace Tivoli a na tom profituje především restaurace. Proto by bylo více než vhodné, aby 
nájemce Tivoli na Tivolí léto 2019 finančně přispěl. 
Ing. Fiala dále konstatoval, že pro občany obce bylo problém sehnat místo, neboť stoly byly ještě 
před zahájením produkce zarezervovány většinou pro lidi z Ústí nebo z Děčína. 
Paní Mendlová doplnila, že někteří obyvatelé obce poukazovali na to, že každou sobotu, celé léto 
je slyšet hlučná hudba, a že proto nemohou odpočívat venku na svých zahradách.  
Tajemník reagoval na poznámku p. Mendlové a dotázal se Dr. Štefla, zda by nemohl být celkový 
počet dnů zkrácen např. na polovinu, tedy, že akce by se konala pouze 1 měsíc. Tím by se otevřela 
možnost většího výběru kapel. 
p. Mendlová spolu s Ing. Šlechtovou upozornily na finanční situaci obce, zejména na 
předpokládané výdaje v oblasti investic a současně na částku rozpočtu vyhraženou 
zastupitelstvem na sportovní a kulturní akce v roce 2019 a dotázaly se Dr. Štefla, zda by byl 
schopen sehnat peníze, pokud by obec poskytla méně, než požaduje. 
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Dr. Štefl odpověděl, že je schopen znovu zorganizovat Tivolí léto, ale pouze za podmínek, které 
radě odprezentoval. Vzhledem k tomu, že je již únor, musel začít jednat s kapelami a zvukaři, 
kteří již přislíbili svou účast na konkrétní termín. Potřebuje tedy co nejdříve vědět, zda rada 
akceptuje jeho návrh. V případě, že by došlo ke změnám ve výši dotace či zkrácení počtu dnů 
jednotlivých koncertů neví, zda by byl schopen tuto akci organizačně zabezpečit. 
Pan Jungbauer poděkoval Dr. Šteflovi za účast s tím, že se rada k Tivolímu létu 2019 „vrátí“ po 
projednání dnešního programu.  

K bodu programu 2 Hospodaření s majetkem obce 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh pronájmu pozemku p. č. 421/3 v k. ú. Valtířov 
nad Labem. Jedná se o pronájem pozemku č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 1375 m2 
– trvalý travní porost. Žadatelé kupují nemovitost čp. …. ve Valtířově, pozemek tvoří jeho 
ucelenou část. Pozemek je mimo zastavitelné území obce. Současně doporučil radním zvážit, zda 
nájemní smlouvu neuzavřít pouze na 2 roky s podmínkou koupě nemovitosti. Proto je návrh na 
usnesení předložen ve dvou variantách. Cena za pronájem činí 4,- Kč/m2/rok – 5.500 Kč. Záměr 
pronájmu byl schválen usnesením č. 8/2019 na 4. schůzi RO a byl zveřejněn od 16. 01. 2019 –   
01. 02. 2019. 
Ing. Fiala – doporučuje, aby si vlastnící domu přilehlý pozemek odkoupili. 
Usnesení 24/2019 
Pronájem p. p. č. 421/3  v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 1375 m2,  
     trvalý travní porost, na dobu určitou – do 31. 12. 2020, 
     za cenu 4,- Kč/m2/rok 
     Nájemci: 
     ………………………………………………………………………………….  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                            T: 28. 02. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
S ohledem na ustanovení čl. 7 odst. 4 Jednacího řádu Rady obce Velké Březno, se o další 
variantě již nehlasovalo 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání vyhlášení záměru. Konstatoval, že dne 22. 01. 2019 
obec Velké Březno obdržela žádost firmy Rydval Elektro zplnomocněné ČEZ Distribuce, a.s. o 
uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provedení 
stavby. Jedná se úpravu stávající distribuční sítě NN, důvodem zřízení nového odběrného místa 
je výstavba RD. 
Paní Mendlová se dotázala na přesné místo stavby RD. 
Pan Mottl místo upřesnil. 
Usnesení 25/2019 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov,  
p. p. č. 194/1, přípojka NN 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
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I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
     – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov,           
     p. p. č. 194/1, přípojka NN, na obecním pozemku č. 200/4 v k. ú. Valtířov nad Labem 
     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,    
     IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností RYDVAL-ELEKTRO, s.r.o. plk.  
     Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,   
      předložením návrhu záměru zastupitelstvu obce k projednání.                           T: 18. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného 
břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. Konstatoval, že dne 21. 01. 2019 obec 
Velké Březno obdržela žádost na základě plné moci firmy VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, 
407 04 Děčín 12, IČO: 47287926 o uzavření předmětné smlouvy. Jedná se o věcné břemeno na 
pojistkový pilíř a zemní kabelové vedení, které jsou součástí stavby přípojky kNN k nové školní 
jídelně. Záměr byl schválen v ZO dne 28. 01. 2019 usnesením č. 52/2019 a je zveřejněn 31.01.-
18. 2. 2019 
Bez diskuse 
Usnesení 26/2019 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 
č. IV-12-4015336 – UL, Velké Březno, Školní, p.p.č. 496/1, kNN 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu  
    provést stavbu č. IV-12-4015336-Ul, Velké Březno, Školní, p.p.č. 496-1, kNN 
    Budoucí oprávněný:  
    ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
    Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společnosti VAMA s.r.o., se sídlem  
    Vilsnice 94, 407 04 Děčín 12, IČO: 47287926 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,   
      předložením návrhu záměru zastupitelstvu obce k projednání.                           T: 18. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání žádost o ukončení platnosti smlouvy o nájmu 
pozemku č. SML/OST/3/2017. Konstatoval, že dne 22. 01. 2019 požádalo MUZEUM ČSLO 
VALTÍŘOV z.s. o ukončení nájemních smluv č. SML/POZ/2/2018 (umístění směrovky pro 
muzeum) a č. SML/OST/3/2017 (umístění reklamní plachty na zábradlí) a to z důvodu ukončení 
činnosti valtířovského bunkru. Zároveň požádalo o pronájem pozemků č. 730/1 a 730/3, oba v  
k. ú. Velké Březno, na kterých se také nachází opevnění, a to z důvodu provozu muzea – 
přemístění z Valtířova. 
Paní Mendlová se dotázala, zda pozemek již někdo užívá, neboť vypadá udržovaně. 
Pan Jungbauer odpověděl, že oficiálně nemá pozemek žádného nájemce. 
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Paní Mendlová navrhla využít stávající nosný prvek po směrovce k instalaci směrovek 
k významným památkám v dané lokalitě – kostel, hrobka, pomník TGM apod. 
Usnesení 27/2018 
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. SML/POZ/2/2018 a č. SML/OST/3/2017 a záměr 
pronájmu pozemku 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I. Schvaluje  
    1. Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SML/POZ/2/2018 na pozemek č. 14/1 (o  
         výměře 1 m2) v k. ú. Valtířov nad Labem s nájemníkem:  MUZEUM ČSLO VALTÍŘOV  
         z.s., Valtířov 189, 403 23 Velké Březno, IČ 01771370, ke dni 28. 02.2019 
     2. Uzavření dohody o ukončení smlouvy o reklamě č. SML/OST/3/2017 na reklamní plachtu   
         umístěnou na zábradlí vlastníka obce Velké Březno s nájemníkem:  MUZEUM ČSLO  
         VALTÍŘOV z.s., Valtířov 189, 403 23 Velké Březno, IČ 01771370, ke dni 28. 02.2019 
     3. Záměr pronájmu pozemků p. č. 730/1 o výměře 1.285 m2, trvalý travní porost a p. č. 730/3      
         o výměře 23 m2, zastavěná plocha, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     1. Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.                            T: 15. 02. 2019 
     2. Zabezpečit uzavření dohod o ukončení nájmu.                                             T: 28. 02. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato. 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu. Jedná 
se o byt č. .. v domě ……………. Konstatoval, že současná nájemkyně měla dodatek k nájemní 
smlouvě na dobu určitou od 01. 07. 2018 do 01. 01. 2019. Dne 09. 01. 2019 podala žádost o 
vystavení nové nájemní smlouvy na další období pronájmu. Doplnil, že k 31. 12. 2018 činil její 
dluh na nájemném a z vyúčtování služeb za rok 2017 celkem částku 8.960,- Kč. Zatím uhradila 
v lednu 2019 částku 5.726,- Kč. Dle komise nájemné dluží opakovaně a ani po upozornění 
nepodepisuje včas již nově vystavené nájemní smlouvy (dodatky), proto komise nesouhlasí 
s uzavřením nové nájemní smlouvy. Z tohoto důvodu návrh usnesení ve dvou alternativách. 
Paní Mendlová konstatovala, že tato situace se poměrně pravidelně opakuje, že paní ……… 
nemá zájem aktivně svou bytovou situaci řešit, neboť ji za ní řeší její rodiče, zejména hradí dluhy 
na neuhrazeném nájemném a poplatcích za služby. 
Pan Mottl konstatoval, že bytová komise uzavření nové nájemní smlouvy také nedoporučila, ale 
on sám vychází z toho, že dluh byl z větší části uhrazen a dal by jí tedy poslední šanci. 
Doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na zkoušku, na tři měsíce, a pokud se paní ………… 
neosvědčí, bude trvat na vyklizení bytu. 
Paní Mendlová namítla, že pokud bude konečně někdo vystěhován z bytu, bude to jasný signál 
pro ostatní neplatiče. 
Pan Jungbauer podpořil návrh pana Mottla. 
Ing. Šlechtová podpořila návrh paní Mendlové, současně navrhla hlasovat o předložených 
alternativách usnesení. 
Usnesení 28/2019 
Uzavření nové nájemní smlouvy – byt č. ………………………..                                       
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
Alt. 1 
I.   Neschvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………………………. 
     Nájemce 
     ………………………………………………………………. 
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     1.  O usnesení informovat nájemkyni.                                                            T:  15. 02. 2019  
     2.  Zabezpečit vyklizení bytu č. .. v domě …………....                                T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 2 hlasů proti 0 hlasů zdržel 3 
Usnesení nebylo přijato 
Alt. 2 
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………………………………. na dobu 
     určitou do 31. 3. 2019 
     Nájemce 
     …………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T:  28. 02. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 1 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

     Pan Jungbauer předložil radě k projednání souhlas s podáním žaloby na vyklizení bytu. Jedná se 
o byt č. .. v domě …………..... Konstatoval, že dne 16. 11. 2018 bylo zasláno, na základě 
usnesení rady ze dne 12. 11. 2018, nájemkyni oznámení o ukončení platnosti nájemní smlouvy 
ke dni 31. 12. 2018 s tím, že je povinna byt vyklidit nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu. 
K řešení této situace se nájemkyně nijak nevyjádřila. Žádost o novou nájemní smlouvu nepodala 
a na úřad k případnému jednání se nedostavila. Současná nájemkyně k 31. 12. 2018 dlužila za 
neuhrazené nájemné a za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2018 celkem částku            
15.743,- Kč. Dne 21. 01. 2019 uhradila z tohoto nedoplatku částku 14.318,- Kč. Komise však 
doporučuje zaslat výzvu k opuštění bytu. Proto je návrh usnesení předložen ve dvou 
alternativách.  

     Tajemník doplnil, že se jedná o podobný případ ale s tím, že paní ………… si ani nepodala 
žádost o uzavření nájemní smlouvy 
Usnesení 29/2019 
Návrh na podání žaloby k vyklizení bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předložen návrh a  
I.   Neschvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………………………. 
      Nájemce 
      ……………………………………………………………………. 
II.  Schvaluje 
      podání žaloby na vyklizení bytu č. .. v domě ………………………….. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      1.  O usnesení informovat nájemkyni.                                                            T:  15. 02. 2019  
      2.  Zabezpečit podání žaloby na vyklizení bytu č. .. v domě …………….  T:  28. 02. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo přijato 
S ohledem na ustanovení čl. 7 odst. 4 Jednacího řádu Rady obce Velké Březno, se o další 
variantě již nehlasovalo. 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku smlouvy o nájmu bytu. 
Jedná se o byt č. .. v domě ………... Konstatoval, že z důvodu rozvodu manželů a na základě 
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jejich dohody navrhujeme uzavření dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě, kterým přejde 
nájem pouze na jednoho z bývalých manželů. Komise vzala na vědomí dohodu bývalých 
manželů – společných nájemců bytu a souhlasí s tím, aby byla uzavřena nájemní smlouva pouze 
na bývalou manželku. 
Bez diskuse 
Usnesení 30/2019 
Uzavření Dodatku k č. 1 k smlouvě o nájmu bytu č. …………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. .. v domě ……………………………. v    
     předloženém znění. 
     Nájemce 
     …………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 nájemní smlouvy.                                           T:  28. 02. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 Různé 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání opětovnou žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
na výstavbu oplocení. Konstatoval, že žadatel žádá o finanční příspěvek obce na výstavbu 
oplocení mezi p. p. č. 3/2 a 3/7 a p. p. č. 1, 3/1 a 3/5, všechny v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
Pozemky p. č. 3/2 a 3/7 jsou v majetku žadatele a pozemky p. č. 1, 3/1, 3/5 jsou v majetku obce. 
79. rada obce, která se konala dne 24. 10.2018, tuto žádost projednávala, avšak nepřijala navržené 
usnesení.  
Ing. Fiala konstatoval, že se seznámil s obsahem zápisu ze 79. rady obce a na základě 
argumentace v něm uvedené souhlasí s přeloženým návrhem usnesení. 
Pan Mottl radě sdělil, že vzhledem k osobním vazbám k žadateli o příspěvek se hlasování zdrží. 
Usnesení 31/2019 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu oplocení – p. ……………..  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
     poskytnutí finančního daru, jako příspěvku na výstavbu oplocení mezi pozemky p. č. 3/7 a  
     3/2 a pozemky p. č. 1, 3/1 a 3/5, všechny v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat žadatele.                                                                            T: 28. 02. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh na připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. 
Konstatoval, že dne 15. 1. 2019 byla tajemníkovi OÚ doručena žádost Spolku Lungta o sdělení, 
zda se obec Velké Březno připojí k akci Vlajka pro Tibet 2019, a to vyvěšením tibetské vlajky 
dne 10. března 2019 na budově obecního úřadu.  Doplnil, že již v minulosti byla tato výzva 
několikráte zaslána na adresu obce, ale rada obce souhlas k zapojení se do této akce nevyslovila.   
To je důvodem, proč předkládáme usnesení ve dvou alternativách. Dále doplnil, že vlajku Tibetu 
nemá úřad k dispozici a musel ji buď zakoupit nebo si ji od Spolku Lungta vypůjčit. Cena vlajky 
činí 350,- Kč + 150,- Kč poštovné a balné. Při zapůjčení zaplatí obec pouze poštovné za vrácení 
vlajky zpět.  
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Bez diskuse 
Usnesení 32/2019 
Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nesouhlasí 
     s připojením obce Velké Březno k akci Vlajka pro Tibet 2019 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                          T: 28. 02. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
S ohledem na ustanovení čl. 7 odst. 4 Jednacího řádu rady obce Velké Březno, se o další 
variantě již nehlasovalo. 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh na odvolání členky Komise majetkové a bytové. 
Konstatoval, že ukončení členství navrhla komise a je obsaženo v jejím zápise. Doplnil, že 
s ohledem na stanovený minimální počet členů komise, bude nutné ji doplnit. 
Tajemník doplnil, že podle Statutu a jednacího řádu komisí rady, je třeba doplnit komisi tak, aby 
její počet byl lichý. 
Paní Mendlová proto navrhla za člena komise Ing. Pavliše s tím, že v této komisi pracoval již 
v uplynulém volebním období.   
Usnesení 33/2019 
Odvolání člena komise rady obce 
Rada obce Velké Březno projednala zápis komise majetkové a bytové a 
I.  Odvolává 
     paní …………………………. z funkce člena Komise majetkové a bytové 
II. Jmenuje 
     Ing. Jiřího Pavliše členem Komise majetkové a bytové 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato  

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh na změnu člena Komise investiční a stavební 
Konstatoval, že ukončení členství a jmenování nového člena komise navrhuje předseda komise. 
Dále doplnil, že člen, který byl odvolán se jednání komise bude nadále zúčastňovat jako její 
tajemník, tedy s hlasem poradním. 
Bez diskuse 
Usnesení 34/2019 
Změna člena komise rady obce 
Rada obce Velké Březno projednala zápis komise investiční a stavební a 
I.  Odvolává 
     pana Miroslava Šestáka z funkce člena Komise investiční a stavební. 
II. Jmenuje 
     pana ……………………... členem Komise investiční a stavební. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Z podnětu předsedy Komise investiční a stavební byla do jednání rady přizvána vedoucí úseku 
VaK OÚ, aby přednesla svou vizi dalšího rozvoje VaK v obci. 
Ing. Fiala zopakoval své požadavky a formuloval představy, jak by měly být naplněny. 
Konstatoval, že se jako předseda komise ani jako člen rady nemůže vyjádřit k předkládaným 
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projektům, neboť nemá ucelenou představu o tom, co již v oblasti VaK bylo uděláno, co ještě 
uděláno nebylo, a co je potřeba, jaká je vize budoucnosti VaK obce. 
Ing. Lípová namítla, že Koncepci vodovodů přijalo zastupitelstvo obce v roce 2017 a nyní již 
Ing. Š………… pracuje na prováděcí dokumentaci.  Informace o tom, co již bylo uděláno a co 
se bude dělat v rámci obnovy VaK jsou uvedeny na webu obce a průběžně aktualizovány. 
Nechápe tedy, co má dále zpracovávat. 
Ing. Šlechtová v reakci na vystoupení Ing. Lípové konstatovala, že právě z důvodu toho, že tyto 
důležité materiály byly přijímány již v minulosti je třeba, aby předložila informaci, jaký je 
aktuální stav, co se udělalo a bude dělat, aby mohla „nová“ rada s „čistým svědomím“, že nic 
nezanedbala, rozhodovat. 
Ing. Lípová požádala radu o prodloužení termínu pro předložení tohoto materiálu do konce 
března, důvodem je že systém hlášení pro MŽP zkolaboval a je nutné jej obnovit, současně 
probíhá platba záloh na rok 2019 a vyúčtování za 2018 a p. Fridrichová je ve stavu nemocných. 
Současně požádala Ing. Fialu jako předsedu Komise investiční a stavební, zda by komise byla 
ochotna jednat s Ing. Š…………. a vyjádřit se k jím navrženým řešením 2 alternativ, s tím, že  
tu vhodnější by pak naprojektoval až do prováděcí dokumentace.  
Ing. Fiala souhlasil s tím, že schůzka komise s projektantem se uskuteční ve středu 6. 3. 2019 od 
16:00 na obecní úřadě. 
Usnesení 35/2019 

      Návrh koncepce rozvoje VaK Velké Březno 
  Rada obce Velké Březno po projednání 
      I.  Ukládá 
           Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ 
           zpracovat a předložit návrh Koncepce rozvoje VaK v majetku obce Velké Březno, která   
           bude obsahovat všechny podstatné informace shrnující současný stav, investice a opravy v  
           posledních 5ti letech, požadavky na investice a opravy v horizontu 3 let a následně  
           v horizontu 10ti let. Je třeba specifikovat konkrétní potřeby a investiční záměry, zahrnout  
           možnosti využití současných a především nových zdrojů vody pro obec, informovat o stavu  
           konkrétních projektových dokumentů (termín, finance, plán realizace, dotace).   
                                                                                                                                     T:  31. 03. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí 
Velké Březno v roce 2018. 
Bez diskuse 
36/2019 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2018 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké 
Březno v roce 2018 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      informaci o zadávání veřejných zakázek v roce 2018 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením informace o zadávání VZ zastupitelstvu k projednání.               T: 18. 3. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 



 

 

9 
 

Z podnětu člena Komise kultury, školství, mládeže, sportu a životního prostředí, Ing. Fialy 
projednala rada upravený návrh statutu Dotačního programu obce na podporu celoroční činnosti 
organizací působících v oblasti sportu a kultury. 
Ing. Fiala uvedl, že jako první změnu doporučuje termín přihlášek, a to listopad daného roku, 
abychom mohli připravit rozpočet obce. 
Tajemník namítl, že žadatele pak budou předkládat čestné prohlášení o hospodaření, které v roce 
poskytnutí dotace bude již 2 roky staré, což může ohrozit jeho vypovídající schopnost. 
Toto prohlášení je důležité mimo jiné i jako informace, zda návrh rozpočtu na rok, na který 
požadují dotaci, odpovídá hospodaření minulého roku. Markantní rozdíly by měl žadatel 
odůvodnit. 
Ing. Šlechtová navrhla, zda by nebylo možné toto čestné prohlášení dodat později, až žadatel 
uzavře své hospodaření v uplynulém rozpočtovém roce. 
Ing. Fiala doporučil upravit větu takto: čestné prohlášení o hospodaření organizace za poslední 
uzavřené účetní období, bude doloženo do 31. 1. následujícího roku. 
Ing. Šlechtová se dotázala jakým způsobem se žadatel vyrovná v rámci GDPR se seznamem 
členů mladších 18 let. 
Paní Mendlová doplnila, zda by nebylo možné čestně prohlásit, že organizace má konkrétní počet 
členů v těchto věkových kategoriích a jmenný seznam zkontrolovat v rámci veřejnosprávní 
kontroly plnění podmínek dotace. 
Ing. Fiala doporučil požadavek na seznam prozatím ponechat. 
Ing. Fiala navrhnul doplnit program ještě o dvě podmínky, a to použití dotace na nákup PHM a 
náklady na provoz internetového připojení. Současně upozornil, za jakých podmínek by 
doporučoval povolit krytí těchto nákladů – PHM a maziva pouze pro mechanizaci sloužící 
k údržbě sportovního areálu a internet za podmínky že uživatel dotace umožní bezplatné WI-FI 
připojení veřejnosti. Současně radu informoval o tom, že oslovil předsedy dvou sportovních 
organizací, aby vyjádřili k návrhu dotačního programu obce své připomínky.  
Usnesení  37/2019 
Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a 
kultury 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti   
     sportu a kultury ve znění předloženého návrhu 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením návrhu Dotačního programu zastupitelstvu obce k projednání.       T: 18. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
K bodu programu 6 Zprávy starosty 
 
Pan Jungbauer informoval radu o tom, že chodník pod zámkem stále není zkolaudován, PČR 
vydala zamítavé stanovisko z důvodu nedořešeného napojení na MK u zámku. 
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K bodu programu 7 Diskuze  
 
Ing. Šlechtová informovala radu o stavu příprav Obecního plesu, který se uskuteční v sobotu        
16. 2. 2019 v Tivoli. Poděkovala členkám přípravného výboru za práci, kterou doposud odvedly 
zejména při úklidu sálu a přilehlých prostor. Doplnila, že tombola bude bohatá cca 180 cen, radní 
souhlasili se způsobem prodeje lístků a vydáváním cen – pouze 30 hlavních se bude losovat, 
ostatní si budou výherci vyzvedávat sami.  Dále doplnila, že vzhledem k velkému zájmu musel 
být rozšířen počet míst na 168. Je dohodnuta, že v pátek poskytne restaurace U Dubu chybějící 
stoly a židle. Tajemník  navrhnul, že by se pro převoz mohlo použít některé z našich užitkových 
aut. Přece jen od Dubu k Tivoli je to daleko. Ing. Šlechtová seznámila radu s připraveným 
programem a časovým harmonogramem jednotlivých vystoupení. 
Ing. Fiala požádal Ing. Šlechtovou o dodržení časového harmonogramu, aby ples začal přesně a 
nebyly zbytečné prodlevy. Současně požádat, aby pořadatelé dbali na dodržování „Dress code“ 
návštěvníků plesu, nepouštěli tam např. lidi v džínách apod. 

Paní Mendlová – informovala o požadavku na umístění komerční reklamy na obecní facebook a 
chtěla znát názor rady obce.  Radní se jednomyslně shodli na tom, že na obecní facebook komerční 
reklamy nepatří. 

Paní Mendlová navrhla, aby obecní úřad předložil návrh jakéhosi orientačního systému obce, který 
bude upozorňovat na pamětihodnosti, obecně prospěšné organizace a úřady, stravování, 
ubytování, případně další služby. 

Paní Mendlová požádala o předložení výkazu práce pověřence pro GDPR za měsíc únor. 
Konstatovala, že má pochybnosti o jeho plném pracovním vytížení. 

Ing. Fiala – upozornil na skutečnost, že je třeba řešit napojení chodníku pod zámkem na místní 
komunikaci pod zámkem. V současné době je chodník napojen nezpevněným povrchem a při 
deštích nebo tání hrozí vymílání tohoto napojení s tím, že materiál bude splavován do kolejiště. 
Pan Jungbauer  konstatoval, že chodník byl takto zhotoven dle projektové dokumentace. Navrhuje 
dohodu o způsobu provedení napojení na MK (projednat ve stavební komisi). 

Ing. Fiala se vyjádřil k činnosti Kontrolního výboru – jeho názor je, že pokud se členové KV 
většinově něco odhlasují, mělo by to platit. 
Pan Jungbauer odpověděl, že souhlasí, ovšem za podmínek, že výbor nepřekročil své kompetence 
stanovené mu zákonem. 
Tajemník doplnil, že kontrolní i finanční výbor mají zákonem stanovené kompetence a pokud 
svoji činnost provádějí v jejich rámci, nepotřebují zvláštní pověření zastupitelstva obce.  Pokud 
ovšem chtějí vykonat např. kontrolu, která jim ze zákona nepřísluší, ale jedná se o samosprávu 
obce, musí v souladu s jednacím řádem, požádat zastupitelstvo o udělení oprávnění. 

Ing. Fiala doporučil, aby se rada vrátila k návrhu přednesenému Dr. Šteflem, který požaduje jasné 
stanovisko. Osobně je přesvědčen, že by obec neměla nést celý náklad na akci, Dr. Štefl by měl  
sehnat nějaké sponzory. Sám by se přikláněl k částce 150 až 170 tis. Kč. Domnívá se, když pan 
Česnohlídek „ zaplatí“ dva večery, že se mu to vždycky vyplatí, než když se tato akce v Tivoli 
konat nebude.  
Paní Mendlová  opakovaně upozornila na skutečnost, že obec bude muset v letošním roce vydat 
cca 25 mil. Kč za novou jídelnu, chceme realizovat další opatření ke zlepšení vzhledu obce. Proto 
ji připadá 260 tis. z obecního rozpočtu na tuto akci příliš mnoho.  Líbil se jí návrh na zkrácení 
Tivolího léta na 1 měsíc. Už z hlediska námitek občanů obce na to, že tato hlučná akce probíhala 
celé léto. 
Ing. Šlechtová doplnila, že Dr. Štefl to podal dosti kategoricky, nehodlá přistoupit na žádný 
kompromis.  
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Pan Jungbauer konstatoval, že Dr. Štefl, na 2. jednání zastupitelstva se dotazem na rozpočet 
nepřímo vyjádřil, že by v této akci chtěl pokračovat. 
Ing. Šlechtová doplnila, že na tomto zasedání ji oslovil, že by s ní chtěl jednat, ale pak už se 
neozval a nyní nás v podstatě postavil před hotovou věc. 
Ing. Fiala navrhl přijmout následující usnesení: 
Usnesení č. 38/2019 
Tivolí léto 2019 
Rada obce Velké Březno se seznámila s návrhem organizačního zabezpečení kulturně 
společenské akce nazvané Tivolí léto 2019, předneseným PhDr. Mgr. Šteflem Ph.D. a 
I.   Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      k dalšímu jednání s PhDr. Mgr. Šteflem Ph.D. s tím, že s ohledem na předpokládané výdaje   
      obce v rozpočtovém roce 2019, může rada uvolnit na pořádání této akce částku ve výši  
      150.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel   1  
 
Usnesení bylo přijato 

 
 

  
 
Jednání rady bylo ukončeno 19:30 hod. 

 

 
 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsal dne 11. 02. 2019 
L. Boháč 
 


