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Z Á P I S  

z 11. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 27. 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  

11. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 

schopná a že proti zápisu z 10. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 

navržený program schůze: 

Usnesení 119/2019 

Program jednání 11. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 11. schůze takto: 

1) Zahájení 

2) Prezentace VaK 

3) Hospodaření s majetkem obce 

4) Finanční záležitosti 

5) Různé 

6) Zprávy starosty 

7) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2 prezentace VaK 

Na pozvání rady obce se dostavila vedoucí VaK, Ing. Lípová, která prezentovala tvorbu ceny 

vodného a stočného pro rok 2019 a porovnání kalkulace vodného a stočného se skutečností.  Na 

příloze 19a pak vysvětlila obsah, způsob výpočtu a význam jednotlivých údajů tvořících tabulku 

danou ministerstvem zemědělství. Konstatovala, že případný kladný rozdíl mezi skutečností a 

kalkulací je odváděn do Fondu obnovy. Vysvětlila obsah kalkulace stočného a postup jeho 

výpočtu pro občany a pro pivovar. Informovala radní o kalkulačním vzorci (na jehož základě je 

vypočítáváno stočné pro pivovar), který je smluvně dohodnut na období 10 let, tedy od roku 2015 

do roku 2025. 

Ing. Fiala se dotázal, jak dále směřuje projektová příprava obnova vodovodů a hledání nových 

zdrojů vody dle doporučení stavební komise? 

Ing. Lípová odpověděla, že se nedovolala projektantovi.  

Ing. Fiala namítl, že to mělo být předáno projektantovi písemně 

Ing. Lípová odpověděla, ano, požadavky stavební komise předáme projektantovi písemně do 7. 

6. 2019 

Paní Mendlova se dotázala na stáří VaK obce.  

Ing. Lípová odpověděla, že nejstarší část vodovodu je z roku 1930 a kanalizace je stará kolem 25 

let. 

K danému bodu nebylo přijímáno žádné usnesení.  
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K bodu programu 3 Hospodaření s majetkem obce  

Starosta předložil radě k projednání žádost paní M…… H……, bytem L……………, 403 23 

Velké Březno, o pronájem hrobového místa ve Valtířově č. 278. Doplnil, že nájemní smlouva 

nabude platnost 01. 01. 2020 a bude uzavřena na dobu 10 let.   

Paní Mendlová upozornila na některé nedostatky na hřbitově, které „hraničí“ až s neúctou 

k mrtvým.  

Jako příklad uvedla, že na starém „německém“ hrobě jsou umístěny (odkládány) konve na 

zalévání, některé náhrobky jsou povalené. Obec by měla věnovat více péče úpravě hřbitova.  

Usnesení 120/2019 

Pronájem hrobového místa ve Valtířově, č. 278 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 

I.   Schvaluje  

      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 278 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  

      dobu určitou 10 let  

      Nájemce:  

paní M…. H……, trvale bytem L………., Velké Březno. 

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                 T: 30. 06. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost P….. L….., bytem P.. S…., 403 23 Velké Březno o 

pronájem části p.p.č. 445/1 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 200 m2. Jedná se o pruh před 

plotem, který si chce sám udržovat. Komise Majetková a bytová souhlasí. 

Bez diskuze. 

Usnesení 121/2019 

Záměr pronájmu části p. p. č. 445/1 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  

I.  Schvaluje 

     záměr pronájmu části pozemku č. 445/1 v k. ú. Velké Březno, o výměře cca 50 m2 

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                    T: 10. 06. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 Finanční záležitosti  

Starosta předložil radě k projednání návrh na prominutí stočného, které bylo naměřeno na 

ultrazvukovém vodoměru č. 57504821 v období za I. čtvrtletí r. 2019 v restauraci Tivoli. 

Konstatoval, že dle vyjádření p. Č……….. (provozovatel), došlo v restauraci k havárii vody 

prasknutím přívodního potrubí na toaletách. V té době nebyla restaurace v provozu, únik vody 

byl zjištěn až při náhodné kontrole. Doplnil, že vodoměr byl namontován dne 2. 1. 2019 se 

stavem 0 m3. Další odečet byl proveden 1. 4.2019, stav k tomuto dni byl 321 m3. Z protokolu 

programu READy Manager od fy Kamstrup, která nám dodává vodoměry, vyplývá, že byla 

zaznamenána na tomto vodoměru prasklina před 14-21 dny během posledních 30 dnů v měřeném 

období. Dále doplnil, že pan Č………. si je vědom toho, že mu bude naúčtováno vodné v plném 

rozsahu, žádá však o prominutí části stočného. Voda se dle jeho tvrzení z části vsákla do stěn 

objektu, možná i podlahy a z větší části vytekla do odtokového kanálku v kuchyni restaurace. Je 
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ochoten uhradit spotřebu stočného ve výši 28 m3, které měl fakturované ve stejném období roku 

2018. 

Ing. Šlechtová se dotázala, zda má pan Č……….. uhrazeno nájemné. 

Starosta konstatoval, že byl srovnán dluh za rok 2018. 

Ing. Šlechtová namítla, že nájemné za rok 2019 uhrazeno nemá. Současně navrhla, že je ochotna 

se k žádosti o prominutí stočného vrátit, pokud pan Č……….. do 17. 6. 2019 uhradí nájemné 

včetně poplatků, tak jak má stanoveno ve smlouvě, tedy za leden až červen 2019. 

S návrhem radní, vyslovili souhlas a materiál byl proto z programu jednání rady stažen.   

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta předložil radě k projednání žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost služby 

rané péče, kterou organizace poskytuje jedné rodině v naší obci (viz Žádost EDA cz). 

Konstatoval, že v žádosti jsou vyčísleny průměrné náklady na klienta za rok, které činí 50.000,-

- Kč a doplnil, že příspěvek na částečné pokrytí nákladů na klienta ve výši 12.000,- Kč, umožní 

dofinancovat tuto službu a zachovat poskytování rané péče v plném rozsahu. 

Tajemník doplnil, že ani v loňském roce nebyla radou obdobná žádost schválena 

Bez diskuze 

Usnesení 122/2019 

Žádost o příspěvek na činnost terénní služby rané péče  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 

I.  Neschvaluje   

     uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 12.000,- Kč (slovy dvanácttisíckorun   

     českých) na   dofinancovat služby rané péče 

     Příjemce: 

     EDA cz, z.ú., IČ: 24743054, se sídlem Filipova 2013/1, Praha 4 

II. Ukládá 

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  

     o usnesení rady obce informovat žadatele.                                                        T: 31. 05. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 Různé 

Starosta předložil radě k projednání žádost ředitelky Mateřské školy Velké Březno, p. o., o 

povolení výjimky z počtu dětí na školní rok 2019/2020. Konstatoval, že na základě konzultace 

s inspektorkou pro předškolní vzdělávání České školní inspekce v Ústí nad Labem, rada obce již 

od roku 2017 stanovuje tuto výjimky, a proto i v tomto případě doporučuje žádosti paní ředitelky 

vyhovět 

Bez diskuze 

Usnesení 123/2019 

Žádost o povolení výjimky z počtu děti v MŠ  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  

I.   Povoluje  

     pro školní rok 2019/2020 výjimku z nejvyššího počtu žáků Mateřské školy Velké Březno,    

     a to: 

     1. třída - počet dětí 27,  

     2. třída - počet dětí 27, 

     3. třída - počet dětí 25. 
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II. Ukládá 

     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  

     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                 T: 31. 05. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku.  Konstatoval, že při zajišťování péče o vzhled 

obce využíváme 5 zaměstnanců obce, které do potřebného počtu doplňujeme zaměstnanci 

nezařazenými do obecního úřadu, pro něž pracovní místa včetně krytí nákladů na platy + sociální 

a zdravotní pojištění vytvořil úřad práce v rámci programu aktivní politiky zaměstnanosti 

nazvaného Veřejně prospěšné práce. Tito zaměstnanci vykonávají svou práci jako uklízeči 

veřejných prostranství a bez nich bychom valnou část této činnosti museli zajišťovat 

dodavatelsky a proto zřejmě i s vyššími náklady. 

Bez diskuze 

Usnesení 124/2019 

Dohoda s Úřadem práce - VPP 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I.   Schvaluje  

     uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  

     poskytnutí příspěvku č. ULA-V-38/2019, s Úřadem práce České republiky,  IČ: 72496991,  

     se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské pobočky  

     ÚP ČR v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr. R…….. G……….. 

II. Ukládá  

     p. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 

     zabezpečit uzavření dohod dle schvalovací části tohoto usnesení.                T: 31. 5. 2019 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 6 Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o výsledcích výběrových řízení na obsazení pracovních pozic 

Vodohospodář a Referent ochrany životního prostředí. Do výběrového řízení na pozici 

vodohospodáře se přihlásila jedna uchazečka, kterou výběrová komise doporučila k přijetí, a na 

pozici referenta ochrany životního prostředí se přihlásilo celkem 6 uchazečů, z toho komise dva 

vyřadila a čtyři doporučila k přijetí.  Tajemník doplnil, že uchazečka o místo vodohospodáře 

splňuje kvalifikační předpoklad vzdělání, ale chybí ji potřebná praxe. Proto po dobu, než tuto 

praxi získá (nejméně 2 roky) bude muset obec uzavřít smlouvu s osobou, která kvalifikaci má. 

Tak jedině budeme moci nadále provozovat VaK. V případě, že tak neučiníme, odebere nám 

krajský úřad povolení a bez toho nelze vodu vyrábět, upravovat a dodávat a ani odvádět a čistit 

splaškové vody. Nově vzniklý náklad budeme muset započítat do nákladů VaK. Starosta 

informoval radu, že předběžně kontaktoval p. P…., který je ochoten tuto práci pro obec 

vykonávat za cenu cca. 30.000 Kč měsíčně. Dále, že kontaktoval Ing. P….., který by byl také 

ochoten tuto práci vykonávat, cenu však nesdělil. Starosta doplnil, že na toto téma hovořil i s Ing. 

L……., která by byla také ochotna tuto činnost vykonávat na DPČ. 

Paní Mendlová přednesla výčet činností referentky OŽP, který si učinila na základě zprávy o 

činnosti OÚ za uplynulý rok a konstatovala, že prostým výpočtem došla k poznání, že je možné 

přerozdělit činnosti referentky OŽP mezi ostatní pracovníky úřadu. Podpořila návrh Ing. Fialy 

na reorganizaci činností jednotlivých zaměstnanců. 
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Tajemník odpověděl, že nesdílí názor, že práce referentky OŽP půjde bezezbytku rozdělit mezi 

ostatní zaměstnance, neboť ti také mají každý několik činností. Doplnil, že metoda hodnocení, 

kterou prezentovala, paní Mendlová není objektivní a ve svém důsledku vede ke zkreslování 

skutečnosti.  

Ing. Fiala doplnil, že není jeho záměrem za každou cenu snižovat počet zaměstnanců, jen by chtěl 

zorganizovat práci tak, aby bylo využito odborné zaměření zaměstnanců (vzdělání nebo praxe), 

což by umožnilo maximální zastupitelnost, která je v současné době zajišťována jen s obtížemi.    

Paní Mendlová připomněla, že jako jeden z důvodu pro přiznání mimořádné odměny, je uváděno 

právě zastupování.  Tajemník odpověděl, že zastupování je zajištěno v agendách všeobecné 

vnitřní správy zejména na úseku podatelny, pokladny, ověřování, Czech Pointu a matriky, tedy 

v agendách, které občané nejvíce využívají. Ostatní zástupy jsou neplnohodnotné a některé 

agendy nelze zastupovat vůbec. Doplnil, že pokud zaměstnanec zastupuje druhého, dělá to na 

„úkor“ svojí práce (agendy). 

Tajemník dále požádal členy rady, aby se svými podněty obracely na příslušné vedoucí úseků, 

kteří mají danou problematiku svěřenou organizačním řádem, anebo přímo na něj. Tím by se 

mělo zabránit nekoordinovaným akcím a také zajistit kontrola plnění daného úkolu, protože nelze 

kontrolovat něco, o čem nevím. 

Starosta informoval radu o tom, že 28. 5. 2019 proběhne další pravidelný kontrolní den na stavbě 

školní jídelny. Ing. Šlechtová se dotázala, kdy bude stavba dokončena, že nepřistoupí na žádnou 

dohodu o prodloužení termínu pro dokončení. Starosta odpověděl, že termín stanovený smlouvou 

na konec prázdnin bude dodržen. 

Starosta informoval o jednání na odboru územního plánování Mm ÚL.  Obdrželi jsme podklady 

k připomínkování, aby se mohla zahájit 1. fáze veřejného projednávání. Současně nás upozornili 

na skutečnost, že jsou personálně značně vytíženi a pokud chceme, aby územní plán byl hotov a 

schválen do roku 2022, bude nutné si jeho pořízení zajistit vlastními lidmi – tedy „sehnat“ si 

svého pořizovatele i projektanta. Proto chce jednat s paní F………., která pro obec 

vypracovávala stávající územní plán i všechny jeho změny. 

K bodu programu 7 Diskuse 

Paní Mendlová uvedla, že v DPS v přízemí bydlí nájemce, za kterým chodí p. H……, který má 

dokonce vlastní klíče a spousta dalších osob. Nájemníci si stěžují, že při vstupu do domu mají 

pocit, že jsou v hospodě. Starosta odpověděl, že to nechá prověřit.  

Paní Mendlová poukázala na kvalitu výkonu správy bytů obecně, zcela chybí kontrola jak 

technického stavu jednotlivých bytů a domů, tak i obsazenosti bytů. Byty jsou bez našeho vědomí 

podnajímány nebo je užívá jiná osoba než ta, která je napsaná v nájemní smlouvě. Současně 

poukázala i na skutečnost, že obecní byty užívají lidé, kteří současně vlastní jiný byt např. v Ústí 

nad Labem, že chybí byty pro učitele a některé byty ve škole jsou pronajaty nájemníkům, kteří 

nemají se školou nic společného. Starosta konstatoval, že pokud mají platnou nájemní smlouvu 

a plní její podmínky, nelze s tím nic dělat, neboť se nejedná o služební byty. 

Paní Mendlová požádala o prověření možnosti pořídit k obecním domům (dle zájmu nájemců) 

kubíkové nádrže na zachytávání dešťové vody k zalévání zahrádek u obecních domů. Obec by 

mohla využít dotací z programu Dešťovka 

Ing. Šlechtová požádala o řešení parkování v křižovatce Děčínský x Alej sportovců. Parkují zde 

vozidla, které nejen že brání ve výhledu, ale také podstatným způsobem zužují pravý jízdní pruh, 

což nutí řidiče vjíždět do protisměru a hrozí kolize. Starosta odpověděl, že to bohužel musí řešit 

policie, protože vodorovné značení, které by zakazovalo parkování, nám policie nepovolila.  Ing. 

Šlechtová proto požádala starostu, aby v tomto smyslu napsal policii. 



 
 

6 

 

Ing. Šlechtová upozornila na vrak auta stojícího v zeleni u silnice ve Valtířově proti vjezdu na 

NTD. Starosta odpověděl, že již byl v tomto smyslu odeslán dopis na krajský úřad. 

Ing. Fiala se dotázal, zda již známe cenu pro rozhrnutí výkopku na škvárovém hřišti. Starosta 

odpověděl, že se za tímto účelem byl podívat na místě s panem Z……. a ten doporučil to celé 

odvézt na skládku. Paní Mendlová navrhla, využít navršenou zeminu k vybudování cyklokrosové 

dráhy. Starosta přislíbil, že na stavebním úřadě prověří podmínky pro její vybudování.  

Ing. Fiala se dotázal, zda již proběhla kolaudace chodníku pod zámkem. Starosta odpověděl, že 

místní šetření proběhlo s tím, že budeme muset nejprve odstranit propad na přeložce vodovodní 

přípojky a pak to zkolaudují. 

Ing. Fiala se dotázal, v jakém stavu příprav je rekonstrukce VO. Starosta odpověděl, že první 

etapa, tedy Valtířov, jde do územního řízení. 

Ing. Fiala navrhl radním, zda by neměli zájem se setkat se zaměstnanci úřadu a popovídat si o 

představách a očekáváních která mají. Ostatní radní souhlasili a požádali starostu o zorganizování 

setkání. 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 19:10 hod. 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 

            starosta                                                                                        místostarostka  

 

 

 

 

 

zapsal dne 27. 05. 2019 

L. Boháč 

 

   


