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Z Á P I S  

 
z 9. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 15. 04. 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  

9. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 8. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
Usnesení 76/2019 
Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 9. 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 návrh na odkoupení části pozemku p. č. 101/1. Konstatoval, 
že v rámci výstavby vodojemu 4 x 6 m3 ve Vítově nabízí vlastníci pozemku obci Velké Březno 
prodej pozemku č. 101/34 o výměře 288 m2, orná půda, který vznikne GP č. 320-723/2018. 
Pozemek nabízí vlastníci ……………………………………………… za cenu 200,- Kč/m2 – 
celkem za cenu 57.600 Kč. Dle znaleckého posudku č. 5940-020/19 byla cena stanovena       
201,50 Kč/m2. Proto navrhl přistoupit na návrh žadatelů. 
P. Mottl konstatoval, že komise doporučuje nákup za nižší cenu. 
Usnesení 77/2019 
Koupě části pozemku č. 101/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      schválit uzavření smlouvy o koupi části pozemku č. 101/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března,  
      dle geometrického oddělovacího plánu č. 5940-020/2019 označené jako pozemek                                           
      p. č. 101/34 orná půda, o výměře 288 m2  
      za cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s odkoupením. 
      Prodávající: 
      1. ………………………………………………………… 
      2. …………………………………………………………. 
      3. …………………………………………………………. 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na odkoupení části p.p.č. 101/1 zastupitelstvu obce 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 návrh na uzavření smlouvy budoucí. Konstatoval, že dne    
22. 01. 2019 obdržela obec Velké Březno žádost Bc. ……………….., Tolstého 871/1, 412 01 
Litoměřice, zplnomocněného Rydval Elektro a ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o úpravu stávající 
distribuční sítě NN, důvodem zřízení odběrného místa je výstavba RD. Zastupitelstvo schválilo 
záměr usnesením č. 60/2019, který byl zveřejněn 25.03.-10. 04. 2019. 
Bez diskuse 
Usnesení 78/2019 
Smlouva 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 předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –   
     služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4008921/002 – UL-Valtířov,  
     pozemek p.č. 194/1, přípojka NN, na obecním pozemku č. 200/4 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., se  
     sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření smlouvy budoucí zastupitelstvu obce 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 společnosti GridServices, s.r.o. se sídlem             
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27935311, o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 39 a p. č. 105 v k. ú. Velké Březno – v rámci akce 
„Reko VTL DM 500 Velké Březno – Horní Police1.etapa – jedná se o rekonstrukci 
vysokotlakého plynovodu.  
Paní Mendlová požádala o upřesnění situace. Dále poukázala na to, že firma již provedla kácení 
a kmeny doposud leží v potoce, bez techniky je nikdo nevytáhne. Je třeba je vyzvat, aby kmeny 
uklidili.  
Usnesení 79/2019 
Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva provést 
stavbu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a  
     práva provést stavbu na pozemcích p. č. 39 a p. č. 105, oba v k. ú. Velké Březno. 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru uzavřít smlouvu budoucí zastupitelstvu obce 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 návrh na uzavření smlouvy budoucí. Konstatoval, že dne       
22. 3. 2019 obec Velké Březno obdržela žádost na základě plné moci firmy MARTIA, a.s., 
Teplická 207/129, 405 02 Děčín, IČO: 25006754 o uzavření výše uvedené smlouvy. Záměr byl 
schválen zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2018. 
Paní Mendlová upozornila na chybu (přesmyčku) ve smlouvě. 
Starosta při té příležitosti ukázal na mapě místo, kde bychom chtěli vybudovat chodník. 
Usnesení 80/2019 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016638/VB/2 „UL_Valtířov, 
p.p.č. 152/3 – kNN“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016638/VB/2,  
    „UL_Valtířov, p.p.č. 152/3 - kNN 
     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 MARTIA, a.s., Teplická   
     207/129, 405 02 Děčín, IČO: 25006754 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru uzavřít smlouvu budoucí zastupitelstvu obce 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 ……………………………………………………….,                     
………………. o rozšíření stávajícího pronájmu pozemku č. 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. Bytová komise souhlasí s uzavřením dodatku k současné NS č. 8/2017. Záměr 
byl schválen na 8. Schůzi Rady obce, usnesením č. 63/2019 a zveřejněn dne 27. 3. 2019 po dobu 
15 dnů.  
Bez diskuse 
Usnesení 81/2019 
Pronájem části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno – uzavření dodatku č. 1 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8/2017, kterým se mění výměra pozemku č. 659 z 30 m2  
     na 130 m2.  
     Nájemce: 
     ………………………………………………………………….  
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 8/2017.                                         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 ukončení nájemní smlouvy č. 147/97 na část pozemku č. 381 v k. ú. Valtířov nad 
Labem o výměře 35 m2 a to ze zdravotních důvodu, že již na sečení pozemku nestačí. 
Konstatoval, že pozemek je uveden do původního stavu. 
Paní Mendlová upozornila, že u zastávky autobusu (směr Děčín) je na našem pozemku 
nepořádek, měl by se nájemce vyzvat, aby pozemek uklidil. 
Usnesení 82/2019 
Dohoda o ukončení Nájemní smlouvy č. 147/97 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 147/97 na část pozemku č. 381, o výměře  
     35 m2, v k. ú. Valtířov nad Labem, s ……………………………………………………  
     …………, ke dni 30. 4. 2019. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                                  T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. ..,             
v ul. …………………………... Konstatoval, že nájemce, paní ……………., má uzavřenou 
nájemní smlouvu ze dne 25. 2. 2018 na dobu určitou do 31. 3. 2019 bez automatické prolongace. 
Vzhledem k této skutečnosti si podala žádost o prodloužení smlouvy na další období. Doplnil, že 
k datu 31. 3. 2019 nedluží na nájemném a má uhrazený nedoplatek z vyúčtování služeb za období 
2017 a že Bytová komise doporučuje uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu určitou 3 měsíců 
bez automatické prolongace.  
Bez diskuse 
83/2019 
Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. .. v domě ………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. .., v domě ……………………………, na dobu  
      určitou do 30. 6. 2019 

        Nájemce: 
      …………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření nové nájemní smlouvy.                                              T: 30. 04. 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 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu   
č. .., …………………………... Konstatoval, že paní ………… má uzavřenou nájemní smlouvu 
ze dne 20. 11. 2018 na dobu určitou do 30. 4. 2019 bez automatické prolongace. Vzhledem k této 
skutečnosti si podala žádost o prodloužení smlouvy na další období – Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o nájmu. Doplnil, že nájemné a dlužnou částku z uzavřené dohody o splátkách hradí 
nepravidelně. Za měsíc únor 2019 neuhradila splátku a za měsíc březen 2019 neuhradila nájem. 
K datu 31. 3. 2019 činí dlužná částka na nájemném celkem 14.715,- Kč. Dále doplnil, že paní 
………. zároveň podala žádost o snížení nájmu, který se jí upravil vzhledem k vystavení nové 
nájemní smlouvy dle nových podmínek - usnesením rady obce č. 214/2018 ze dne 8. 10. 2018, 
která stanovila nájemné u nově uzavíraných smluv na 51,- Kč/m2. Bytová komise doporučuje 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a zároveň ponechat podmínky dle výše uvedeného usnesení 
rady. 
Ing. Fiala poukázal na skutečnost, že i když je paní ………... dlužník a platí nepravidelně, komise 
doporučuje s ní uzavřít další nájemní smlouvu, což je trochu v rozporu s tím, jaký názor na práci 
s dlužníky má její předseda. Na jednu stranu chápe tento postup bytové komise (tímto postupem 
se dluhy pomalu snižují) ale narůstá administrativní náročnost (nové smlouvy, nové zápočtové 
listy apod.).   
Paní Mendlová poznamenala, že pokud příště nebude dluh uhrazen, smlouva obnovena nebude.  
Usnesení 84/2019 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ……………………………, 

kterým se prodlužuje doba nájmu o 3 měsíce, tedy do 31. 7. 2019 s tím, že ponechává v 
platnosti podmínky výše nájemného vypočteného v souladu s usnesením rady obce číslo 
214/2018 ze dne 8. 10. 2018, kterým byla stanovena výše měsíčního nájemného u nově 
uzavíraných smluv na 51,- Kč/m2. 

     Nájemce: 
     ……………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy.                                             T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu    
č. .., v ul. ………………………..  Konstatoval, že pan …………… má uzavřenou nájemní 
smlouvu ze dne 20. 11. 2018 na dobu určitou do 30. 4. 2019 bez automatické prolongace. 
Vzhledem k této skutečnosti si podal žádost o prodloužení smlouvy na další období – Dodatek   
č. 1 ke Smlouvě o nájmu. Doplnil, že nájemné hradí a dlužnou částku z uzavřené dohody o 
splátkách splácí a že Bytová komise doporučuje uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na 3 až 6 
měsíců bez automatické prolongace.  
Ing. Šlechtová se dotázala, proč je navrženo uzavření smlouvy na dobu určitou. 
Tajemník odpověděl, že nájemce má uzavřenou dohodu o úhradě dluhu ve splátkách, splátky 
platí, avšak po tu dobu je s ním uzavírána smlouva na dobu určitou (vždy 6 měsíců) bez 
prolongace. 
Usnesení 85/2019 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
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I.    Schvaluje 
      uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ……………………………..,  
      kterým se prodlužuje doba nájmu o 6 měsíců, tedy do 31. 10. 2019 

        Nájemce: 
      ………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 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 pana …………………… o přechod nájmu z důvodu 
úmrtí nájemce. Doplnil, že se jedná o byt č. .. v domě …………….. 
Paní Mendlová se dotázala, zda v bytě s babičkou vnuk bydlel a zda je hrazeno nájemné. 
Pan Mottl odpověděl, že ano, že byt je ve slušném stavu a udržovaný. 
Usnesení 86/2019 
Přechod nájmu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Bere na vědomí 
      přechod nájmu bytu č. .. v domě …………………………. z důvodu uvedených v § 2279   
      občanského zákoníku 
II.   Schvaluje  
      uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. .., v domě …………………………. 
      Nájemce:  
      ………………………………………………………………………… 
III. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1 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 paní ……………………………………………., 
……………….., o pronájem nebytových prostor po dobu 3 měsíců z důvodu uložení vybavení 
bytu. Konstatoval, že volné nebytové prostory k těmto účelům se nacházejí na adrese 
Litoměřická 248, bývalá kotelna, o výměře 32,66 m2 a doplnil, že nájemné navrhujeme stanovit 
za cenu 24,28 Kč/m2, kterou v tomto domě hradí nájemníci. 
Pan Mottl upozornil na to, že žadatelka dříve bydlela v Markétách, kde dlužila a nyní se také 
musí vystěhovat kvůli dluhu. 
Paní Mendlová doporučila, aby nájemné uhradila předem. 
Usnesení 87/2019 
Žádost o pronájem nebytových prostor 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    1.  Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Litoměřická 248 (bývalá kotelna),     
         o výměře 32,66 m2, na dobu od 15. 4.2019 do 7. 5. 2019, za cenu 24,28 Kč/m2/měs., za  
         účelem uskladnění vybavení bytu s tím, že nájemné bude uhrazeno při podpisu smlouvy. 
         Nájemce:  
         ………………………………………………………………………. 
    2.  Záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 248, ul. Litoměřická Velké Březno    
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         (bývalá kotelna) o výměře 32,66 m2. 
 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     a) Zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                         T: 30. 04. 2019 
     b) Zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                            T: 30. 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 návrh rozpočtového opatření č. 2/2019. Konstatoval, že 
důvodem jsou skutečnosti vyplývající z financování v obci a nutnost realizovat opravy 
v objektu zdravotního střediska. 
Bez diskuse 
Usnesení 88/2019 
Rozpočtové opatření 2/2019 
Rada obce Velké Březno projednala návrh rozpočtových opatření č. 2/2019     
I. Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 2/2019 v předloženém znění 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ 
     zabezpečit zapracování rozpočtových opatření do účetnictví obce.                  T: 30. 04. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání 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.  Dle předloženého rozpočtu dosáhnou 
předpokládané náklady částka cca 250.000,- Kč. 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. Doplnil, že z původní myšlenky, že si celou tuto částku 
nájemce „od bydlí“ nájemce ustoupil z důvodu, že předpokládaná doba při stávající výši nájmu 
byla nejméně 10 let.  
Ing. Šlechtová konstatovala, že nemá připomínek, neboť žádost rada projednávala na minulém 
jednání a kvůli nevyjasněnému financování byl materiál stažen. 
Usnesení 89/2019 
Žádost o podílení se na rekonstrukci ordinace praktického lékaře – Mediconet s.r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Souhlasí  
     se spolufinancováním rekonstrukce ordinace praktického lékaře (ordinace, čekárna a denní  
     místnost) v částce ve výši 125.000,- Kč bez DPH. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     ve spolupráci se společností Mediconet s.r.o. zabezpečit realizaci rekonstrukce, zejména      
     provádět kontrolu účelnosti vynaložených prostředků.                                     T: 30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě k projednání žádost předsedy TJ Spartak Valtířov z.s., o finanční podporu 
na pořádání Dne dětí ve výši 18.000,- Kč.  Konstatoval, že v rozpočtu dotačních programů 
zůstává v dotačním programu na činnost nevyčerpaná částka ve výši cca 127.000,- Kč, kterou 
lze převést do dotačního programu na akce.  

Ing Fiala se dotázal, zda byla žádost řádně podána a proč si nepožádali včas. 
Tajemník odpověděl, že žádost byla podána po uzávěrce a proto byla podána tímto způsobem.  
Paní Mendlová doplnila dotazy Ing. Fialy o otázku, zda je možné žádosti vyhovět a jakým 
způsobem. Současně pochválila Den dětí, který se pravidelně konal ve Valtířově s tím, že bude 
ráda, když se tato tradice znovu obnoví. Dále konstatovala, že má také dva požadavky, a to na 
„Májový běh“ a ,,Noc kostelů“.  Pro „Májový běh“ by se jednalo o částku 7.500,- Kč a pro      
,,Noc kostelů“ o částku 2.000,- Kč. 
Ing. Šlechtová doplnila, že by také byla ráda, pokud by se den dětí ve Valtířově uskutečnil. 
Tajemník informoval radu o tom, že peníze v dotačním titulu „ na akce“ jsou téměř vyčerpány, 
ale daly by se převést z dotačního titulu ,,na činnost“ a vyhlásit další kolo přijímání přihlášek. 
Nebo se pořadatelem těchto akcí stane obec, kde prozatím peníze v rozpočtu jsou. Současně však 
upozornil na skutečnost, že musíme také myslet na „zadní vrátka“ a neutratit všechny peníze, 
neboť se může stát, že na „Tivolí léto“ sponzory neseženeme a budeme muset zaplatit z obecního 
celou částku. 
Paní Mendlová požádala starostu, aby zajistil účast PhDr. Štefla na příští radě, kde by měl radu 
informovat o stavu příprav akce Tivolí léto.  
Ing. Fiala poznamenal, že první alternativa, nastíněná tajemníkem, je příliš časově náročná, 
přiklonil by se k tomu, aby pořadatelem akcí byla obec. Radní s jeho názorem souhlasili  
Usnesení 90/2019 
Žádost o poskytnutí dotace na Den dětí – Spartak Valtířov z.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      zařazení akce „Den dětí “ do kulturního kalendáře, jehož organizaci zajišťuje obec 
II.  Pověřuje 
     Bc. Tomáše Pýchu, 
     organizačním zajištěním akce „Den dětí“ za těchto podmínek: 
     a) náklady na akci hrazené z rozpočtu obce nesmí přesáhnout 15.000,- Kč 
     b) akce „Den dětí“ se bude konat ve spolupráci s fotbalovým klubem Spartak Valtířov 
     c) pořadateli bude poskytnuta záloha ve výši 15.000,- Kč 
     d) vyúčtování bude provedeno do 30 dnů od ukončení akce. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

91/2019 
Žádost o poskytnutí dotace na 5. ročník akce Májový běh 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      zařazení 5. ročníku akce „Májový běh “ do kulturního kalendáře, jehož organizaci zajišťuje  
      obec 
II.  Pověřuje 
     paní Zuzanu Mendlovou, 
     organizačním zajištěním 5 ročníku „ Májového běhu“ za těchto podmínek: 
     a) náklady na akci hrazené z rozpočtu obce nesmí přesáhnout 7.500,- Kč 
     b) pořadateli bude poskytnuta záloha ve výši 7.500,- Kč 
     c) vyúčtování bude provedeno do 30 dnů od ukončení akce. 
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Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

92/2019 
Žádost o poskytnutí dotace na akci „ Noc kostelů“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      zařazení akce „Noc kostelů“ do kulturního kalendáře, jehož organizaci zajišťuje  
      obec 
II.  Pověřuje 
     paní Zuzanu Mendlovou, 
     organizačním zajištěním akce „ Nos kostelů“ za těchto podmínek: 
     a) náklady na akci hrazené z rozpočtu obce nesmí přesáhnout 2.000,- Kč 
     b) pořadateli bude poskytnuta záloha ve výši 2.000,- Kč 
     c) vyúčtování bude provedeno do 30 dnů od ukončení akce. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na podání žádosti na dotaci na zateplení obecních 
domů. Konstatoval, že Operační program životní prostředí - 5.1 – Snížit energetickou náročnost 
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie – při splnění podmínek dotačního 
titulu je dotace jistá – projekt nesoutěží s ostatními projekty 
• Termín podání žádosti o podporu: v průběhu celého roku 2019 
• Uznatelné náklady: 

- zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových 
výplní, 

- výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva 
nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační 
kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, 

- instalace solárních termických či fotovoltaických systémů, 
- instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
- podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. 

• Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů   
            akce.  
• Dolní limit způsobilých výdajů na jednu akci činí 100 tis. Kč bez DPH.  
• Horní limit způsobilých výdajů na jednu akci činí 50 mil. EUR včetně DPH. 
Doplnil, že z dodaných podkladů projektové dokumentace, tak jak projektanti navrhli pro každý 
dům samostatně, vyplývá, že jedna budova dostane dotaci 40-43% z uznatelných nákladů. Do 
těchto nákladů lze připočíst i náklady na přípravu, jako např. energetický audit, projektovou 
dokumentaci a některé úkony dotačního řízení, výběrové řízení. Druhá budova dle projektové 
dokumentace dostane 30-33% z uznatelných nákladů. Dále uvedl: 
Finanční příklad BD Litoměřická 148: 
Zateplení budovy, dle položkového rozpočtu, stojí 2.041.404,- Kč z této částky může být až 15% 
uznatelných nákladů na přípravu, tedy 306.211 Kč, celkem 2.347.615 Kč  
Z této částky obec dostane 43% tj. 1.009.474,- Kč a spoluúčast obce bude 1.328.141,- Kč 
Přesné částky budou známy po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.  
Finanční příklad BD Ústecká 149 a 152: 
Zateplení budovy, dle položkového rozpočtu, stojí 2.278.547,- Kč z této částky může být až 15% 
uznatelných nákladů na přípravu, tedy 341.782,- Kč, celkem 2.620.329 Kč  
Z této částky obec dostane 33% tj. 864.709,- Kč a spoluúčast obce bude 1.755.620,- Kč 



 

 

10 
 

Přesné částky budou známy po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.  
Časové hledisko: 5/2019 podání žádosti o dotace 7-8/2019 registrační list akcí 8-9/2019 výběrové 
řízení na zhotovitele stavby 10-11/2019 zahájení stavby s termínem cca 4 měsíce k dokončení. 
Paní Mendlová se dotázala, zda je součástí zateplení i výměna oken. 
Starosta odpověděl, že ano. 
Usnesení 93/2019 
Návrh na podání žádosti o dotaci  - zateplení obecních budov 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit podání žádosti o dotaci na projekty „zateplení obecních budov“ BD Litoměřická 248  
     a BD Ústecká 149 a 152 v rámci Operačního programu životního prostředí – 5.1. Snížit  
     energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením podání žádosti o dotaci zastupitelstvu obce 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 návrh na uzavření smlouvy za účelem opravy ČSOV u 
Tivoli. Konstatoval, že v srpnu 2018 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele celkové 
obnovy objektu čerpací stanice odpadních vod u Tivoli, ve které jsou uložena nejen čerpadla pro 
přečerpání splaškové vody z obecní kanalizace výtlakem na ČOV Velké Březno, ale i zařízení 
hrubého předčištění (lapáky písku a automatické jemně stírané česle se šnekovým dopravníkem). 
Akce byla v říjnu 2018 přesunuta na rok 2019. Doplnil, že zhotovitel, který byl v rámci 
výběrového řízení vybrán, po prohlídce objektu navrhl doplnění prací o výměnu vnitřního 
plechového podhledu ČSOV a montáž odvětrání, kdy v PD je počítáno pouze s nátěrem stropu. 
Původní, projektantem zpracovaný rozpočet, který byl podkladem pro podání nabídky, činí 
280 758,27 Kč. Vybraný zhotovitel předložil rozpočet ve výši 232 289,93 Kč + vícepráce na 
výměnu stropu a odvětrání ve výši 125 505,27 Kč (ceny jsou v Kč bez DPH). Dále doplnil, že 
vlastní práce jsou plánovány na měsíc duben až květen, přílohou je připravená smlouva a 
rekapituloval - cena zakázky celkem včetně víceprací zpracovaná vybraným zhotovitelem:  
V Kč bez DPH  357 795,20 Kč  
DPH 21 %     75 137,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 432 932,20 Kč 
Paní Mendlová se dotázala, zda byl zkontrolován rozpočet, zda ceny nejsou přemrštěné. 
Starosta odpověděl, že proběhlo výběrové řízení mezi dvěma účastníky, kteří vyplnili námi 
předložený „slepý“ rozpočet. 
Usnesení 94/2019 
Obnova  ČSOV u Tivoli - kanalizace Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
     uzavření smlouvy o dílo za účelem provedení opravy objektu ČSOV u Tivoli 
     za cenu 357 795,20 Kč + DPH 21 %. 
     Dodavatel: 
     Intermont TS s.r.o., se sídlem Denisova 460, 415 03 Teplice, IČ: 28710517. 
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II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                    T: 30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh „Domovního řádu“, jehož posláním je přispět k tomu, 
aby byly dům, společné prostory, jednotlivé byty a nebytové prostory v něm řádně užívány a 
udržovány, a aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování. Konstatoval, že návrh 
byl zpracován právníkem obce a připomínkován vedením obecního úřadu. Poté byl rozeslán 
členům KMaB k připomínkování.  Po doplnění připomínek byl opět zkonzultován s právníkem. 
Výslednou verzi předkládáme radě k projednání. 
Paní Mendlová se dotázala na význam termínu“ bez zbytečného odkladu“, pro ní se jeví jako 
velmi neurčitý a obtížně vymahatelný a navrhuje tam stanovit nějakou lhůtu. Dále upozornila na 
znění odst. 5 a 6, které nedávají smysl. Buď je nutné je doplnit anebo spíše sloučit. 
Pan Mottl informoval radu, že má vytipováno cca 33 domovníků, ale že o nich v Domovním řádu 
není ani zmínka.  
Ing. Fiala potvrdil poznatek pana Mottla a dotázal se, proč domovníci nejsou v návrhu obsaženi, 
když zastupitelstvo přijalo bytovou koncepci, ve které se o domovnících hovoří. 
Starosta odpověděl, že statut domovníka není zcela jasný – co bude zajišťovat, v jakém rozsahu, 
jaké bude mít v domě práva a jaké povinnosti.  
Paní Mendlová poznamenala, že funkce domovník (domovní důvěrník) byla obsažena ve starém 
Domovním řádě platném před rokem 1989. 
Pan Mottl seznámil radu se svou představou obsahu práce domovníka. 
Paní Mendlová namítla, že nebudeme nyní schvalovat Domovní řád s tím, že se za čas do něj 
doplní domovník. 
Ing. Šlechtová navrhla materiál z jednání stáhnout a doplnit jej o domovníka. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Materiál byl stažen 

Starosta předložil radě k projednání návrhy celkem 4 nových OZV. Konstatoval, že na základě 
revize obecně závazných vyhlášek naší obce zaměřené na aktuálnost zákonu uvedených 
v odkazech, kterou provedl právník obce ve spolupráci s Odborem veřejné správy, dozoru a 
kontroly MV ČR, oddělením dozoru Ústí nad Labem – Liberec, bude postupně novelizováno, 
přesněji nově vytvořeno celkem 7 nových OZV. 
Starosta předložil radě k projednání návrh OZV č. 1/2019, kterou se stanoví část společného 
školského obvodu. Konstatoval, že nejzávažnější připomínkou bylo, že tato OZV byla shledána 
v rozporu se zákonem. Stanoví totiž kromě své části společného školského obvodu (území obce 
Velké Březno) i území dalších obcí jako části tohoto společného školského obvodu. Kromě toho 
název školy ani neodpovídá aktuálnímu názvu dané školy podle rejstříku škol a školských zařízení. 
Ing. Fiala navrhnul, aby vzhledem k formálním nedostatkům, které vedly k přepracování OZV, 
bylo diskutováno o všech návrzích současně.   
Ing. Šlechtová navrhuje, doplnit mezi hlučné činnosti i ohňostroje a zkrátit dobu na Nový rok 
z druhé hodiny a jednu hodinu. 
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Usnesení 95/2019 
Návrh OZV č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 1/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 1/2019 zastupitelstvu obce 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 návrh OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. Konstatoval, 
že předložený návrh vyřešil nalezené nedostatky, které však nezakládají neplatnost OZV č. 2/2010. 

a) Byl vyřešen problém s odlišným vymezením předmětu poplatku (starší 3 měsíců versus 
6 měsíců) a to zavedením osvobození pro psy do 6 měsíců stáří. 

b) OZV je v podstatě připravena i na stav po předpokládané novele zákona o místních 
poplatcích (zejména změna okruhu osob se sníženou sazbou, pokud k ní dojde, OZV se 
plynule této změně přizpůsobí a aktuální nebudou jen poznámky pod čarou, což nebude 
obec nutit ihned reagovat vydáním nové OZV. 

c) Aktualizovány byly i již dnes neaktuální poznámky pod čarou (např. u osvobození). 
d) V poznámkách pod čarou, kde se uvádí příkladem u ohlašovací povinnosti, co jsou 

skutečnosti rozhodné pro sazbu, jsme uvedli v takovém tvaru, aby bylo zjevné, že se 
nejedná o součást citace právního předpisu, ale výkladový komentář obce. 

Usnesení 96/2019 
Návrh OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 2/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 2/2019 zastupitelstvu obce 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 návrh OZV č. 4/2019 o omezení hlučných činností a 
výjimečném zkrácení doby nočního klidu.  
Bez diskuse 
Usnesení 97/2019 
Návrh OZV č. 4/2019, o omezení hlučných činností 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 4/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 4/2019 zastupitelstvu obce k projednání.                T: 20. 05. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě k projednání návrh OZV č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Bez diskuse 
Usnesení 98/2019 
Návrh OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 5/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 5/2019 zastupitelstvu obce 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 Děčínské memorandum na podporu českých vodních cest. 
Konstatoval, že dne 8. 4. 2019 obdržel pozvánku na setkání v Děčíně, jehož posláním je oživení 
a realizace myšlenky dalšího vodního stupně na Labi, který povede ke zvýšení splavnosti Labe.  
Pořadatele od zástupců obcí požadují podpis memoranda za zlepšení splavnosti řeky Labe. 
Paní Mendlová poznamenala, že si myslí, že ke stavbě jezů nedojde, protože Němci tomu nejsou 
nakloněni i sama je proti výstavbě v tomto rozsahu a nevratného dopadu stavby na životní 
prostředí.  
Tajemník namítl, že zřízení přístaviště bude jistě obci ku prospěchu, neboť povede ke zvýšení 
turistického ruchu. 
Usnesení 99/2019 
Děčínské memorandum na podporu českých vodních cest 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Souhlasí 
     s obsahem Děčínského memoranda na podporu českých vodních cest, ve znění předloženém  
     v příloze důvodové zprávy.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     podpisem Děčínského memoranda na podporu českých vodních cest 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání písemnou informaci tajemníka OÚ o řešení podnětu členů 
rady obce na téma právník obce a pověřenec pro ochranu osobních údajů. Konstatoval, že platný 
organizační řád obecního úřadu stanovuje s účinností od 1. 5. 2018, že obec Velké Březno 
zaměstnává právníka obce na 0,75 pracovního úvazku a pověřence pro ochranu osobních údajů 
na 0,25 úvazku. Obě tyto činnosti vykonává v hlavním pracovním poměru pan Petr Hradecký, 
promovaný právník.  Doplnil, že na základě požadavku některých členů rady obce, že nechtějí, 
aby právní poradenství i výkon pověřence byly vykonávány v hlavním pracovním poměru a 
požadují tyto služby outsourcovat, oslovil tajemník celkem 14 advokátů nebo advokátních 
kanceláří s touto nabídkou. Dále doplnil, že k dnešnímu dni obdržel obecní úřad celkem 8 
nabídek. Na základě posouzení nabídek a našich potřeb vyplývá: 
Klady: 
- výkon nezatěžuje mzdové náklady obce 
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- činnost může zajišťovat více odborných osob 
- se sníží tabulkový počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu 
Zápory:  
- služba bude pro obec méně komfortní 
- se zvýší náklady na vnitřní správu – služba je při stejném objemu prací podstatně dražší 
- bude nutné snížit (zredukovat) objem právních služeb. 
Ing. Fiala konstatoval, že se seznámil s obsahem informace tajemníka a nabyl přesvědčení, že 
outsourcovat tyto služby je pro obec nejlevnější řešení. Doplnil, že doporučuje, aby obec pro 
činnost v KPPP nehradila právníkům paušálem, ale spíše využila hodinové sazby. Dále doplnil, 
že není přesvědčen o tom, že v KKPP je nutným členem právník, že komise jej může využít 
v rámci jeho poradenské činnosti.  
Tajemník odpověděl, že pro právní jistotu činnosti KKPP by byl rád, aby členem KKPP byl 
právník, i když funkce předsedy komise vykonává zaměstnanec obce v pracovním poměru. 
Doplnil, že momentálně neumí odpovědět na otázku, zda právník musí být členem KKPP a to 
s ohledem na jeho případnou přítomnost na jednáních komise, ale že to prověří. 
Paní Mendlová konstatovala, že také není přesvědčena o nutnosti členství právníka v KKPP. Dále 
doporučila, aby výkon pověřence obec zajišťovala i pro MŠ a ZŠ a tím „ ulevila„ jejich rozpočtu, 
současně si vyžádala k nahlédnutí nabídky jednotlivých AK, které nechala kolovat. 
Tajemník informoval radu, že nabídky vycházejí z námi dodaného „slepého“ ceníku, který má 
posloužit jako jakýsi standard pro posouzení nabídek jednotlivých AK a k tomu připojil i náklady 
obce, pokud by současný právník obce tuto činnost v rozsahu cca 50 hodin měsíčně vykonával 
na dohodu. Samozřejmě, pokud se radní shodnou na některé z nabídek, budeme jednat o 
smlouvě, která bude naplňovat naše požadavky. 
Paní Mendlová navrhuje uzavřít smlouvu s Mgr. …………., jejíž služby vycházejí dle zaslané 
nabídky nejvýhodněji. 
Ing. Fiala konstatoval, že si sečetl veškeré náklady obce spojené činností právníka obce a nabyl 
přesvědčení, že pokud bychom využili služeb AK s nejvyšší nabídkou, stále ušetří obec poměrně 
značnou část z nákladů vynaložených na pracovní poměr právníka obce.  Podpořil návrh paní 
Mendlové. 
Usnesení 100/2019 
Informace o řešení podnětu členů rady obce - právník obce a pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o řešení podnětu členů rady obce, který se týkal 
výkonu činnosti právníka obce a pověřence pro ochranu osobních údajů v hlavním pracovním 
poměru a tuto 
I.     Bere na vědomí 
II.    Ruší ke dni 30. 6.2019 
       1. Funkční místo – právník obce 
       2. Funkční místo – pověřenec pro ochranu osobních údajů 
III.  Stanoví  
       od 1. 7. 2019 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem    
       25 z toho je 10 v dělnických profesích. 
IV. Schvaluje 
       1. Změnu organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno, včetně přílohy č. 1 
       2. Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb zahrnující právní poradenství,  
           činnost KKPP a činnost pověřence pro ochranu osobních údajů v základním rozsahu  
           50 hod./měs. s Mgr. ……………………., advokátem. 
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V.   Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                             T:  30. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta předložil radě k projednání návrh společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. (PXC) na nákup elektrické energie prostřednictvím PXE přímo na burze a získat 
tak „nejlevnější“ sazby za MWh (megawatthodina), s využitím koeficientu postupného nákupu 
elektrické energie, z důvodu rozložení cenového rizika v čase. Výhodou fixace (např. na 1 nebo 
3 roky), je dohodnutá cena a spolupráce s vysoutěženým dodavatelem ve víceletém období. 
Zároveň je možné využít variantu tzv. postupného nákupu elektřiny, přinášející několik výhod 
pro obec. Výhodou delší fixace pro obec je rozložení cenového rizika a vyšší pravděpodobnost 
dosažení nižší ceny. 
Paní Mendlová se dotázala, zda obec nákupem elektřiny na burze šetří, či nikoli. 
Tajemník odpověděl, že první nákup byl proveden pro ČOV, druhý nákup pro obec a teprve 
nyní máme nakoupeno pro obec jako celek a budeme moci srovnávat. 
Usnesení 101/2019 
Zprostředkování nákupu elektrické energie se spol. POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Bere na vědomí, že  
      je uzavřena platná smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné        
      zákazníky – odběratel, se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se  
      sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ 278 65 444, DIČ CZ 699000864, a to na dobu  
      neurčitou.  
II.  Souhlasí 
      aby nákup elektrické energie prostřednictvím PXE přímo na burze za účelem získat tak  
      „nejlevnější“ sazby za MWh (megawatthodina), s využitím koeficientu postupného nákupu  
      elektrické energie, z důvodu rozložení cenového rizika v čase.  
III. Svěřuje 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce Velké Březno, 

1. Pravomoc k provádění všech úkonů obce v souvislosti s uzavíráním obchodů na trhu 
PXE pro konečné zákazníky. 

2. Pravomoc uzavřít smlouvu o dodávce elektrické energie pro obec Velké Březno s 
dodavatelem, jehož nabídka ceny elektrické energie pro obec Velké Březno byla na 
burze nejvýhodnější.  

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

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 2 k SOD/24/2018. 
Konstatoval, že dne 10. 9. 2018 byla usnesením rady obce č. 203/2018 schválena smlouva o dílo 
za účelem realizace veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec                      
Velké Březno“. V průběhu realizace stavby bylo navrženo a schváleno několik změn oproti 
původní dokumentaci. Jedná se o doplnění ZTI, ÚT, příček a umyvadel, přičemž cena nového 
materiálu nebo prací, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a má hodnotu nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty 
závazku. 
Paní Mendlová se dotázala, co znamená ručně psaná poznámka, že doplňky jsou zbytečně drahé, 
zda obec neplýtvá. 
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Starosta ubezpečil, že neplýtvá, ale potvrdil, že některé zařizovací předměty bylo nutno doplnit 
v tom počtu, aby kuchyň prošla kolaudací (např. koše byly v rozpočtu pouze 2 a jsou potřeba 4 
apod.).  Ostatním radním vysvětlil, že v dodavatelem předloženém upraveném rozpočtu 
k dodatku č. 2 již tato poznámka uvedena není. 
Ing. Šlechtová se dotázala na postup výstavby, zda se stihne jídelna otevřít včas. 
Starosta odpověděl, že harmonogram výstavby je prozatím dodržen, současně informoval radu o 
obtížích ohrožujících dodávku kuchyně, vyvolaných informací o nedobrém finančním stavu 
společnosti Klement a.s. 
Usnesení 102/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 SOD - realizace veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny 
a kuchyně pro obec Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č.  SOD/24/2018 - Výstavba školní jídelny a   
     kuchyně, v předloženém znění.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 2 SOD/24/2018.                        T:  30. 04. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 Zprávy starosty 

Starosta informoval radu, že Ing. Lípová podala výpověď. Proto bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na nového pracovníka. Doplnil, že hovořil s panem …….  o možnosti zajištění činnosti provozu 
VaK po stránce dokladové, včetně částečné pomoc při zajištění provozních problémů. 

Tajemník požádal členy rady, zda by někteří z nich nechtěli být členy výběrové komise. Ing. 
Fiala přislíbil, že se na toto téma dotáže členů komise investiční a stavební a o výsledku bude 
tajemníka informovat. 

Starosta informoval radu, že úklid obce po zimě proběhl bez vážných připomínek. Ing. Šlechtová 
namítla, že ulice Děčínská zůstala neuklizena. Starosta odpověděl, že na krajských komunikacích 
zajišťuje úklid SÚS podle svého harmonogramu. 

Starosta informoval radu o závěrech kontroly provedené KHS v základní škole. 
V učebnách 5. B a 2. A zjištěn poškozený povrch podlahy – není zajištěna snadná čistitelnost. 
V učebnách 2. B, 3A ,1A světelné zdroje různé barvy světla, na některých krytech žluté skvrny, 
což zhoršuje kvalitu osvětlení. Dále informoval o tom, že řediteli bylo doporučeno oslovit 
podlahářskou firmu ………, která by mohla provést ocenění materiálu a prací, a navrhnout i 
harmonogram odstranění jednotlivých závad. Ing. Šlechtová namítla, že uvedené závady se 
vyskytují i v jiných třídách a doporučila, zda by nebylo vhodné, aby si pan Šesták prohlédl školu 
a jako odborník řekl, co je třeba udělat. Tajemník namítl, že pro základní posouzení rozsahu 
oprav a na odstranění drobných nedostatků zjištěných kontrolou, je tam školník. 

Starosta informoval radu o výstupu z jednání stavební komise s Ing. Š……………. na téma   
hledání nových zdrojů pitné vody. Bylo provedeno místní šetření a navržena určitá řešení, 
obsažená v přiložené zprávě. Ing. Fiala doplnil starostu o informaci, že původní projekt vycházel 
pouze z Valtířovského zdroje a řešil technicky zkapacitnění přívodu do vodojemu a rozvodu po 
obci. Současně upozornil na skutečnost, že zcela nevyřešil tlakové výkyvy, které se vyskytují 
v současnosti. Dle Ing. Š……………. nelze využít současné trasy a bude nutno vybudovat nové, 
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což si vyžádá další náklady.  Proto bylo domluveno, že projekt doplní o další (nové) zdroje tak, 
aby bylo celé území obce zásobeno pitnou vodou s dostatečným tlakem. Ing. Fiala současně 
upozornil, že pro hledání nových zdrojů pitné vody lze čerpat dotace, ale k tomu je nutné se 
rychle rozhodnout, zda obec nechá zpracovat dokumentaci k provedení vrtu. Radní potvrdili, že 
hledání nových vodních zdrojů je pro obec zásadní věc. 
Starosta informoval radu o tom, že památník TGM je po rekonstrukci písma a že byla objednána 
busta z umělého pískovce o výšce 49 cm a váze 19 kg. Budeme se muset urychleně dohodnout, 
kde památník instalujeme. Doplnil, že asi nejpřijatelnější místo bude trávník u COOPu, a že by 
za tímto účelem stálo za to jednat o jeho odkoupení. 

Starosta připomenul, že Ing. Šlechtová má zítra stříbrnou svatbu na zámku a poděkoval paní  
Mendlové za její první vystoupení jako oddávající na svatbě. 

Starosta informoval o postupu ve věci prodej pozemku kolem ČSOV – jednáme o odkoupení – 
pan ………. cestu cca 180 m2 a my pozemek kolem ČSOV cca 15x11 m. Pozemek byl zaměřen 
a oddělen, čekáme na odsouhlasení, pak bude proveden GP a odhad znalce. 

K bodu programu 6 Diskuse 

Paní Mendlová – posekán pruh trávy v ulici Zahradní, tráva byla uklizena pouze z části, zbytek 
byl ponechán na komunikaci bez řádného zametení.  

Paní Mendlová  - při akci Vyčistíme Česko zanechala schválně pytel s odpadem u čerpačky (u 
……..), aby si ti co odklízeli pytle všimli, že jsou tam pohozeny nějaké roury, které již zarůstají 
travou. Nestalo se tak. Bylo by vhodné je vytahat, a pokud je lze využít, někde uskladnit, nebo 
je odvézt jako šrot do sběrného dvora. 

Paní Mendlová se dotázala, v jakém stavu příprav jsou „autobusové zastávky“. Starosta 
odpověděl, že obdržel dvě nabídky, obě přibližně stejné kvality, ale nabídka p. ………. je 
levnější. Paní Mendlová doporučila, aby při výměně zastávek v ulici Děčínská byl i vyměněn 
plot, který zapadne do centra obce a naproti u DPS navrhuje místo plotu zbudovat zídku se 
zábradlím, ze strany od DPS dosázet keře. 

Ing. Fiala se dotázal, jak je to s nájemními smlouvami s FK Jiskra. Starosta odpověděl, že se 
předělávají. Ing. Fiala připomněl, že se současně s tím musí řešit i byt, který je v budově. 

Ing. Fiala se dotázal, zda již úřad ví, kolik bude stát rozhrnutí zeminy deponované na škvárovém 
hřišti. Starosta odpověděl, že to zatím nevíme. Paní Mendlová upozornila na skutečnost, že pouze 
část zeminy se bude dát využít. Kameny a zdivo navezené tam z výkopu základů pro školní 
jídelnu se pro tyto účely využít nedá a budou se muset odvézt. 

Ing. Šlechtová upozornila na opětovné navážení sutě a asfaltových zbytků na skládku pod 
odbočkou na Velichov. Doplnila, že jsou tam ukládány i složky nebezpečného odpadu a že 
navážka zasypává zdravé stromy a tlak, kterým na ně působí, může způsobit jejich vyvrácení. 
Starosta odpověděl, že obec tam vozí pouze suché klestí a zeminu, kterou se snaží skládku zakrýt. 

Ing. Šlechtová upozornila na to, že na našich pozemcích ( 198/13 a 198/39) si utvořili zahrádkáři 
skládku, na které nyní parkují. Navrhla, aby jim tyto zbytkové parcely byly nabídnuty 
k odkoupení. 

Ing. Šlechtová se dotázala na další postup v rámci bytové koncepce schválené zastupitelstvem, 
konkrétně prodej bytů.  Ing. Fiala odpověděl, že v privatizaci bytů se dále nepokračovalo. Pan 
Mottl doplnil, že někteří nájemníci již projevili zájem si byt koupit. Pokud by byl zájem všech 
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nájemníků, nevidí problém jim dům prodat. Nechce však prodej za účelem spekulace – dalšímu 
obchodování s byty. 

Ing. Šlechtová požádala o předložení informace o stavu hospodaření za 1. čtvrtletí letošního roku. 

Ing. Šlechtová se dotázala, jak je to s vodou a dluhy v Tivoli. Starosta odpověděl, že nájemci 
sdělil, že spotřebu vody zaplatit musí, ale pokud prokáže, že se jednalo o havárii, může podat 
radě žádost o prominutí části stočného. V případě dluhu na nájemné zaplatili 2x cca 17.000,- Kč, 
čili něco málo. 

Paní Mendlová i Ing. Šlechtová vznesly připomínku k opakující se nepřítomnosti některých 
zaměstnanců v úředních dnech zejména pak na to, že úředníci čerpají jednodenní nebo půldenní 
dovolenou v úředních dnech.  Dále konstatovala, že občané poukazují na přístup některých 
zaměstnanců obce, že si při jednání s těmito zaměstnanci připadají jako „občan druhé kategorie“, 
který svými požadavky obtěžuje a potvrdila, že i ona sama má takový pocit když přijde na úřad. 
Starosta požádal o upřesnění jací občané a o které zaměstnance se jedná. Pro možnost řešení.  

 
 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:50 hod. 

 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsal dne 15. 04. 2019 
L. Boháč 
 

   


