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Z Á P I S  

z 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 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  

8. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 7. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
Usnesení 58/2019 
Program jednání 8. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 8. 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 

Starosta předložil radě k projednání žádost manželů …………………………..., bytem        
…………………………. o odkoupení části pozemku č. 296/9 o výměře cca 223 m2 a části 
pozemku   č. 296/8 o výměře cca 91 m2 – oba ostatní plocha, oba v katastrálním území           
Valtířov nad Labem. Pozemky navazují na pozemky žadatelů. Majetková komise souhlasí. Kauce 
ve výši 5.000,- Kč byla složena.   
paní Mendlová – je to na okraji pískovny směrem k Labi, nebude prodej bránit v budoucnu 
nějakým rozvojovým aktivitám obce? Po povodni, když se břehy vyčistily, byla tam nádherná 
písčitá pláž. 
Starosta vysvětlil, že takto vzniklá pláž je Povodí 
Usnesení  59/2019 
Záměr prodeje části p. p. č. 296/9 a 296/8 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje části pozemku p. č.  296/9 o výměře cca 223 m2 a části pozemku p. č.   
     296/8 o výměře cca 91 m2, oba v k. ú. Valtířov nad Labem. 
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II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru prodeje zastupitelstvu k projednání.                                T:  20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost firmy ARTECH spol. s r.o., Václavské náměstí 819/43, 
110 00 Praha 1, IČO: 25 02 46 71, která žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na pozemky p. č. 329/1 a p. č. 330/1, oba v k. ú. Velké Březno – v rámci uložení 
nového plynovodu „Reko MS Velké Březno – Litoměřická, nadzemní přechod“.  Současně místo 
ukázal na mapě. 
Bez diskuse 
Usnesení 60/2019 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č.  
     329/1 a pozemku p. č. 330/1, oba v k. ú. Velké Březno. 
     Oprávněný:  
     GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupena  
     na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1,  
     Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.                  T:  30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh firmy PROVOD – inženýrská společnost, s r.o. na 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti. Smlouva se týká 
uložení výtlačného řadu obce v pozemku p. č. 30/1 v k. ú. Velké Březno, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 473, vlastníkem pozemku je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 
Doplnil, že tato smlouva bude podkladem pro vydání společného územního a stavebního 
povolení na akci „Velké Březno – Valtířov – přepojení odpadních vod“.  
Bez diskuse 
Usnesení 61/2019 
Smlouva o smlouvě budoucí – uložení výtlačného řadu kanalizace 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku  
     p.č. 30/1 v k. ú. Velké Březno, ve kterém bude uložen výtlačný řad na akci „Velké Březno –   
     Valtířov – přepojení odpadních vod“.  
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK,   
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                              T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost paní …………………………………………..     
…………….. o pronájem volného hrobového místa č. 5a ve Valtířově. Doplnil, že žadatelka má 
zájem o urnový pomník na dobu 10 let, cena nájmu činí 670,- Kč. 
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Bez diskuse 
Usnesení 62/2019   
Pronájem hrobového místa ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa č. 5a – urnový pomník po dobu 10 let. 
     Nájemce: 
     ……………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T:  30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost ……………………………………………………. 
………. o rozšíření stávajícího pronájmu pozemku číslo 659 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 
100 m2 – trvalý travní porost. Pan ………. již má v nájmu část pozemku za účelem provozu a 
údržby řopíku. Doplnil, že Bytová komise souhlasí s uzavřením dodatku k současné NS č. 8/2017. 
Paní Mendlová – má to tam udržované. 
Usnesení 63/2019 
Záměr pronájmu části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 659 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 100 m2 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T:  10. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost paní ……………… o uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu bytu č. .., v ul. ………………………………... Konstatoval, že dne                   
18. 01. 2019 byla uzavřena s paní ………….. nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 03. 2019. 
Dne 05. 03. 2019 podala paní ……………. žádost o vystavení nové nájemní smlouvy – dodatku 
k nájemní smlouvě. Doplnil, že za měsíc leden a únor 2019 snížila dluh o částku 13.590,- Kč a 
dnes do pokladny složila dalších 8.300,- Kč (k 31. 12. 2018 byla dlužná částka ve výši           
62.045,- Kč). K   dnešnímu dni dluží na nájemném a službách celkovou částku 40.155,- Kč. Dále 
doplnil, že Bytová komise doporučuje uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na dobu určitou, a to 
3 měsíce od 01. 04. 2019 do 30. 06. 2019 z důvodu opakovaného pozdního placení nájemného, 
je však na radě, zda žádosti paní ………… vyhoví. 
Ing. Šlechtová – v usnesení je navrženo na další tři měsíce, paní …………… má snahu, i když 
nesplnila na čem jsme se dohodli, z dluhu místo třiceti tisíc uhradila pouze dvacet. 
Pan Mottl – bytová komise doporučuje uzavření dodatku na další tři měsíce. 
Paní Mendlová souhlasí se třemi měsíci, ale je to poslední šance k doplacení dluhu. 
Ing. Šlechtová souhlasí s názorem paní Mendlové, pokud nájemnice nedoplatí celý dluh do         
30. června, bude následovat vyklizení bytu. 
Usnesení 64/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ……………………………….,  
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     kterým se prodlužuje doba platnosti této smlouvy do 30. 6. 2019. 
       Nájemce: 

     paní …………………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                       T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta předložil radě k projednání žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .., v ul. 
……………………………………. Konstatoval, že dne 11. 02. 2019 na 6. schůzi Rada obce 
Velké Březno, usnesením č. 29/2019, neschválila uzavření smlouvy o nájmu k výše uvedenému 
bytu a schválila podání žaloby na vyklizení bytu a že dne 26. 02. 2019 paní ………… podala 
žádost o novou nájemní smlouvu s tím, že dlužné nájemné uhradí do 01. 03. 2019. Doplnil, že 
ke dni 28. 02. 2019 činila dlužná částka na nájemném 7.378,- Kč a v březnu (5. 3. 2019) byla 
uhrazena částka 3.000,- Kč, tzn., že pokud již neobdržíme od paní ………. do konce měsíce 
března další platbu, bude dlužné nájemné k 31. 03. 2019 činit 5.996,- Kč. Dále doplnil, že Bytová 
komise nedoporučuje uzavřít novou nájemní smlouvu z důvodu opakovaného pozdního placení 
nájemného, je však na radě, zda žádosti paní ……………. vyhoví. 
Ing. Fiala doporučil postupovat shodně, jako v předchozím případě, existující dluh je podstatně 
nižší. 
Ing. Šlechtová se přiklonila k názoru Ing. Fialy. 
Paní Mendlová namítla, že v tomto případě již rada rozhodla o vyklizení. 
Starosta konstatoval, že rada nemohla rozhodnout jinak, když si paní ………. ani nepožádala, 
ale nyní si požádala a část dluhu uhradila. 
Paní Mendlova sdělila, že bude souhlasit, ale za stejných podmínek jako v předchozím případě 
tedy, do 30. června bude celý dluh uhrazen jinak bude nařízeno jeho vyklizení. 
Usnesení 65/2019 
Uzavření nové nájemní smlouvy – byt č. .., ……………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

        uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………………………., na dobu  
        určitou do 30. 6. 2019. 
        Žadatel: 

      …………………………………………………………………………………….. 
II.  Ruší 
      usnesení z 6. schůze Rady obce Velké Březno č. 29/2019, kterým bylo schváleno               
      podání žaloby na vyklizení bytu č. .. v domě ………………………….. 
III. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
      zabezpečit uzavření nové nájemní smlouvy.                                                     T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost paní …………… o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o nájmu bytu č. .., v domě ……………………….. Konstatoval, že paní ……………. má 
uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 08. 03. 2017 na dobu určitou  2 let, počínaje 06. 03. 2017. 
Vzhledem k této skutečnosti podala žádost o novou nájemní smlouvu. Nájemné hradí řádně a 
včas, proto Bytová komise doporučuje uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s režimem 
automatické prolongace. Doplnil, že vzhledem ke skutečnosti, že platnost NS ze dne 8. 3. 2017 
již skončila, bude třeba uzavřít novou nájemní smlouvu. 
Ing. Šlechtová se zeptala, kdy končí udržitelná doba projektu Markéty. 
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Pan Mottl odpověděl, že již skončila. 
Ing. Šlechtová požádala o prověření této skutečnosti s tím, že je nájemníkům v Markétách 
připočítáván nějaký příplatek k nájmu a ona se domnívá, že to souvisí s udržitelností projektu. 
Usnesení 66/2019 
Uzavření nové nájemní smlouvy - byt č. .. ……………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………………………..   
      Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická  
      prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že  
      nájemce řádně užívá byt a hradí nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto    
      bytu. 
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření nové nájemní smlouvy.                                                     T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost o pronájem nebytových prostor, stavby na pozemku 
č. 189 o výměře 260 m2 v k. ú. Valtířov (bývalý kuželník), kterou podal dne 05. 03. 2019 pan 
………………………... Bývalý kuželník ve Valtířově hodlá využít ke skladování a úpravě 
dřeva.  Doplnil, že Komise pro hospodaření s obecním majetkem a komise bytová s touto žádostí 
souhlasí. 
Tajemník upozornil radní na skutečnost, že úřad by chtěl v objektu ukládat stroje a nářadí pro 
úklid zeleně ve Valtířově, konkrétně opravenou Stigu.  Proto by bylo vhodné schválit záměr 
pronájmu části této stavby. Dále upozornil radní na nebezpečí postupného vzniku dřevovýroby, 
které se skrývá pod záměrem skladování a úprav dřeva. Na tuto činnost není budova 
zkolaudována a v budoucnu bychom jako vlastníci mohli mít problémy s řešením stížností na 
hluk, případně znečištění. 
Bez diskuse 
Usnesení 67/2019 
Záměr pronájmu NP – stavby bývalého kuželníku na p.p.č. 189 v k. ú Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Neschvaluje   
     záměr nájmu nebytového prostoru – stavby bývalého kuželníku na pozemku č. 189 o výměře    
     260 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     o usnesení informovat žadatele.                                                                         T: 10. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě k projednání žádost ředitele Základní školy Velké Březno p. o. o schválení 
použití finančních prostředků Investičního fondu organizace ve výši 180.000,- Kč na nákup 
čipového systému. 
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Ing. Šlechtová konstatovala, že nechápe, proč čipový systém, když se prodává pouze 1 oběd a 
k ničemu jinému to sloužit nebude. 
Ing. Fiala namítl, že se jedná o peníze školy a od nás chtějí pouze souhlas s čerpáním 
z investičního fondu. 
Usnesení 68/2019 
Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z Investičního fondu příspěvkové 
organizace ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Souhlasí  
     s použitím částky ve výši 180.000,- Kč z fondu investic organizace na nákup čipového  
     systému pro školní jídelnu. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                    T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 
podle cenových předpisů pro vodné a stočné“.  Konstatoval, že obec Velké Březno uplatňuje 
jednu cenu vodného (pro obyvatele) a od roku 2015 dvě různé ceny stočného (pro obyvatele a 
pro pivovar). Dílčí porovnání pro obyvatele za vodné ve výši 35,12 Kč a stočné ve výši 25,48 Kč 
a pro pivovar za stočné ve výši 39,01 Kč (ceny jsou bez DPH 15 % za 1 m3) a jedno součtové 
porovnání za rok 2018 (stočné vychází 31,96 Kč/m3). Doplnil, že v podkladech je uveden souhrn 
ročních nákladů zvlášť za VaK a za ČOV  a dále tabulka se vzorcem pro rozdělení nákladů ČOV 
mezi občany a pivovar. Tato tabulka je podkladem pro dílčí porovnání ceny za stočné pro pivovar 
ve výši 39,01 Kč/ m3 s náklady 3,044 mil. Kč a náklady za obec ve výši 1,369 mil. Kč jsou 
připočteny k nákladům v dílčím porovnání stočného pro obyvatele, cena za ČOV a obyvatele 
vychází 18,14 Kč/ m3. Součástí informace je i souhrn nákladů na obnovu v letech 2009 – 2018.  
Paní Mendlová konstatovala, že nerozumí předloženým tabulkám. 
Starosta vysvětlil, že se jedná o porovnání kalkulace se skutečností, zda zjištěný rozdíl odpovídá 
stanovenému standardu používanému pro výpočet ceny. 
Pan Mottl uvedl jako příklad spotřebu koagulantu na ČOV, kdy je v některých případech nutné 
použít výrazně vyšší množství, což má samozřejmě vliv na zvýšení nákladů. Jako další příklad 
uvedl nutnost udržení limitu pH, což vyžaduje úzkou součinnost pivovaru. Za porušení limitů 
stanovených pro vypouštění odpadních vod hrozí vysoké pokuty. Na posledním příkladu 
čerpadel ilustroval oprávněný nárůst nákladů s ohledem na stav a opotřebení stávajícího 
technického zařízení. 
Ing. Fiala doporučil, aby ještě před jednáním zastupitelstva projednal předložený materiál 
Finanční výbor. 
Usnesení 69/2019 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 oproti kalkulaci 
Rada obce Velké Březno po projednání  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     informaci o porovnání skutečných nákladů všech položek ceny vodného a stočného oproti     
     kalkulaci k projednání. 
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II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením Porovnání ceny pro vodné a stočné za rok 2018 zastupitelstvu k projednání. 
                                                                                                                                T:  20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 Různé 

Starosta předložil radě k projednání návrhy firmy PROVOD – inženýrská společnost, s r.o. na 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/135 na akci „Velké Březno – intenzifikace 
ČOV“ a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/33 na akci „Velké Březno – Valtířov – přepojení 
odpadních vod“. Konstatoval, že obsahem obou dodatků je posunutí termínů v části smluv 
„předmět plnění“ tak, aby byly navázány na dotační tituly a umožnily tak získání finančních 
prostředků z dotací na financování vlastní stavby. Navržené termíny jsou odvozeny od 
předpokládaného data podání žádosti o financování stavby.  
Tajemník doplnil o vysvětlivku jednatelky společnosti PROVOD, proč společnost nesplnila 
lhůtu stanovenou v SOD 2016/135 pro zpracování PD a výkazu výměr a v dodatku žádá o 
prodloužení do 30.4.2019. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda tyto dva dodatky může rada projednat v jenom usnesení. 
Tajemník odpověděl, že ano.  
Usnesení 70/2019 
Návrhy dodatků ke Smlouvě o dílo č. 2016/135 a ke Smlouvě o dílo č. 2017/33 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/135, ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy, se společností PROVOD – inženýrská společnost, s r.o.  
II.  Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením návrhu na uzavření dodatku č. 1 zastupitelstvu obce k projednání.   
                                                                                                                                 T:  20. 05. 2019 
III. Schvaluje 
      uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/33, ve znění uvedeném v příloze  
      důvodové zprávy, se společností PROVOD – inženýrská společnost, s r.o.  
IV. Ukládá  
       Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
       zabezpečit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2017/33.                              T: 10. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Ing. Fiala navrhl, aby bod programu Koncepce rozvoje VaK byl z jednání stažen s tím, že jej 
nejprve projedná Komise investiční a stavební a až následně jej projedná rada, případně 
zastupitelstvo obce.  Bod programu Koncepce rozvoje VaK byl stažen z jednání. 

Starosta předložil radě k projednání žádost Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem o 
udělení souhlasu s užíváním vlajky a znaku obce v publikaci Knihovny Ústeckého kraje v novém 
miléniu. Současně, s odkazem na čl. 3 odst. 3 Pravidel pro užívání znaku obce Velké Březno, 
navrhl schválit uzavření bezúplatné smlouvy. 
Bez diskuse 
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Usnesení 71/2019 
Souhlas s užitím vlajky a znaku obce - SVK 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      uzavření smlouvy o bezúplatném použití vlajky a znaku obce v publikaci „Knihovny  
      Ústeckého kraje v novém miléniu“ se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem,  
      IČ 00083186, se sídlem W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit uzavření smlouvy.                 T:  30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předal slovo tajemníkovi, který předložil radě k projednání návrh organizační změny. 
Tajemník konstatoval, že návrh je vyvolán nutností přeřadit sociální pracovnici obecního úřadu 
z platové třídy 10 do platové třídy 11, a to na základě ustanovení § 3 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Doplnil, že Obecní úřad 
Velké Březno je pověřeným obecním úřadem a sociální pracovnice vykonává svou činnost i 
v okolních obcích (Malé Březno, Zubrnice, Lhota Pod Pannou), z čehož vyplývá, že vykonává i 
činnosti zařazené dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., Katalog prací ve veřejných službách a 
správě, ve třídě 11. 
11. platová třída 
1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, 
jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální 
rehabilitace. 
2. Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním 
vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování 
sociálních služeb. 
3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho 
odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci. 
4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo 
výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti. 
5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu 
začleňování osob, skupin nebo komunit. 
Dále doplnil, že depistážní činnost sociální pracovnice Obecního úřadu Velké Březno vykonává, 
neboť ve své práci zaměřuje na jednotlivce a rodiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení 
nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Informoval radu, že je připravováno 
jednání se zástupci okolních obcí ve správním území pověřeného Obecního úřadu Velké Březno 
o možnosti poskytování sociálního poradenství přímo v těchto obcích, tedy v terénu či 
v prostorách místních obecních úřadů. S tím souvisí provádění komplexního sociálního šetření v 
těchto lokalitách, jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba 
individuálních plánů s konkrétními klienty v jeho rámci.  
Ing. Fiala konstatoval, že jsou v podstatě postaveni před hotovou věc – stát vydá zákon a obec 
platí. 
Tajemník informoval radu, že na výkon sociální práce obdrží obec na základě podané žádosti 
každoročně  180.000,- Kč. 
Ing. Šlechtová požádala o vysvětlení pojmu depistáž. 
Starosta vysvětlil. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda tuto činnost skutečně provádí. 
Tajemník na příkladech z praxe doložil, že ano. Současně informoval o připravované novele 
zákona o sociálních službách, která neumožní, aby výkon veřejného opatrovníka vykonával 
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pracovník, který současně vykonává činnost sociálního pracovníka. Tedy, pokud toto ustanovení 
vstoupí v platnost, budeme nuceni navýšit tabulková místa o místo veřejného opatrovníka. 
Projednání této novely se předpokládá na podzim letošního roku. 
Usnesení 72/2019 
Návrh změny organizačního řádu OÚ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno – tabulky č. 3  
     katalog, ve kterém se mění zařazení funkce sociální pracovník z 2. 08. 02 – 10 na 2. 08. 02- 
     11/2 s tím, že ostatní částí organizačního řádu, včetně stanoveného počtu zaměstnanců   
     zůstávají beze změny. 
II. Ukládá  
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
    zabezpečit realizaci schválené organizační změny.                       T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce  
2018. Konstatoval, že zpráva má za cíl informovat zastupitele o činnosti obecního úřadu v roce 
2018 a současně jim posloužit jako jeden ze zdrojů informací potřebných pro činnost voleného 
zástupce občanů. Doplnil, že snahou zpracovatele bylo popsat maximum činností, které 
zaměstnanci, úředníci i neúředníci, v rámci své práce vykonávají, a to mnohdy i nad rámec svých 
pracovních povinností.  
Bez diskuse 
Usnesení 73/2019 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2018 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce  
2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2018 k projednání. 
III. Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy o činnost OÚ v roce 2018 zastupitelstvu k projednání. 
                                                                                                                                 T: 20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě žádost jednatele společnosti Mediconet s.r.o. o souhlas s podílem obce na 
rekonstrukci ordinace praktického lékaře umístěné v objektu Mlýnská 125, který dala obec této 
společnosti do pronájmu.  Doplnil, že dle předloženého rozpočtu dosáhnou předpokládané 
náklady částka cca 250.000,- Kč. Dále konstatoval, že žadatel navrhuje, aby náklady této 
rekonstrukce nesli nájemce i pronajímatel společně, tedy 50:50. Obec by proto za tímto účelem 
měla uhradit 125.000,- Kč. Dále doplnil, že z původní myšlenky, že si celou tuto částku nájemce 
„odbydlí“ nájemce ustoupil z důvodu, že předpokládaná doba při stávající výši nájmu byla 
nejméně 10 let. Proto navrhuje, aby obec uhradila polovinu nákladů, a nájemné bude i nadále 
hrazeno ve stejné výši. 
Ing. Fiala se dotázal, zda máme potřebnou částku v rozpočtu. 
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Starosta odpověděl, že v rozpočtu je na nebytové prostory vyčleněna částka 100 tis. Kč a proto 
bude nutné provést rozpočtové opatření. 
Ing. Šlechtová namítla, že ze školení ví, že je nejprve nutné schválit rozpočtové opatření a pak 
teprve povolit platbu. 
Ing. Fiala doporučil, aby nejprve byl projednán návrh na rozpočtové opatření ve Finančním 
výboru a pak to rada schválí najednou. Proto navrhuje materiál stáhnout z dnešního jednání. 
Starosta konstatoval, že již začalo projednávání materiálu, proto je třeba o návrhu na stažení 
hlasovat. 
Starosta o návrhu Ing. Fialy nechal hlasovat 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Bod programu žádost o podílení se na rekonstrukci ordinace praktického lékaře – Mediconet 
s.r.o. byl stažen.   

Starosta předložil radě k projednání žádost zástupkyně ředitele ZŠ o pomoc při řešení zajištění 
vyučování pro aprobaci chemie – biologie z důvodu dlouhodobé nemoci vyučující s tím, že 
podmínkou nástupu zastupujících učitelek je, aby mohly umístit své děti do obecní mateřské 
školky.  Konstatoval, že jedna z učitelek je trvale hlášena v obci, druhá bude trvale hlášena, neboť 
v současnosti rekonstruuje RD ve Valtířově. Proto se zástupkyně ředitele ZŠ obrátila na ředitelku 
MŠ s žádostí o umožnění umístění dětí zastupujících učitelek do obecní MŠ. Ředitelka MŠ 
zaslala k tomuto požadavku písemné stanovisko s popisem situace. 
Doplnil, že rada obce dne 18.4.2018 na své 66. schůzi schválila povolení výjimky z počtu dětí 
v MŠ pro školní rok 2018/2019 takto. 
1. třída - počet dětí 27,  
2. třída - počet dětí 27, 
3. třída - počet dětí 25. 
Dále doplnil o konstatování, že tento stav je naplněn, žádná z maminek trvale hlášených v naší 
obci nebyla odmítnuta. Stavebně je škola vybudována pro 80 dětí, školní jídelna má maximální 
kapacitu 90 strávníků. V současné době při 11 zaměstnancích je stavebnětechnická kapacita MŠ 
naplněna. Na závěr svého vystoupení uvedl, že dle sdělení ředitelky MŠ záleží pouze na 
zřizovateli, zda udělí další výjimku a na přechodnou dobu navýší počet míst v MŠ. 
Ing. Šlechtová zrekapitulovala podmínky pro přijetí žáka do MŠ. 
Usnesení 74/2019 
Návrh na navýšení počtu dětí v Mateřské škole Velké Březno p. o.  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  
I.   Povoluje  
     pro školní na období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 výjimku z nejvyššího počtu žáků Mateřské  
     školy Velké Březno,    
     takto: 
     1. třída - počet dětí 27,  
     2. třída - počet dětí 28, 
     3. třída - počet dětí 25, 
     s tím, že od 1. 7. 2019 i nadále platí počty žáků stanovené usnesením rady obce č. 77/2018.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                 T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě k projednání návrh na zvýšení výše náhrady nákladů za úpravu vzhledu a 
ošacení v souvislosti s konáním svateb. Konstatoval, že rada obce na své 17. schůzi dne                  
2. 11. 2015 stanovila výši náhrady nákladů za úpravu a ošacení oddávajícího a matrikářky na 
svatbách, které zabezpečuje OÚ Velké Březno v rámci svého matričního obvodu, a to 
oddávajícím ve výši 600,- Kč/den a matrikářce ve výši 400,- Kč/den. 
S ohledem na skutečnost, že od účinnosti tohoto rozhodnutí uplynuly téměř 3 roky a náklady na 
služby se podstatně zvýšily, navrhl navýšení náhrady za úpravu a ošacení na svatbách pro 
oddávající ve výši 1.000,- Kč/den a matrikářky ve výši 800,- Kč/den. Doplnil, že zvýšené náklady 
by měly být kryty správními poplatky za povolení svatby a poplatky za svatbu na jiném místě, 
než je obřadní síň obecního úřadu. 
Usnesení 75/2019 
Návrh na změnu usnesení 17. RO č. 197/2015 - Stanovení výše náhrady nákladů za 
úpravu a ošacení oddávajícího a matrikářky na svatbách, které zabezpečuje OÚ Velké 
Březno v rámci svého matričního obvodu. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Stanovuje s účinností od 1. 4. 2019  
   výši příspěvku na za úpravu a ošacení v souvislosti se svatebními obřady takto:  
   oddávající 1.000,- Kč/den,  
   matrikářka     800,- Kč/den, 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 Zprávy starosty 

Starosta informoval o dalším postupu v cause směna pozemků s panem …………. Jednal 
s panem ………… o odkoupení a navrhl mu, aby si každý odkoupil to, co potřebuje s tím, že 
cena bude vycházet z odhadu. Pan ………. se doposud nevyjádřil. Odhadce sám navrhl, že pokud 
bychom nechali část pozemku kolem ČSOV oddělit, mohl by konkrétní podmínky jinak hodnotit 
než nyní, když posuzuje celek jako pole. Proto starosta požádal radu o souhlas, zda má nadále 
v tomto smyslu postupovat. Radní bez usnesení souhlasili ovšem s podmínkou, že obec bude 
prodávat cestu s věcným břemenem alespoň práva chůze. 

Starosta informoval radu o tom, že 20.3.2019 byla podána žádost na Kraj o dotaci na Tivolí léto 
ve výši 100 tis. Kč. 

Starosta informoval radu o tom, že byla podána žádost o dotaci na kompostéry a že stejná 
společnost nyní připraví výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem k tomu, že o nejvýhodnější 
nabídce by mělo rozhodovat zastupitelstvo 20. 5. 2019, bude zřejmě nutné svolat mimořádně 
radu kvůli schválení zadání VZMR. 

Starosta informoval radu o obsahu jednání na téma územní plánování, které proběhlo minulý 
čtvrtek v Děčíně. Bylo slíbeno, že by se příprava návrhu našeho nového ÚP pro veřejné 
projednání měla „rozjet“ ve 2. pololetí letošního roku. Kraj doporučuje všem obcím, aby tuto 
část nechaly zpracovat příslušnou ORP a nezadávaly ji jiným externím subjektům.  

Starosta informoval radu o připravované akci „Ukliďme Česko“ s tím, že jsou vytipována místa 
v obci, kde by měla proběhnout.  
Paní Mendlová doplnila ještě některé lokality, o kterých se domnívá, že by bylo vhodné je uklidit 
a uvedla, že letos jsou kritéria zpřísněna, neboť vysbíraný odpad je před odevzdáním nutné 
vyseparovat dle komodit.  
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K bodu programu 6 Diskuse 

Paní Mendlová – mluvila s panem ……… o budoucnosti škvárového hřiště. Doporučuje se sejít 
a domluvit další postup. Ing. Fiala doporučil nejprve zjistit, kolik bude stát rozhrnutí deponované 
zeminy po ploše hřiště. 

Paní Mendlová se dotázala, zda existuje generel zeleně nebo chodníků. Konstatovala, že se 
objevují vhodné dotační tituly, které bychom mohli využít. 
Tajemník odpověděl, že neexistuje, ale pokud se domnívá, že je to potřeba, může rada uložit jeho 
zpracování. Jedná se však o práci, která musí být svěřena odborníkům a nebude zřejmě hned. Na 
chodníky stát poskytuje dotace na výstavbu nových chodníků, ale ne na prostou obnovu či 
opravy. 
Paní Mendlová požaduje zpracovat seznam všech chodníků, ohodnotit jejich technický stav, určit 
priority a připravit plán oprav či obnovy, aby naše činnost nebyla nahodilá. 
Ing. Šlechtová doplnila, že stejný problém vidí u bytů, kde také neexistuje žádný systém. 

Ing. Fiala otevřel otázku chodníku Vítov, zejména z důvodu pohybu chodců po silnici nad 
vítovskou hospodou.  Stavební komise by se chtěla tímto problémem zabývat, ale potřebovala 
by jako vstup znát majetkové poměry v dotčeném území. Požádal proto zpracování seznamu 
dotčených pozemků, ve kterém bude uvedeno č. parcely, kultura, výměra a vlastník.  

Ing. Šlechtová se dotázala, jak je to s radary. Stojí tam sloupy již čtrnáct dní a nic. Starosta 
odpověděl, že nyní se připravuje elektronická výbava a že dodavatel by to měl stihnout ve 
stanoveném termínu. 

Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že pod odbočkou na Velichov se opětovně tvoří skládka. 
Starosta slíbil, že to prověří. 

Paní Mendlová se dotázala, jak bylo naloženo s jejím podnětem na zrušení místa právníka obce. 
Tajemník odpověděl, že oslovil celkem 14 advokátů s tím, že na tuto výzvu do dnešního dne 
reagovali 4 s tím, že nejnižší cena za hodinu se pohybuje od 1.000,- Kč/hod. 
Paní Mendlová odpověděla, že je přesvědčena, že pořád je to levnější než právník na plný úvazek. 
Tajemník argumentoval tím, že žádná z AK nám nezajistí, aby advokát byl k dispozici 12 hod. 
týdně pro občany. 
Ing. Fiala namítl, že dle jeho mínění je tato služba zbytečná. 
Ing. Šlechtová souhlasila s názorem paní Mendlové i Ing. Fialy a doplnila, že dle sdělení 
některých občanů obce, stejně nebyli s kvalitou této služby spokojeni.  
Paní Mendlová doplnila, že ani někteří zaměstnanci úřadu. Dále doplnila, že i ona si myslí, že 
právní služby pro občany v tomto rozsahu jsou zcela zbytečné a osobně by je zrušila. Existuje 
spousta nevládních a charitativních organizací, které jsou lidem v „tísni“ schopny bezplatně 
poradit. Dále vyslovila přesvědčení, že když zvládnou stejné nebo větší obce právní služby 
outsourcovat, proč ne Velké Březno. Domnívá se, že v obci neexistují takové problémy, že je 
nutné zaměstnávat právníka na plný úvazek. 

Tajemník argumentoval, že je třeba účast právníka na jednání přestupkové komise, její složení je 
stanoveno starostou a nelze je měnit dle toho, který z advokátů bude mít čas. Současně upozornil 
na povinnost mít zajištěného pověřence pro ochranu osobních údajů. Všechny tyto činnosti 
v současné době právník obce vykonává. 
Starosta informoval radu o příčinách, jejichž důsledkem bylo ustavení funkce právníka obce. 
Ing. Fiala namítl, že uznává argumenty tajemníka i starosty o nutnosti výkonu právních služeb, 
ale nesouhlasí s tím, aby byly zajišťovány formou pracovního nebo obdobného poměru a 
zatěžovaly tak obec zbytečnými náklady na odvody. Je přesvědčen, že právní služby lze zajistit 
jako službu ve stejném nebo obdobném rozsahu na smlouvu a že to bude levnější než doposud. 
Navrhuje provést VŘ, do kterého se může p. Hradecký také přihlásit. 
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Tajemník konstatoval, že zpracuje přehled došlých nabídek a předloží jej na příštím jednání rady. 

Ing. Fiala – komunikace ve Valtířově – spodní část je potřeba také opravit, ale počkal bych, až 
se dokončí RD – zadní část? Starosta odpověděl, že na část, na kterou je podaná žádost o dotaci 
se zaměřuje – zpracovává se GP potřebný k žádosti o dotaci. 

Ing. Fiala – ukončení chodníku u přejezdu bylo provedeno dle požadavků PČR ? 

Starosta - ano v rámci souhlasu s kolaudací 

 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:55 hod. 

 

 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsal dne 25. 03. 2019 
L. Boháč 
 

 


