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Z  Á P  I  S  

 
z 10. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 06. 05. 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  

Na pozvání rady obce se dostavil PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., aby informoval radu o stavu 
příprav kulturní akce Tivolí léto 2019. Konstatoval, že program je naplněn umělci, trochu 
problémy se objevily při zajištění ozvučení, původně domluvený zvukař nemůže, proto bylo 
nutné sehnat náhradu. Je připravena i “mokrá varianta“ pro případ deště.  Žánrově byly jednotlivé 
soboty poskládány tak, aby si na své přišla co nejširší skupina posluchačů. Začíná se v sobotu 
29. 6. 2019 a pokračuje se každou sobotu s tím, že poslední koncert se uskuteční mimořádně 
v pátek 30. 9. 2019, protože v sobotu jsou pivovarské slavnosti. Doplnil, že bude požadovat od 
obecního úřadu připravit na každou sobotu smlouvy a částku pro výplatu odměn umělcům, kterou 
následně v pondělí vyúčtuje. Tento postup se osvědčil i v loňském roce. Dále informoval radu o 
naplnění rozpočtu akce. Počítá se 150 tis. od obce, byla podána žádost o příspěvek na kraj, měla 
by se sejít komise, která rozhodne, zda ano a kolik. Při jednání zastupitelstva by již mohl vědět 
částku. Konstatoval, že byl zklamán tím, že pivovar nepřispěje, neboť to vnitřní předpisy 
Heinekenu nedovolují, pan …………….. přislíbil přispět částkou kolem 15 tis. Kč. Ve spolupráci 
s p. ………… by měli přispět i podporovatelé, částku prozatím nezná. Není zabezpečena úhrada 
poplatku OSA. Bude omezena i propagace. 
Starosta poděkoval panu Šteflovi za přednesenou informaci. 
 

10. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 9. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
Usnesení 103/2019 
Program jednání 10. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 10. 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 pana ………………………………………….. 
………….., IČ: 442 63 856 o umístění pouťových atrakcí na Náměstí v době od 23. 9. 2019 do    
29. 9. 2019 – Václavská pouť. Jednalo by se o pozemek č. 623/1 o záboru cca 1500 m2. Současně 
navrhl uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou za jednorázovou platbu ve výši 2000,- Kč. 
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Bez diskuse  
Usnesení 104/2019 
Pronájem části p. p. č. 623/1 v k. ú. Velké Březno – Václavská pouť 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 623/1, o výměře cca 1500 m2, v k. ú.                 
Velké Březno, na dobu určitou: od 23. 9. 2019 do 29. 9. 2019 

     účel nájmu: umístění pouťových atrakcí, včetně příslušenství, 
     nájemné: 2.000,- Kč    
     Nájemce 
     …………………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T:  22. 09. 2019     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu stavby 
vodojemu, který vybudoval p. ……, jako podmínku další výstavby RD na jeho pozemcích ve 
Vítově.  Konstatoval, že předmětem bezúplatného převodu je: 

a) Čtyřkomorový vodojem s akumulací 4x6 m3, 2 manipulační komory a vsak o objemu        
8 m3, 

b) Prodloužení výtlačného řadu potrubím HDPE90 o délce 242 m, 
c) Prodloužení zásobního řadu potrubím HDPE90 o délce 242 m. 

Dále doplnil, že podmínkou pro bezúplatný převod této stavby je uzavření kupní smlouvy na 
pozemek, na kterém stavba stojí. Tato kupní smlouva je připravena do zastupitelstva ke 
schválení. Po schválení obou smluv bude obec vlastníkem stavby, technologie i pozemku a bude 
proto možné vodojem provozovat v rámci vodárenské soustavy obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 105/2019 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 
“ Vítov II vodojem 4x6 m3“. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ve  
     znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření smlouvy 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 TJ Spartak Valtířov, z.s. na uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu kabin, kterou tato tělovýchovná jednota smlouvou ze dne 23. 9. 2009 
předala obci. Doplnil, že obec se Dodatkem č. 1 ze dne 23. 9. 2009 zavázala, že na návrh dárce, 
převede předmětnou nemovitost bezúplatně zpět, a to nejdříve po 7 letech ode dne uzavření 
předmětné darovací smlouvy. Současně informoval radu o tom, že v souladu s ustanovením,          
§ 39 odst. 1 zákona o obcích, záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat, nebo 
vypůjčit hmotnou nemovitou věc ve vlastnictví obce, obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před 
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce.  
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Bez diskuse 
Usnesení 106/2019 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci –                                           
stavby kabin TJ Spartak Valtířov 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr bezúplatného převodu nemovitosti - stavby kabin, nacházející se na pozemku  
     č. 299, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 215 m2, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti  
     Svádov. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru bezúplatného převodu kabin 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 3 Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě k projednání Vyúčtování hospodaření obce za rok 2019 a návrh 
závěrečného účtu. 
Bez diskuse 
Usnesení 107/2019 
Vyúčtování hospodaření obce za rok 2018 a závěrečný účet 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     Závěrečný účet Obce Velké Březno za rok 2018 ke schválení. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením Vyúčtování roku 2018 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 rozpočtového opatření č. 3/2019, které reaguje na 
ukončenou dotaci na VPP, dále je posílena položka na zaměstnance, dělníky pečující o vzhled 
obce, neboť byl jejich počet navýšen, dále bylo třeba odstranit drobnou havárii vody v naší MŠ. 
Dále je potřeba rozpočtem pokrýt náklady servisní smlouvy za servis VIS obce. Dále je nutné 
krýt náklad na koupi pozemku pod stavbou vodojemu ve Vítově. Konstatoval, že na krytí těchto 
výdajů bude využita finanční rezerva minulých let. 
Bez diskuse 
Usnesení 108/2019 
Rozpočtové opatření 3/2019 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit rozpočtové opatření č. 3/2019 v předloženém znění. 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením RO č. 3/2019 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 žádost p. ……………. o náhradu škody způsobené na jejím 
vozidle tím, že narazila na neoznačenou překážku (vyvrácený obrubník) v ulici Školní.  
Konstatoval, že žádost byla postoupena k vyřízení našemu brokerovi, společnosti Respect, a.s. 
Společnost ve spolupráci s pojišťovnou přiznala pojistné plnění ve výši 5.198,- Kč.  Obec má 
uzavřenou pojistnou smlouvu se spoluúčastí 3.000,- Kč.  Pojišťovna proto vyplatila pojistné 
plnění nižší o tuto spoluúčast.  Částku ve výši 3.000,- Kč musí poškozené obec vyplatit ze svého 
rozpočtu. 
Paní Mendlová se dotázala na rozpor mezi konstatováním správce komunikace, že o překážce 
nevěděl a skutečností, že na rozbitý obrubník poukazovala již v lednu, proto se domnívá, že by 
měla odpovědná osoba škodu nahradit. 
Ing. Šlechtová doplnila, že ona na to upozorňovala již na sklonku loňského roku a doplnila, že 
nyní obec zaplatí tři tisíce, ale do budoucna to může být mnohem více. 
Ing. Fiala doplnil, že se domnívá, že žádost je zpracována velmi profesionálně, s odkazem na       
§ silničního zákona, a i stanoviska správce i obce jsou formulována tak, aby pojišťovna žádosti 
vyhověla. 
Starosta konstatoval, že přímá škoda vyčíslená žadatelkou byla pojišťovnou snížena, ale naše 
spoluúčast v případě obecné odpovědnosti je právě 3.000,- Kč.  Současně zdůraznil, že se jedná 
o obecnou odpovědnost, které se obec může zříci jen v určitých případech. Doplnil, že o 
poškozených obrubnících úřad věděl, ale s ohledem k právě probíhající stavbě školní jídelny 
nepovažoval za ekonomické je opravit. To, že zřejmě nákladní automobil vyvlek obrubník do 
půli silnice však úřad skutečně nevěděl, nicméně firma Klement tvrdí, že závadu nezavinila, ale 
opravila. 
Usnesení 109/2019 
Žádost o náhradu škody na vozidle – p. …………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Souhlasí 
     s vyplacením částky 3.000,- Kč (slovy třitisícekorunčeských), jako spoluúčast obce  
     vyplývající z pojistného plnění pojistné události č. 2196011198. 
     Poškozená: 
     ………………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     paní Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit převedení částky 3.000,- Kč na účet poškozené.                                T: 31. 05. 2019 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 Různé 

Starosta předložil radě k projednání návrh OZV č. 3/2019, o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. 
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 vytvořeno celkem 7 nových OZV. 



 

 

5 
 

Dále doplnil, že doposud platná OZV č.1/2008 sledovala dva cíle, a to: 
a) ochranu veřejného pořádku, 
b) ochranu před škodami na zdraví způsobenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých 
Odbor dozoru MV ČR doporučuje, držet se jen veřejného pořádku a zbytečně to nekombinovat 
ze dvou zákonných zmocnění, nic dobrého to nepřináší (viz analýza). V opačném případě je 
dokonce možné, že bychom dosáhli nechtěných důsledků – např. zákazu požívání alkoholických 
nápojů uvnitř provozoven určených ke konzumaci alkoholických nápojů – pokud se v těch 
prostorech nacházejí děti nebo mladiství. Jediným reálným důvodem proč vydávat podle zákona 
č. 65/2017 Sb. jsou případy, kdy to podle § 10 písm. a) nejde – tedy pokud regulujete i jiná místa 
než veřejná prostranství (např. hřiště, které není veřejným prostranstvím, ale např. oploceným 
zařízením s provozním řádem, který umožňuje při splnění podmínek vstup osob, ovšem takový 
zákaz konzumace již lze právě uvést v daném provozním řádu a tedy potřebnost vydání takové 
OZV se pak stává spornou). Pokud bychom si přeci jen zvolili variantu obojetného využití, 
musíme se nejdříve zamyslet nad tím, co všechno do toho může u nás „nechtěně spadnout“, aniž 
bychom v tomto případě chtěli konzumaci regulovat. 
Dále ještě doplnil, že v návrhu jsou v příloze vymezena místa (zóny), ve kterých je konzumace 
alkoholu zakázána. Jedná se především o zónu zahrnující zámek a základní školu. Dále pak 
parčík u COOPu a ve Valtířově park proti kostelu a park kolem hrobky Chotků.  Hřbitov, dětská 
hřiště ani „Pískovna“ v přílohách zařazeny nejsou, neboť zákaz požívání alkoholu mají upraveno 
svým provozním řádem.  
Ing. Šlechtová se dotázala, zda na všech dětských hřištích a koutcích jsou vyvěšeny Provozní 
řády. 
Starosta ujistil, že ano, ale nechá to pro jistotu překontrolovat.   
Usnesení 110/2019 
Návrh OZV č. 3/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů  
na vybraných veřejných prostranstvích 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 3/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV 3/2019 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. 6/2019, kterou se upravují pravidla pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích. 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 vytvořeno celkem 7 nových 
OZV. Dále doplnil, že předložený návrh vyřešil nalezené nedostatky, které však nezakládaly 
neplatnost OZV č. 2/2016. 
Paní Mendlová požádala o zakoupení košů na psí exkrementy a jejich osazení na 
exponovaných místech. 
Ing. Šlechtová se dotázala, jak bude s obsahem košů dále naloženo.    
Tajemník odpověděl, že jediný způsob je vozit to na ČOV. 
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Usnesení 111/2019 
Návrh OZV č. 6/2019, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 6/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV 6/2019 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. 7/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 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 vytvořeno celkem 7 nových 
OZV. 
Doplnil, že předložený návrh vyřešil nalezené nedostatky, které však nezakládaly neplatnost OZV 
č. 3/2011. Návrh byl doplněn o novou přílohu, na které jsou uvedena veřejná prostranství obce, 
která mohou být zpoplatněna za podmínek stanovených vyhláškou. Dále pro informaci uvedl, že 
obec může v OZV označit jako veřejné prostranství i pozemek jiného vlastníka, v tomto případě 
nezáleží na vlastníkovi, nemusíme jej informovat. Musí se však jednat o pozemky obdobná těm, 
co jsou už výčtem uvedeny v § 34 zákona o obcích (Ústavní soud - Pl. ÚS 5/07). Zjednodušeně 
řečeno veřejným prostranstvím nejsou luhy, louky, stráně, lesy, pole, vody, skály apod. 
Paní Mendlová upozornila na opakující se parkování v zeleni auty firmy Gregi, na vraky a 
vznikající skládku autodílů na pozemku proti sběrnému místu. 
Ing. Šlechtová upozornila na skládku pod vysokým napětím na pozemku pana ………. 
Usnesení  112/2019 
Návrh OZV č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 7/2019 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV 7/2019 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 programu jednání 6. schůze zastupitelstva obce. 
Paní Mendlová doporučila rozepsat pozvánku dle doporučení Mgr. Kulhánka, které vznesl na 
minulém zastupitelstvu.  
Usnesení 113/2019 
Návrh programu jednání 6. schůze zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
Doporučuje 
Zastupitelstvu obce Velké Březno, schválit: 
I. Program 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční dne 20. 05. 2019     
    takto:  
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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 6. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Ivana Charvátová a  
      pan Karel Turek  
III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
      Ing. Jan Fiala, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. a Ing. Mgr. Michal Šidák 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Konstatoval, že dne              
6. 5. 2019 obdržel opětovný požadavek zpracovatele PD – revitalizace náměstí Velké Březno na 
schválení smlouvy budoucí o realizaci přeložky vedení NN tzv. přeložkové smlouvy. Bez těchto 
dokumentů nevydá ČEZ stanovisko k PD potřebné pro vydání povolení stavebním úřadem.  
Doplnil, že právník obce upozorňuje na sankční opatření uvedené ve smlouvě v případě, že se 
přeložka realizovat nebude. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda už je znám nějaký pronajímatel „Selectu“  
Starosta odpověděl, že zatím ne 
Usnesení 114/2019 
Revitalizace náměstí Velké Březno - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     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 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                T: 31. 05. 2019                        
Výsledek hlasování:      hlasů pro   5 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na poskytnutí příspěvku na činnost Linky bezpečí. 
Konstatoval, že dne 7. 5. 2019 obdržel OÚ žádost o poskytnutí finančního daru na částečnou 
úhradu činnosti Linky bezpečí. V rozpočtu obce pro rok 2019 není počítáno s požadovanou 
částkou 5.000,- Kč. Pokud rada schválí poskytnutí daru, bude třeba za tímto účelem schválit 
rozpočtové opatření.  V tomto případě bude částka doplněna do RO č. 3/2019, které bude 
schvalovat zastupitelstvo obce dne 20. 6. 2019.  Doplnil, že v loňském roce rada schválila 
poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč. 
Paní Mendlová konstatovala, že tuto akci podpoří, ale do budoucna je třeba rozpočtově upravit 
poskytování dotací, a to vyčleněním maximální celkové částky, kterou obec poskytne během 
roku na charitativní účely. 
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Usnesení 115/2019 
Žádost o poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských)a uzavření darovací    
     smlouvy za účelem částečné úhrady nákladů na činnost Linky bezpečí. 
     Obdarovaný 
     Linka bezpečí z.s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                            T:  31. 05. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   4 hlasů proti  0  hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost FK Jiskra Velké Březno a Konta Bariéry o poskytnutí 
příspěvku na dobročinný běh spojený s dětským dnem, který se bude konat dne 1. června 2019 
od 13:30 h v areálu FK Jiskra. Výnos akce je určen pro Pepíka Bláhu. 
Bez diskuse. 
Usnesení 116/2019 
Žádost o poskytnutí finančního daru – FK Jiskra 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí daru ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských)a uzavření darovací    
     smlouvy za účelem částečné úhrady nákladů na dobročinný běh. 
     Obdarovaný 
     FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23  
     Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                            T:  31. 05. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  5  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost společnosti BONA HELPO s.r.o. o poskytnutí 
finančního příspěvku na činnost Handicap centrum škola života Frýdek Místek. Radní se dohodli, 
že s ohledem na skutečnost, že centrum nevyvíjí činnost ani v Ústeckém kraji i s ohledem na 
rozpočet obce žádosti nevyhoví, a proto ji ani nezařadí do programu jednání. 
 
Starosta předložil radě k projednání návrh společnosti Respect, na doplnění Flotilové smlouvy o 
nákladní automobil PIAGGIO PORTER. Konstatoval, že rozsah pojištění bude shodný 
s ostatními, tedy spoluúčast 1%, současně jej pojistíme nejen jako automobil, ale také jako 
pracovní stroj. Náklady společného pojistného vzrostou o cca 4 tis. Kč. Smlouva o pojištění 
vozidla PIGGIO PORTER uzavřená se společností UNIQA pojišťovna, a.s. pozbyde platnosti 
dne 19. 6. 2019. Dále navrhl doplnit smlouvu také o vozidlo CAS Tatra 815 4x4, které jsme 
obdrželi darem od HZS ÚK a uvedli do provozu. 
Bez diskuse 
Usnesení 117/2019 
Pojištění vozidel obce Velké Březno – doplnění Flotilové smlouvy 
Rada obce Velké Březno projednala návrh předložený společností Respect a  
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I.   Schvaluje  
     zařazení vozidla PIAGGIO PORTER a CAS TATRA 815 4x4 do Flotilové smlouvy  
     uzavřené se společností Generali pojišťovna, a.s. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit doplnění Flotilové smlouvy.                                                           T:  30. 06. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o obsahu plánu práce Finančního výboru v letošním roce. Paní 
Mendlová nesouhlasila s tím, aby se rozpočet a střednědobý výhled připravoval tak, jak je 
uvedeno v plánu, tedy v prosinci. Doporučuje, aby práce na rozpočtu začaly již v září. Starosta 
namítl, že Finanční výbor tím měl zřejmě na mysli dokončení. Ing. Fiala se přiklonil k námitce 
starosty a současně upozornil radu, že není v její kompetenci přijímat k této otázce usnesení, 
neboť se jedná o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce, a proto je třeba tyto připomínky 
vznést při jednání zastupitelstva.  

Starosta předložil radě rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2019 jako informaci o stavu hospodaření 
obce za období leden až březen 2019, který vzala rada na vědomí. 

Starosta informoval radu o vyhlášení další vlny „kotlíkové dotace“, kterou by měl Ústecký kraj 
otevřít v červenci letošního roku. SFŽP v součinnosti s Ústeckým krajem umožní obcím, aby 
v rámci pomoci lidem, kteří nemají dostatek prostředků na financování realizace výměny kotlů 
před poskytnutím dotace, poskytly občanům bezúročnou půjčku, jejíž splátky pak mohou využít 
pro financování ekologických projektů obce.  Současně konstatoval, že existují rizika, která by 
mohla uvést obec do finančních problémů, proto tomuto projektu osobně není příliš nakloněn. O 
tom, zda obec do Kotlíkové půjčky „půjde“ či nikoli, však rozhodne zastupitelstvo. 

Starosta informoval o průběhu výstavby školní jídelny. Byl vyřešen problém s dodávkou gastro 
zařízení – společnost Gama gastro technology se zavázala, že dodávku provedou včas. Mírný 
skluz je ve finančním plnění, což nám dělá trochu potíže při čerpání půjčky, ale i to bylo 
napraveno. Ing. Šlechtová potvrdila, že se práce na stavbě opět rozjely. 

Starosta informoval o jednání s Mgr. M……, která by na základě výsledku výběrového řízení 
měla s obcí uzavřít smlouvu o právní pomoci s tím, že první dojem byl velmi dobrý. 

Starosta informoval o připravované prezentaci VaK, která se uskuteční dne 15. 5. 2019 od       
16:00 hod. 

K bodu programu 6 Diskuse 

Ing. Fiala upozornil, že na webu chybí zápisy z jednání komisí 

Paní Mendlová požádala o zapůjčení stanu pro Májový běh. Ing. Šlechtová požádala o zakoupení 
ještě jednoho, ale velkého stanu, který bude využit při akcích obce jako např. Rozsvěcení 
vánočního stromu. 

Paní Mendlová informovala radní, že prostřednictvím nadace ČEZ by bylo možné obnovit 
hrušňovou alej na pozemku u hlavní silnice ve Valtířově s tím, že ještě prověří detaily k podání 
žádosti. 
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Ing. Šlechtová požádala o prověření ceny obytných kontejnerů pro potřeby školy. Škola se potýká 
s nedostatkem odborných učeben a nemá ani dostatečné prostory pro školní družinu.  Proto by 
bylo vhodné zamyslet se nad využitím budovy staré jídelny i prostoru kolem ní. Paní Mendlová 
doplnila, že existuje nadace, která podporuje obnovu školních i školkových zahrad, možná by 
bylo dobré toho využít. Ing. Fiala namítl, že chápe potřeby školy, ale v rámci školy nemůžeme 
uvažovat o dalších velkých investicích. Doporučuje pouze terénní úpravy a navrhuje, aby za 
tímto účelem byl do rady přizván ředitel školy. 

Ing. Fiala se dotázal, kolik uchazečů se přihlásilo do výběrového řízení na vodohospodáře a kolik 
do výběrového řízení na referenta ochrany životního prostředí. Tajemník odpověděl, že do 
výběrového řízení na vodohospodáře se přihlásil jeden uchazeč, který splňuje vzdělání, avšak 
nesplňuje délku praxe požadovanou pro výkon funkce odpovědné osoby. Do druhého 
výběrového řízení doposud neobdržel žádnou přihlášku. Proto Ing. Fiala navrhl, aby tajemník 
předložil restrukturalizaci úřadu s tím, že alespoň některé činnosti odcházejících zaměstnanců 
budou převedeny na ostatní zaměstnance, neboť asi vzhledem k počtu přihlášek nám nic jiného 
nezbyde. Paní Mendlová navrhla přerozdělení veškerých činností referenta OŽP mezi ostatní 
zaměstnance úřadu, případně využít i odborného poradenství. Starosta konstatoval, že pokud 
zaměstnanec neplní své úkoly souhlasí s tím, aby s ním byl rozvázán pracovní poměr, ale 
nesouhlasí, aby z tohoto důvodu bylo zrušeno jeho pracovní místo. Tajemník namítl, že návrh 
paní Mendlové nelze akceptovat, neboť ostatní zaměstnanci jsou také velmi vytížení a referent 
OŽP je úřední osobou, která musí splňovat stanovené kvalifikační předpoklady a současně musí 
být v pracovním poměru k obci. Ing. Fiala navrhuje, aby k převodu činností docházelo postupně, 
tak jak se bude nový zaměstnanec zapracovávat.  Tajemník upozornil na skutečnost, že převod 
agendy na jiného znamená, aby dotyčný zaměstnanec předem absolvoval zkoušku odborné 
způsobilosti, která je nejen poměrně obtížná ale také drahá (cca 40.000 Kč) a že takovýto 
požadavek může vést i k dalším výpovědím. 

 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:40 hod. 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 
 
 
 
 
zapsal dne 06. 05. 2019 
L. Boháč 
 

   


