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Z Á P I S  
ze 7. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 04. 03. 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  

7. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 6. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
Usnesení 39/2019 
Program jednání 7. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 7. schůze takto: 

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

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

K bodu programu 2 Hospodaření s majetkem obce 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh na převzetí daru a uzavření darovací smlouvy. 
Konstatoval, že obec Velké Březno požádala dne 20. 07. 2016 Ústecký kraj o bezúplatný převod 
částí pozemků, na kterých se nachází stavba chodníků. Rada Ústeckého kraje rozhodla usnesením 
č. 132/53/R/2018 dne 21. 11. 2018 o záměru daru. Dle informace referentky odboru majetku 
bude dar schválen v orgánech kraje na březnovém jednání. Rozsáhlý GP je k nahlédnutí u 
starosty. 
Bez diskuse. 
Usnesení 40/2019 
Návrh na uzavření darovací smlouvy - převod nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 
kraje - pozemky pod stavbou chodníků.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit Darovací smlouvu, kterou se převádí pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje do  
     vlastnictví obce Velké Březno. 

- č. 200/3 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 
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- č. 200/4 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 

- č. 200/5 o výměře 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 

- č. 200/6 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 

- č. 200/7 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 

- č. 200/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 05. 2017) 

- č. 325/2 o výměře 410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne         
31. 05. 2017) 

- č. 325/3 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne        
31. 05. 2017) 

- č. 325/4 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne        
31. 05. 2017) 

- č. 9/6 o výměře 692 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 9/1 o výměře 2935 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 9/7 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 9/8 o výměře 231 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 9/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 533/2 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 533 o výměře 884 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 533/3 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 533 o výměře 884 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne           
29. 05. 2017) 

- č. 542/2 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne      
29. 05. 2017) 

- č. 542/3 o výměře 680 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne     
29. 05. 2017) 

- č. 542/4 o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne     
29. 05. 2017) 

- č. 542/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne      
29. 05. 2017) 
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- č. 542/6 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne     
29. 05. 2017) 

- č. 542/7 o výměře 423 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne     
29. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Velké Březno 
a 

-  č. 326/23 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne     
29. 05. 2017) 

- č. 326/24 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/25 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/26 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/27 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/28 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/29 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/30 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/31 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/14 o výměře 1057 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 475/2 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 475 o výměře 9185 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne        
29. 05. 2017) 

- č. 475/3 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 475 o výměře 9185 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne        
29. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Valtířov nad Labem 
a 

- č. 115/3 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 115/1 o výměře 10614 m2, geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 115/4 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 115/1 o výměře 10614 m2, geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Vítov u Velkého Března 
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Dárce: 
Ústecký kraj, IČ70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

 II. Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce,  
      předložením návrhu 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 nájemní smlouvy. Konstatoval, že 
žádost  o pronájem si podalo Muzeum ČSLO z.s., Valtířov 189, Velké Březno zastoupené …… 
……….. Jedná se o pozemek č. 730/1 o výměře 1285 m2 – trvalý travní porost a pozemek              
č. 730/3 o výměře 23 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Velké Březno. Účelem 
pronájmu je provoz Muzea, které bude přemístěno z Valtířova. Záměr pronájmu byl schválen 
usnesením rady č. 27/2019 na 6. schůzi RO a byl zveřejněn od 12. 02. 2019 do 28. 02. 2019. 
Vzhledem k tomu, že pozemek nebude oplocen, je stanovena cenu pronájmu ve výši 0,50 
Kč/m2/rok. 
Bez diskuse 
Usnesení 41/2019 
Pronájem p. p. č. 730/1 a p. p. č. 730/3, oba v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 730/1, trvalý travní porost a výměře 1258 m2 v  
      k. ú. Velké Březno a pozemku p. č. 730/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2 v  
      k.ú. Velké Březno na dobu neurčitou, 
      za cenu 0,50 Kč/m2/rok s tím, že pozemek nesmí být oplocen, 
      účel nájmu: provozování Muzea ČSLO 
      Nájemce: 
      Muzeum ČSLO Valtířov z.s.  IČ: 017 71 370, se sídlem Valtířov 189, Velké Březno  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                 T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání žádost pošty o souhlas s odepisováním technického 
zhodnocení v pronajatém objektu. Konstatoval, že dne 18. února 2019 obdržel obecní úřad žádost 
České pošty, s. p. o uzavření smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého 
majetku. Jedná se o instalaci datových sítí za  cca 87.450,-Kč,  vše hradila pošta na své náklady. 
Bez diskuse 
Usnesení 42/2019 
Návrh na uzavření smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku, ve znění  
     předloženého návrhu. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                             T: 31. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 3 Finanční záležitosti 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1/2019. Důvodem jsou 
schválené finanční dotace a další skutečnosti, které vyplývají z ročního vyúčtování, či je nutné 
je realizovat. Rekapituloval příjmovou a výdajovou část.  
Ing. Fiala upozornil na skutečnost, že již na začátku roku čerpáme cca 100 tis. z rozpočtové 
rezervy a to není dobré. 
Paní Mendlová konstatovala, že nesouhlasí s poskytnutím dotace na zájezd do Berlína a navrhuje 
částku ve výši 30 tis. z návrhu rozpočtového opatření vyškrtnout. 
Ing. Fiala navrhl, že pokud by měla obec poskytnout příspěvek, tak ve stejné výši, jako Sdružení 
rodičů, tedy max. 500,- Kč na žáka. 
Pan Jungbauer navrhl, aby rada nejprve projednal návrh rozpočtového opatření s tím, že dotace 
na školní zájezd je samostatným bodem programu a s konečnou platností o ní stejně rozhodne 
zastupitelstvo obce.  
Usnesení 43/2019 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit rozpočtové opatření č. 1/2019 ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením rozpočtového opatření 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 Komise kultury, školství, mládeže, sportu a 
životního prostředí Rady obce Velké Březno na poskytnutí finanční dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury. 
Konstatoval, že ke dni 31. 1. 2019 obdržel obecní úřad celkem 5 žádostí o poskytnutí dotace na 
činnost, z toho: 2 od FK Jiskra Velké Březno, 1 od TJ Jiskra Velké Březno, 1 od TJ Spartak 
Valtířov, 1 od Muzea ČSLO Valtířov v celkové výši 950.000,- Kč. Komise doporučila, v souladu 
s ustanovením Čl. 4 dotačních podmínek, vyřadit druhou žádost FK Jiskra o dotaci. Současně 
provedla hodnocení žádostí a doporučila poskytnout dotaci jednotlivým žadatelům na činnost 
v roce 2019 v celkové výši 542.500,- Kč. 
Bez diskuse 
Usnesení 44/2019 
Poskytnutí dotace z dotačního programu na činnost organizací působících v oblasti sportu 
a kultury 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit poskytnutí finanční dotace v částce: 
    1) 54.000,- Kč (slovy: padesátčtyřiticícekorun českých) na činnost organizace 
        Příjemce dotace: 
        TJ Spartak Valtířov, z.s., IČ: 445 56 161, se sídlem Valtířov 43, 400 02 Velké Březno 
    2) 66.000,- Kč (slovy: šedesátšesttisíckorun českých) na činnost organizace 
        Příjemce dotace: 
        TJ JISKRA Velké Březno, z.s., IČ: 442 24 770, se sídlem Alej sportovců 256, 403 23  
        Velké Březno 
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    3) 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorun českých) na činnost organizace 
        Příjemce dotace: 
        FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23  
        Velké Březno. 
II.  Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce,  
      předložením žádostí o poskytnutí dotace zastupitelstvu obce k projednání.       T: 18. 03. 2019        
III. Schvaluje  

poskytnutí finanční dotace v částce 22.500,- Kč (slovy: dvacetdvatisícepětsetkorun   
českých) na činnost organizace 

      Příjemce dotace: 
      Muzeum ČSLO Valtířov z.s.  IČ: 017 71 370, se sídlem Valtířov 189, Velké Březno  
IV. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Muzeem ČSLO.                      T:  30. 04. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh Komise kultury, školství, mládeže, sportu a 
životního prostředí Rady obce Velké Březno na poskytnutí finanční dotace z dotačních programů 
obce konkrétně, z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí. 
Konstatoval, že k 31. 1. 2019 obdržel obecní úřad celkem 13 žádostí o dotace na akce, z toho 1 
od pana ……, 2 od Zámku, 3 od SRaPŠaD, 1 od FK Jiskra, 1 od spol. Morpheus a 5 od spol. 
Stanko, v celkové výši 249.500,- Kč. Komise provedla hodnocení žádostí a doporučila 
poskytnout dotaci jednotlivým žadatelům na akce v celkové výši 179.500,- Kč. 
Ing. Šlechtová upozornila na to, že v návrhu usnesení není v bodě 6 uveden příjemce dotace. 
Tajemník se omluvil a příjemce doplnil. 
Usnesení 45/2019 
Poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a kulturních 
akcí 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finanční dotace na pořádání těchto akcí:  

1. 8.000,- Kč (slovy: osmtisíckorun českých) na akci Vel-Val 
Příjemce dotace: 
…………., Valtířov 76, Velké Březno  

2. 23.000,- Kč (slovy: dvacettřitisícekorun českých) na akci Za pohádkou na zámek 
23.000,- Kč (slovy: dvacettřitisícekorun českých) na akci Koncerty 2019. 
Příjemce dotace: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, IČ: 75032333, se sídlem 
Sabinova 373/5, Praha 3, Státní zámek Velké Březno 

3. 8.000,- Kč (slovy: osmtisíckorun českých) na akci Turnaj přípravek  
Příjemce dotace: 
FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, Velké 
Březno. 

4. 12.000,- Kč (slovy: dvanácttisíckorun českých) na akci Školní jarmark, 
6.000,- Kč (slovy: šesttisíckorun českých) na akci Čarodějnice, 

           25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíckorun českých) na akci Pohádkový park., 
           Příjemce dotace: 
           Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno, IČ, 445522211, se sídlem  
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           Školní 87, Velké Březno. 
5. 47.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíckorun českých) na akci festival Hudební setkání 
      Příjemce dotace 
      Morpheus Art, s.r.o., IČ: 286 93 787, se sídlem Vodařská 128 Ústí nad Labem. 
6. 3.000,- Kč (slovy: třitísícekorun českých) na akci Betlémské světlo, 

3.000,- Kč (slovy: třitísícekorun českých) na akci Novoroční setkání sousedů, 
5.500,- Kč (slovy: pěttísícpětsetkorun českých) na akci MDŽ, 
5.000,- Kč (slovy: pěttísíckorun českých) na akci Turnaj ve stolním tenise, 
11.000,- Kč (slovy: jedenácttísíckorun českých) na akci Zahradní slavnosti. 
Příjemce dotace: 
STANKO spol. s. r.o., IČ 432 23 401, se sídlem Valtířov 8, Velké Březno. 

 II. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
      zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv.                                   T:  30. 06. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání žádost …………., garanta exkurze, o poskytnutí 
finančního příspěvku žákům ZŠ Velké Březno na zájezd do Berlína, který se uskuteční ve dnech 
13. až 16. června letošního roku.  Konstatoval, že každý žák bude hradit 4.000,- Kč + vstupy do 
jednotlivých památek ve výši 45 € (cca 1.200,- Kč) a kapesné s tím, že …………. navrhuje, že 
by obec mohla, poskytnou příspěvek na částečné nebo plné financování vstupného. Při počtu 40 
žáků se jedná o částku 1800 €, tj. cca 46.300,- Kč. Doplnil, že Finanční výbor doporučuje 
neposkytnout částku v celé výši a že v návrhu rozpočtového opatření, které výbor projednal, je 
uvedena částka 30 tis. Kč. 
Ing. Šlechtová informovala radu, že se cítí ve věci podjatá, a proto se zdrží hlasování. Současně 
doplnila, že nechápe proč, když je exkurze připravována již od listopadu loňského roku, nebyl 
tento finanční požadavek zařazen do rozpočtu dotace pro školu pro rok 2019. 
Paní Mendlová zopakovala, že nesouhlasí s poskytnutím dotace vůbec. Svůj názor odůvodnila 
tím, že by do budoucna mohl vzniknout precedent, neboť plánované investiční akce mohou 
zatížit rozpočet obce natolik, že v budoucnu bychom nemohli obdobnému požadavku vyhovět a 
čelili bychom nutnosti odpovídat na otázku, proč dotace na Berlín byla a dotaci na „naši“ akci 
jste neposkytli.  Současně podpořila názor Ing. Šlechtové, který doplnila o konstatování, že 
exkurze je připravována s velkým předstihem a rodiče jsou proto seznámeni s předpokládanými 
náklady. Pokud dětí přihlásí, tak s předpokladem, že náklady na dítě uhradí. 
Ing. Fiala zopakoval svůj návrh, když poskytnout příspěvek, tak ve stejné výši jako Sdružení. 
Současně konstatoval, že mu cena zájezdu připadá s ohledem na to, že se jedná o dva dny, 
s ubytováním v soukromí, velmi vysoká. 
Ing. Šlechtová navrhla doplnit do usnesení částku 30.000,- Kč, která je uvedena v návrhu 
rozpočtového opatření a o takto upraveném usnesení nechat hlasovat. 
Usnesení  
Žádost o navýšení finančního příspěvku ZŠ na školní exkurzi do Berlína 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit navýšení finančního příspěvku Základní škole Velké Březno, p.o. o částku ve výši            
     30.000,- Kč, s tím, že bude celá použita na částečné krytí nákladů na školní zahraniční exkurzi   
     do Berlína, která se uskuteční ve dnech 13. 6. 2019 až 15. 6. 2019. 
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 II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením žádostí o poskytnutí dotace zastupitelstvu obce k projednání.        T: 18. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 0 hlasů proti 3 hlasů zdržel 2 
Usnesení nebylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh na přijetí daru a uzavření smlouvy o poskytnutí 
sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč od firmy KLEMENT na kulturně společenskou akci 
Obecní ples 2019. 
Bez diskuse. 
Usnesení 46/2019  
Smlouva o přijetí sponzorského daru 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    1. Přijetí sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč, který bude použit na spolufinancování  
        kulturní akce „ Obecní ples 2019“. 
    2. Uzavření smlouvu o poskytnutí sponzorského daru ve znění předloženého návrhu. 
        Dárce: 
        KLEMENT a.s. se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice  IČO: 25016695          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání závěr výsledku hospodaření a žádost o převod 
hospodářského výsledku Základní školy Velké Březno z roku 2018 ve výši 26.815,26 Kč do 
rezervního fondu školy. 
Bez diskuse 
Usnesení 47/2019 
Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy Velké 
Březno p. o. z roku 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost     
I.  Schvaluje  
     a) Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno p. o. za rok 2018. 
     b) Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno  
         za rok 2018 ve výši 26.815,26 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele školy                                                          T:  15. 03. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  5  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu pořadu 4 Různé 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o zřízení dobrovolného 
svazku obcí nazvaného „ Svazek obcí pro silnici II/260“. Konstatoval, že dne 11. prosince 2018 
se sešli zástupci obcí: Město Úštěk, Obec Zubrnice, Městys Levín, Obec Lovečkovice, Město 
Verneřice, Obec Malé Březno a Obec Velké Březno za účelem projednat svůj záměr založit 
dobrovolný svazek obcí s názvem „Svazek obcí pro silnici II/260“ (dále jen „Svazek“).  
Posláním Svazku bude: 
a. úpravy provozu na komunikaci II/260 – vyloučení kamionové dopravy,  
b. obnova provozu železniční dráhy Velké Březno – Úštěk,  
c. vybudování cyklostezky Malé Březno – Úštěk,  
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d. rozvoj v oblasti cestovního ruchu v zájmovém území,  
e. správa shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v zájmovém území. 
Doplnil, že sídlem Svazku byla určena Obec Lovečkovice – Lovečkovice 40, 41145 Úštěk.  
Vstupní členský příspěvek je navržen ve výši 10,-Kč za obyvatele. Stav osob trvale hlášených 
v obci Velké Březno k 1. 1. 2019 včetně cizinců činí 2.316 osob. Vstupní poplatek pro naši obec 
bude ve výši 23160,- Kč. Dále doplnil, že zástupci obcí projednali obsazení orgánů svazku – 
předseda, místopředseda a kontrolní komise a navrhli na funkci předsedy svazku pana R…… 
Č…….., starostu Obce Lovečkovice, na funkci místopředsedy pana J…. M………, starostu 
Města Úštěk a členy kontrolní komise – pana P…. O…………, starostu Městyse Levín, pana 
Karla Jungbauera, starostu Obce Velké Březno a Ing. D…… Z……., starostu Města Verneřice. 
Na závěr informoval radu, že uzavření smlouvy a schválení stanov Svazku patří do vyhrazené 
kompetence zastupitelstva. 
Ing. Fiala se dotázal, co obci přinese účast v tomto Svazku. Není mu jasné ani financování 
Svazku. Vstupní poplatek bude činit 10 Kč/ na obyvatele ale Svazek bude mít nějaké výdaje, o 
způsobu jejich financování ani předpokládané výši není v materiálech zmínka. 
Ing. Šlechtová požádala o vysvětlení poslání Svazku. 
Pan Jungbauer vysvětlil poslání svazku a konstatoval, že osobně není zcela přesvědčen o tom, že 
účast ve Svazku bude pro obec přínosem. 
Ing. Šlechtová vznesla protinávrh usnesení - Nedoporučuje 
Usnesení 48/2019 
Návrh na založení svazku obcí pod názvem „ Svazek obcí pro silnici II/260“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit: 

1. Vstup obce Velké Březno do nově vznikajícího  dobrovolného svazku obcí s názvem 
"Svazek obcí pro silnici II/260". 

2. Uzavření zakladatelské smlouvy dobrovolného svazku obcí s názvem "Svazek obcí pro 
silnici II/260" ve znění předloženého návrhu. 

3. Stanovy dobrovolného svazku obcí s názvem "Svazek obcí pro silnici II/260"ve znění 
předloženého návrhu. 

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením návrhu na založení svazu obcí 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 dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí. 
Konstatoval, že dne 13. 02. 2019 obec Velké Březno obdržela informaci od ČEZ Distribuce, a.s. 
o vzniku překážky, která vznikla nezávisle na jejich vůli při přípravě realizace úpravy zařízení 
distribuční soustavy dle smlouvy. Proto zasílají návrh dodatku ke smlouvě, kde navrhují 
prodloužení realizaci stavby do 30. 09. 2019. Dále doplnil, že se jedná o smlouvu budoucí o 
výstavbě elektro přípojky k nově budované školní jídelně. 
Tajemník upozornil na skutečnost, že požadují prodloužení do konce září, a to by měla již být 
jídelna v provozu. Pokud by rada souhlasila s uzavřením dodatku, mohl by ČEZ argumentovat, 
že to investor jídelny schválil. 
Ing. Fiala se dotázal, jaký je původní termín ze smlouvy. 
Pan Jungbauer sdělil 31.7.2019 . 
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Usnesení  
Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti o připojení č. 
4121237345 (stavba PDS – UL, Velké Březno, Školní, p.p.č. 496/1 – kNN) 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
      uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení   
      k distribuční soustavě do napěťové hladiny uzavřené na základě žádosti o připojení  
      4121237345  
      Provozovatel distribuční soustavy:  
      ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dodatku ke smlouvě budoucí.                                              T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 0 hlasů proti 5 hlasů zdržel 0 
Usnesení nebylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání návrh programu 5. jednání zastupitelstva obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 49/2019 
Návrh programu jednání 5. schůze zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
Doporučuje 
Zastupitelstvu obce Velké Březno, schválit: 
I. Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční dne 18. 03. 2019     
    takto:  

1. Zahájení 
2. Připomínky občanů – 1 část 
3. Hospodaření s majetkem obce 
4. Finanční záležitosti 
5. Různé 
6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů – 2. část 

II.  Ověřovatele a skrutátory 5. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla Hasprová a  
      Bc. Tomáš Pýcha  
III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
      Ing. Jan Fiala, Mgr. Michal Kulhánek a Ing. Mgr. Michal Šidák 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  5  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání novelu organizačního řádu obecního úřadu. 
Konstatoval, že usnesením rady obce dne 20. 12. 2017 byla stanoven s účinností od 1. 1. 2018 
počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu číslem 25 z toho 9 v dělnických profesích. 
dělnické profese byly rozděleny takto: 
• 2 D – ČOV, 
• 2 D – vodovody 
• 1 D – uklízečka (Děčínská 11 a Zahradní 142) 
• 3 D – úklid obce (……….., …….., neobsazeno) 
• 1 D – posel + úklid obce (………...)  
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s tím, že od 1. 1. 2018 bylo vytvořeno další funkční místo – dělník čištění obce, které bylo 
obsazeno s finančním příspěvkem úřadu práce jako společensky účelné místo. Obec obdržela 
příspěvek ve výši cca 60.000,- Kč, ale zaměstnanec mohl nastoupit až po uplynutí 3 měsíční 
evidence na úřadě práce, tedy od 1. 4. 2018.  V červenci 2018 ukončil pracovní poměr p. ……. 
a vzhledem k suchu, kdy nebylo nutné tak často kosit, zůstalo toto místo neobsazené. Doplnil, že  
k udržení vzhledu obce – letní, zimní údržba, úklid apod. jsme doposud využívali služeb úřadu 
práce, který nám na základě smlouvy zprostředkovával uchazeče v evidenci úřadu práce 
k výkonu veřejně prospěšných prací (dále jen VPP). Současně i poskytoval obci dotaci na jejich 
platy. V roce 2017 obec takto zaměstnávala 12 dělníků a dva předáky. V roce 2018 to bylo již 
pouze 6 dělníků a 1 předák. S tím, jak klesá nezaměstnanost, zpřísňují se i podmínky 
k poskytování dotace. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli zaměstnat na VPP osoby, které se 
osvědčily, mohl být požadovaný počet (tedy 6+1) naplněn až v červnu 2018. Přesto těmto 3 
zaměstnancům musela být ještě ředitelem úřadu práce udělena výjimka. Dále doplnil, že v 
letošním roce byl rozpočet úřadu práce na podporu zaměstnanosti snížen o evropské dotace, 
právě s ohledem na nízkou nezaměstnanost nebyl takto vzniklý rozdíl doplněn a opět byly 
zpřísněny podmínky pro zařazení k výkonu VPP. Prioritně se jedná o dlouhodobě nezaměstnané, 
kteří si tímto způsobem zaměstnávání mají navyknout pracovat. Výjimky pro opakované 
zaměstnávání ředitel úřadu práce udělovat nebude. Není tedy předpoklad, že bychom mohli 
opětovně zaměstnat zaměstnance VPP, kteří se nám osvědčili.  Vzhledem k tomu, že výběr 
z uchazečů bydlících v obci, u kterých by mohl být předpoklad řádného výkonu práce, je pro 
obec neuspokojivý a počet VPP bude zřejmě nižší než v roce 2018, je nutné se organizačně 
připravit na zajištění údržby obce a vytvořit další pracovní místo – dělník čištění obce. Na takto 
vytvořené pracovní místo bychom chtěli přijmout bývalé VPP, kteří se v práci pro obec osvědčili. 
Ing. Šlechtová požádala o vysvětlení rozdílu mezi počtem nově přijímaných dělníků a počtem 
tabulkových míst. 
Usnesení 50/2019 
Novela Organizačního řádu od 1. 3. 2019 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Zřizuje s účinností od 1. 3. 2019  
      funkční místo – dělník čištění obce. 
II.  Schvaluje  
      změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno ve znění   
      předloženého návrhu. 
III. Stanoví  
      s účinností od 1. 3. 2019 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem    
      26 z toho je 10 v dělnických profesích. 
IV. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit realizaci schválených organizačních změn.                       T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   5 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání zprávu o kontrolní činnosti v roce 2018. Konstatoval, 
že kontrolní orgán postupuje dle z. č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád, nebo dle z. č. 320/ 2001 Sb., 
o finanční kontrole. Doplnil, že tato zpráva neobsahuje informace z kontrol prováděných dle 
jiného právního předpisů (např. Daňový řád). 
Bez diskuse 
Usnesení 51/2019 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2018 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2018 a tuto 
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I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2018 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy zastupitelstvu 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 přehled o plnění usnesení přijatých za období od 
července do prosince 2018. Konstatoval, že v daném období uložila rada obce usnesením 
celkem 134 úkolů z toho: 
124 úkolů bylo splněno 
3 úkoly zrušeny  
2 úkoly přecházejí do roku 2019  
5 úkoly doporučujeme zrušit, z toho 4 jako nepotřebné a 1 jako nevhodný. 
Bez diskuse 
Usnesení 52/2019 
Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od července do prosince 2018. 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 
1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 a 
I.  Ruší 
     usnesení č. 170/2018; č. 181/2018; č. 190/2018; 192/2018; 238/2018. 
II  Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení č. 295/2018 do 30. 4. 2019. 
     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání žádost projektanta rekonstrukce VO o stanovisko 
k předložené 1. etapě, která se týká Valtířova. Konstatoval, že se touto otázkou zabývala komise 
Investiční a stavební, které přijala doporučení obsažena v návrhu usnesení. Doplnil, že 
rekonstrukce byla rozdělena do 3 etap - Valtířov, Březno, Vítov a i tak je projekčně připravována. 
Původní záměr byl všechno vyměnit za nové, dnešní návrhy projektanta jsou ponechat VO, které 
je relativně nové a ostatní vyměnit. Současně je nutné projektantovi říci, kde chceme, aby VO 
bylo a kde, ne. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda je v projektu řešeno osvětlení přechodu v ul. Litoměřická, od 
zastávky autobusu ke škole. V současné době přechod osvětlen není a ještě tam stíní strom, když 
jsou plískanice, řidič nevidí přecházející. Je to velmi nebezpečné. 
Pan Jungbauer odpověděl, že toto místo bude řešeno v rámci 2. etapy. 
Dále se dotázala, proč jsme montovali rozhlasy na sloupy VO když víme, že se budou měnit a 
my budeme nuceni rozhlasy přemístit na nové sloupy. 
Pan Jungbauer vysvětlil, že se jednalo o dotační titul, který buď zrealizujeme a bude 
profinancován z dotace, nebo počkáme, až provedeme rekonstrukci VO a o dotaci přijdeme.   
Ing. Fiala na výkresu vysvětlil doporučení komise, obsažené v návrhu usnesení. 
Usnesení 53/2019 
Souhlas obce – Projektová dokumentace rekonstrukce VO 1. etapa 
Rada obce Velké Březno projednala zápis z jednání komise Investiční a stavební a po 
projednání 
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I.  Souhlasí 
    s návrhem 1. etapy předloženým projektantem s těmito podmínkami: 
    a) VO 1. etapa část 1   
        a.1 a Cyklostezka – příjezd od Ústí nad Labem do Valtířova (bunkr) –  osvětlení 

nepožadujeme. 
        a.1 b Areál „Pískovna“ – požadujeme osvětlení stávajícího parkoviště, nepožadujeme  
     osvětlení jednotlivých okruhů v „Pískovně“. 
    b) VO 1. etapa část 2   
         b.2 a Benzinová pumpa směr Olešnice - osvětlení nepožadujeme. 
         a.2 b Cyklostezka – směr Velké Březno Valtířov – osvětlení k objektu MUDr. Zýky 

požadujeme, dále již nepožadujeme. 
         a.2 c ČOV neřešit, VO je součástí provozovny. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     o obsahu usnesení informovat projektanta.                                                         T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předložil radě k projednání smlouvu o zpracování osobních údajů. Konstatoval, 
že prostřednictvím této smlouvy bude obec, jako pronajímatel, zabezpečovat řádné nakládání 
s osobními údaji nájemníků v souvislosti s odečty a rozúčtováním spotřeby vody v obecních 
bytech. Doplnil, že tato smlouva je uzavírána na základě podmínek stanovených GDPR. 
Bez diskuse  
Usnesení 54/2019 
Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů – ista Česká republika s.r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností ista Česká republika s.r.o,  
     v předloženém znění. 
 II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.                                T: 31. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Pan Jungbauer předal slovo Ing. Fialovi, předsedovi komise Investiční a stavební, který seznámil 
radu s požadavky komise týkajícími se zdrojů vody pro obec. Současně konstatoval, že vedoucí 
VaK interpretuje názory komise Investiční a stavební týkající se zdrojů vody odlišně, než je 
uvedeno v oficiálním zápise. Doplnil, že požadavky členů komise považuje za legitimní i proto, 
že neexistuje žádná koncepce a řešení zdrojů se v souvislosti se suchem, stává prioritou. 
Tajemník informoval radu o obsahu práce vodohospodáře. Konstatoval, že vodohospodář se stará 
o kvalitu a množství dodávané vody, o její úpravy a následně čištění odpadních vod. Zabezpečuje 
provozuschopnost stávajícího zařízení VaK a jeho obnovu. Vodohospodář se nestará o majetek, 
jeho rozvoj a investice. Dále informoval radu o tom, že již v minulosti vznesl požadavek na 
odborníka přes majetek – investičáka, který by měl na starosti právě nové investice do majetku 
obce, a to nejen VaK. Bohužel, návrh nebyl přijat a tak tyto práce suplují starosta, vedoucí ÚSOM 
a vedoucí VaK. Současně tajemník upozornil na skutečnost, že ač byl v roce 2017 
zastupitelstvem schválen rozvojový program obce do roku 2026, není v něm obsažen cíl Zajištění 
zdrojů pitné vody. Tento dokument řeší pouze technicky dopravu pitné vody – posílení 
zásobování vodojemu, vyrovnání tlaků apod. Z uvedeného vyplývá, že i kdybychom požádali o 
některou z dotací na zdroje vody, pravděpodobně bychom ji neobdrželi, neboť není obsažena 
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v cílech rozvojového programu. To je také důvod, proč VaK nemá zpracovanou žádnou 
koncepci. 
Pan Mottl doplnil, že na základě vlastních zkušeností z práce na ČOV nabyl přesvědčení, že Ing. 
Lípová je odborník a své práci rozumí. S ohledem na své zaměření nerozumí investicím a 
stavařině. Dává za pravdu tajemníkovi, že je nutné investice řešit. 
Usnesení 55/2019 
Posílení vodních zdrojů obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala doporučení Komise investiční a stavební ve věci posílení 
vodních zdrojů obce a 
I.    Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
      1.  Zahájit jednání s projektantem a požadovat – předložení výsledku hydrologického  
           průzkumu na jehož základě zpracovává projekt, dále projednat možnost doplnění a  
           úpravu projektové dokumentace o vytvoření nových zdrojů vody i možnosti zapojení   
           zdroje Leština.                                                                                               T:  Ihned 
      2.  Zabezpečit provedení místního šetření hydrogeologem ve věci zkapacitnění současných  
           zdrojů a možnosti ověření nových zdrojů vody.                                           T: 30. 04.2019 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      doplnit Plán rozvoje obce Velké Březno na léta 2017 – 2026, oddíl E – Infrastruktura, o bod   
      E. 11 – Zajištění zdrojů pitné vody pro obec Velké Březno a stanovit mu nejvyšší prioritu. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      1. Pozváním p. Š…………… na jednání zastupitelstva obce, za účelem podání podrobné    
          informace o důvodech posílení vodních zdrojů obce a navrhovaných opatřeních.   
                                                                                                                                 T: 18. 03. 2019 
      2. Předložením návrhu na doplnění rozvojového programu zastupitelstvu k projednání 
                                                                                                                                 T: 18. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu pořadu 5 Zprávy starosty 

Pan Jungbauer informoval radu o postupu v řešení směny Obec x p. ………. Konstatoval, že byly 
vypracovány znalecké posudky na oba pozemky. Tržní cena pozemku obce stanovená znalcem 
činí 214,71 Kč/m2, cena za celý pozemek č. 370 o výměře 695 m2 činí 150.000,- Kč.  
Tržní cena pozemku manželů ……………. stanovená znalcem činí 34,20 Kč/m2, cena za celý 
pozemek č. 324/5 o výměře 6 835 m2 činí 235.000,- Kč.  Bude jednat s panem …………. o tom, 
že každý si odkoupíme potřebnou část. 

Pan Jungbauer seznámil radu s obsahem souhrnné technické zprávy stavby hřiště pro mládež 
v obci Velké Březno a oplocení beachvolejbalového hřiště Velké Březno. S umístěním 
jednotlivých prvků workoutové sestavy a technickým provedením oplocení. 

Pan Jungbauer  informoval radu o Oznámení o zahájení správního řízení. Konstatoval, že Státní 
plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad dle § 39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě a podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen správní řád) 
oznámila, že dne 11. 2. 2019 obdržela žádost o vydání povolení k provozování vývaziště malých 
plavidel a plovoucích zařízení na Labi v říčním km 759,1 – 759,3 u pravého břehu na pozemku 
p. č. 74 v k. ú. Valtířov nad Labem v obci Velké Březno (v prostoru bývalé loděnice Valtířov) 
od Stranlin s. r. o., Valtířov 196, 400 02 Velké Březno, IČ: 03045617 (dále jen žadatel) a že dnem 
podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení. 
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Pan Jungbauer informoval radu o tom, že v podkladech obdrželi informaci nazvanou Výroční 
zpráva Policie České Republiky, krajského ředitelství Ústeckého kraje, územního odboru Ústí 
nad Labem, Obvodního oddělení Střekov o stavu bezpečnostní situace ve služebním obvodě 
OOP Střekov za rok 2018. 

Pan Jungbauer informoval radu o tom, že podkladech obdrželi informaci nazvanou Rozbor 
činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Pan Jungbauer informoval radu o tom, že jsme podali žádost na kraj o dotaci na nákup hasičských 
obleků. Dále jsme podali žádost o dotaci na kompostéry a popelnice na separování odpadu pro 
RD a o dotaci na komunikaci ve Valtířově. 

Pan Jungbauer informoval radu o tom, že práce na radarech započnou tento měsíc. 

Pan Jungbauer informoval radu o tom, že v souvislosti s budování beachvolejbalového hřiště 
v Pískovně, čelí obec trestnímu oznámení. 

Pan Jungbauer informoval radu o tom, že právníkovi obce zadal provedení revize smluv o nájmu 
uzavřených s FK Jiskra. Stávající neodpovídají skutečnosti a je to třeba řešit.  
Ing. Fiala doplnil, že jedním se záměrů je vyjmout byt jsou ze správy FK a předat ho do správy 
obce. FK neplní povinnosti pronajímatele tak, jak jí ukládá občanský zákoník a další předpisy a 
normy. 

Pan Jungbauer informoval radu o setkání starostů a vedení Úřadu práce, na kterém byli starostové 
seznámení s programy aktivní politiky zaměstnanosti vyhlášenými pro rok 2019. Ředitel úřadu 
práce informoval starosty, že peníze na APZ úřad práce od ministerstva obdržel, ale již skončily 
evropské dotace a vzniklý finanční schodek nebyl a nebude dorovnán.  Finanční prostředky na 
podporu VPP byly velmi omezeny. Proto MPSV změnilo metodiku poskytování příspěvku a trvá 
na tom, aby nejprve byly vyčerpány všechny možnosti uchazeče zaměstnat (musí být doloženo 
písemně) a pak teprve jej bude moci předat obci, aby jej zaměstnala na VPP. 

Pan Jungbauer informoval o jednání s Dr. Šteflem na téma Tivolí léto. Dr. Štefl přislíbil, že 
organizaci zajistí. Pivovar, dle sdělení ředitele, sponzorovat Tivolí léto nebude, neboť obec 
nemůže garantovat pivovarem požadovanou výtoč piva. 
Ing. Fiala sdělil, že hovořil se zástupcem jedné z kapel, který je přesvědčen o tom, že akce se dá 
udělat levněji. Současně navrhnul, aby se jeden koncertní den uskutečnil v Pískovně. 

Pan Jungbauer informoval radu o tom, že v podkladech obdrželi situační výkresy projektu 
nazvaného Revitalizace náměstí Velké Březno. Doplnil, že rozdíl ceny mezi předáním 
nedokončeného díla a dokončeného díla je minimální, proto by se raději přiklonil k dokončení 
díla. Podmínkou dokončení díla, tzn. předání dokumentace ke stavebnímu povolení však je, že 
obec uzavře smlouvu budoucí s dodavateli plynu a el. energie, kteří by měli zajistit přeložku 
těchto sítí. Dále doplnil, že problémem smlouvy o přeložce jak plynu, tak i el. kabelů je jejich 
sankční ujednání pro případ, že investice (revitalizace náměstí) nebude realizována.  V obou 
případech bude muset obec nahradit náklady na projektovou přípravu přeložky + další poplatky 
v celkové výši cca 110.000,- Kč. Pokud však nedáme souhlas k uzavření těchto smluv, nedostane 
projektant vyjádření správců sítí a dle jeho vyjádření, nemůže podat žádost o stavební povolení. 
Ing. Fiala konstatoval, že z toho co starosta přednesl vyplývá, ať rozhodneme, jak rozhodneme, 
vždy to bude špatně. Není předpoklad, že projektant přistoupí na nějakou dohodu. Práci 
vysoutěžil, smlouva byla podepsána a „vinou“ obce (objednatele) nemůže být dokončena. Proto 
si myslí, že projektant bude chtít od obce uhradit cenu v plné výši. Proto by bylo lepší dodělat 
projekt do fáze stavebního povolení.  Pokud však uzavřeme předložené smlouvy a obec 
nedosáhne na dotaci, nebude zřejmě tuto investici realizovat, tím se vystavíme sankcím ve výši 
min. 110.000,- Kč. 
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Paní Mendlová je přesvědčena o tom, že již studie byla špatná, neboť na jedné straně nákladně 
řeší vzhled tohoto prostoru a na druhé straně celkový dojem ničí nevzhledná budova Selectu. 
Nehledě na to, že nově vzniklé parkoviště neumožní ani otáčení autobusů.  
Ing. Šlechtová dala paní Mendlové za pravdu a navrhla, abychom tento problém projednali na 
zastupitelstvu, neboť čtyři členové současné rady nemají relevantní informace k rozhodnutí.  
Usnesení 56/2019 
Revitalizace náměstí Velké Březno - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    projednat: 
    1.  Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní  
         souvisejících  
         Dodavatel: 
         GasNet, s.r.o, IČ 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,                            
         Zastoupená na základě plné moci společností 
         Grind Services, s.r.o., IČ 279 35 311, se sídle, Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno. 
     2. Uzavření smlouvy o Budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu  
         provozovat na pozemku plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět na pozemek  
         v souvislosti s opravami, úpravami a provozováním plynárenského zařízení. 
         Oprávněný: 
         GasNet, s.r.o, IČ 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,                            
         Zastoupená na základě plné moci společností 
         Grind Services, s.r.o., IČ 279 35 311, se sídle, Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření smluv zastupitelstvu k projednání.                T: 18. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
Usnesení 57/2019 
Revitalizace náměstí Velké Březno - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     projednat uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120068300 o smlouvě budoucí o realizaci   
     přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  
     Dodavatel: 
     ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na zavření smlouvy zastupitelstvu k projednání.              T: 18. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu pořadu 6 Diskuse 

Ing. Šlechtová – upozornila, že je třeba prověřit smlouvu s panem ………………, je 
přesvědčena, že obec vytváří podmínky a p. ………….. se jenom veze. Stav, ve kterém se 
nacházel sál a přilehlé prostory před plesem je toho důkazem. 
Pan Jungbauer informoval radu, že již byl v tomto smyslu odeslán p. ………………. dopis. 

Ing. Šlechtová upozornila, že komunikace na vítovskou hospodou se trhá, je třeba upozornit 
vlastníka, aby zajistil opravu. 
Pan Jungbauer ujistil paní Šlechtovou, že podnět hned ráno předá p. Jelínkové. 

Ing. Šlechtová se dotázala, co bude se starou jídelnou po uvedení nové do provozu. Zda by se 
nemělo začít pracovat na jejím dalším využití. 
Pan Jungbauer odpověděl, že v každém případě bude vrchní část stavby zbourána (obsahuje 
osinek) a po zbourání budou posouzeny zbývající části a pak teprve budeme moci navrhnout, co 
dál. 

Paní Mendlová vznesla dotaz, jak je zajištěna oprava autobusových zastávek. Doslechla se, že 
by pan …….. byl schopen autobusovou zastávku vyrobit. 
Pan Jungbauer odpověděl, že musel vypovědět dohodu s Dr. Šteflem, neboť byla koncipovaná 
tak, že obec pomocí VPP demontuje obložení, očistí a natře konstrukce a učiliště je nově obloží. 
Doplnil, že obec obdržela nabídku na zastávku včetně montáže za 51 tis. Kč.   

Paní Mendlová navrhla zrušit místo právníka obce a pověřence GDPR s tím, že tyto práce budou 
zajištovány externisty. Uvedla příklad obce Proboštov, která za obdobné služby zajišťované 
dodavatelsky, platí zhruba polovinu nákladů vynakládaných námi na právníka a ještě navíc hradí 
náklady za pojištění právní ochrany a pojištění zastupitelů u pojišťovny DAS.  
Ing Fiala podpořil návrh paní Mendlové. 

Paní Mendlová doporučila zvážit, zda po zbourání staré jídelny by nebylo vhodné posunout plot 
a vybudovat parkoviště pro učitele. 
Pan Jungbauer odpověděl, že je to jedna z variant, ale on sám by doporučoval vypracovat návrh 
na využití celého prostoru kolem horní školy. 

Ing. Fiala upozornil, že je zapotřebí dokončit terénní úpravy kolem plotu v ul. Zadní. 

Ing. Fiala požádal o znovu ověření, v jakém stavu je příprava stavby intenzifikace žel. dopravy 
Ústí nad Labem – Děčín, zejména z hlediska ochrany proti hluku. 

Ing. Fiala konstatoval, že jsme slíbili zajistit externí posouzení výpočtu vodného a stočného pro 
rok 2019. Již to bylo zadáno? 

Ing. Fiala informoval radu, že dle sdělení jednoho z obyvatel ul. Nad Nádražím mu byl naměřen 
tlak vody 0,5 – 0,8 atm, údajně také bude žádat posílení tlaku. 

Ing. Fiala upozornil, že je třeba hledat nového vodohospodáře – Ing. Lípová chce dát výpověď. 

Jednání rady bylo ukončeno 19:10 hod. 

 

 
  
 
     Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka    
 
zapsal dne 04. 03. 2019 
L. Boháč 


