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Z Á P I S   
 

z 12. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 17. 06. 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  

12. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 11. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
Usnesení 125/2019 
Program jednání 12. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 12. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Koncepce rozvoje ZŠ Velké Březno  
3) Hospodaření s majetkem obce 
4) Finanční záležitostí 
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 Koncepce rozvoje ZŠ Velké Březno  
 
Na pozvání rady obce se dostavil ředitel Základní školy Velké Březno, příspěvkové organizace, 
který prezentoval koncepci rozvoje školy.  
PaedDr. D….. uvedl materiál, který dal radním k dispozici, nazvaný Dlouhodobý záměr rozvoje 
Základní školy ve Velkém Březně na období 2018-2024. Upozornil zejména na analýzu 
současného stavu. Dále argumentoval vývojem rozpočtu školy od roku 2007, který spolu s vlivem 
inflace a růstem nákladů na provoz z důvodu rostoucího počtu žáků, měl negativní dopad na rozsah 
oprav a možnosti obnovy a modernizace budovy a vybavení školy. 
Paní Mendlová konstatovala, že na II. stupni chybí odborné učebny, což má za následek nejen 
snížení kvality výuky, ale tento stav odrazuje i případné mladé zájemce z řad učitelů. 
Dr. D…… odpověděl, že o tomto problému ví, že se jej snažilo bývalé vedení řešit, ale bohužel, 
škola nedisponuje vhodnými prostory, kde by mohly být tyto učebny zřízeny. Současně upozornil 
na „stárnoucí“ počítačové vybavení a omezenou možnost využití interaktivních tabulí k výuce. 
Ing. Fiala doporučil, aby si vedení školy stanovilo priority. Obec nemá neomezené možnosti a je 
proto třeba investovat smysluplně. 
Paní Mendlová doporučila řediteli svolat za tímto účelem jednání za účasti všech zainteresova-
ných, hlavně učitelů. 
Dr. D…… potvrdil, že to má v úmyslu. 
Paní Mendlová se dotázala, jaké projekty škola připravuje. 
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Dr. D…… odpověděl, že v uplynulém období škola realizovala projekty v celkové hodnotě 6 mil. 
Kč a doplnil, že vzhledem ke skutečnosti, že učitelé mají svoji práci a rodiny, je to velmi významný 
počin. 
Paní Mendlová namítla, že se zřejmě jedná o projekt školního psychologa a projekty z nadace 
ČEZ, ale ona myslí projekty v současné době, které by řešily potřeby školy. Doplnila, že existují 
nadace, které přispívají např. na revitalizaci nebo obnovu školních zahrad. 
Ing. Fiala konstatoval, že prioritou č. 1 je rozhodnout o tom, co s prostorem po staré školní jídelně 
i s ohledem na ředitelem vyjmenované potřebné rekonstrukce a investiční akce.   
Starosta poděkoval Dr. D…….. za jeho vystoupení a rozloučil se. 
K danému bodu nebylo přijímáno žádné usnesení.  

K bodu programu 3 Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na pozemek 39 a 105, oba v k. ú. Velké Březno – v rámci akce „Reko  VTL 
DM 500 Velké Březno – Horní Police 1. etapa – jedná se o rekonstrukci vysokotlakého 
plynovodu. Záměr byl schválen usnesením č. 78/2019 a zveřejněn 24. 05. 2019 -10. 6. 2019.  
Bez diskuse 
Usnesení 126/2019 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
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 na  
     pozemku č. 39 a 105 v k. ú. Velké Březno. 
     Oprávněný:  
     GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567   
     zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská  
     499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložit návrhu na uzavření smlouvy k projednání zastupitelstvu obce.         T: 24. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání záměr uzavřít smlouvu budoucí. Konstatoval, že dne 03. 06. 
2019 obec Velké Březno obdržela žádost od Omexom GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 
1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec, na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření 
smlouvy budoucí o věcném břemeni a práva provést stavby. Jedná se úpravu stávající distribuční 
sítě NN, důvodem zřízení odběrného místa je výstavba RD na p.p.č. 285/1 v k. ú. Velké Březno 
– Na Výsluní. 
Bez diskuse 
Usnesení 127/2019 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IP-12-4009614/003, UL-V. Březno, p.p.č. 285/1, přípojka kNN 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a  
     dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009614/003, UL-V. Březno, p.p.č. 285/1, přípojka kNN,     
     na obecním pozemku č. 291/123 v k. ú. Velké Březno. 
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II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 24. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání záměr prodeje části komunikace. Konstatoval, že obec 
obdržela žádost manželů M….… a V…….. B……..….., bytem ………….., 403 23, Velké 
Březno o odkoupení pozemku č. 370/2 o výměře 226 m2 –  ostatní plocha v katastrálním území 
Velké Březno, který vznikl geometrickým plánem č. 810-34/2019. Cena obvyklá byla stanovena 
znaleckým posudkem na 214,71 Kč/m2. Kupní cena činí 48.524,- Kč + náklady s tím spojené.  
Součásti kupní smlouvy bude zřízení služebnosti – věcného břemene práva a jízdy ve prospěch 
obce, případně následujících vlastníků. 
Bez diskuse. 
Usnesení 128/2019 
Záměr prodeje části p. p. č. 370/1  v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 370/1, dle geometrického oddělovacího plánu číslo                     
     810-34/2019 označené jako pozemek p. č. 370/2, o výměře 226 m2 v k. ú. Velké Březno,  
     s věcným břemenem práva chůze a jízdy. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                     T: 24. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě návrh na koupi pozemku. Konstatoval, že obec požádala manžele 
B………. o koupi části pozemku 324/5 o výměře186 m2 – travní porost okolo ČSOV ve 
Valtířově. Nově vzniklý pozemek č. 324/9, GP 566-25/2019. Cena obvyklá byla stanovena 
znaleckým posudkem na 400,67 Kč/m2. Kupní cena činí 74.525,- Kč + náklady s tím spojené.   
Bez diskuse. 
Usnesení 129/2019 
Koupě pozemku části pozemku č. 324/5 v k. ú. Valtířov nad Labem – ČSOV 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

   schválit uzavření smlouvy o koupi části pozemku č. 324/5, trvalý travní porost v k. ú. Valtířov 
   nad Labem, dle geometrického oddělovacího plánu č. 566-25/2019 označeného jako pozemek 
   p.č. 324/9, o výměře 186 m2,  
   za cenu 74.525,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na odkoupení pozemku zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                                                                                                 T: 24. 06. 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 výpověď smlouvy o nájmu pozemků. Konstatoval, 
že z důvodu převodu kabin TJ Spartak Valtířov je třeba vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou 
mezi obcí Velké Březno a Římskokatolickou farností Svádov na pozemky číslo 299 a 300, oba 
v k. ú. Valtířov nad Labem.  Doplnil, že výpověď z nájemní smlouvy připravil právník obce. 
Ing. Fiala se dotázal, zda bude o výpovědi informováno vedení TJ Spartak Valtířov. 
Starosta odpověděl, že jim text výpovědi zašleme v kopii.  
Usnesení 130/2019 
Výpověď z nájemní smlouvy 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     Výpověď ze Smlouvy o nájmu pozemku č. 299 a 300, oba v k. ú. Valtířov nad Labem,   
     uzavřené dne 14. 9. 2016 uzavřené mezí Obcí Velké Březno a Římskokatolickou farností  
     Svádov se sídlem Labská 1, 403 22 Svádov, doručovací adresa Jeseninova 80/2, 400 03 Ústí   
     nad Labem, zastoupenou Rev. Dom. J……… M……...  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit odeslání výpovědi nájemní smlouvy pronajímateli.                              T: 30. 06.2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku. Konstatoval, 
že pan P….. L……, bytem ……………, 403 23 Velké Březno požádal o pronájem části p.p.č. 
445/1 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 50 m2. Doplnil, že se jedná se o pruh před plotem, který 
si chce sám udržovat. Bytová komise souhlasí. Záměr pronájmu byl schválen usnesením 
121/2019 a zveřejněn 29. 5. 2019 -14. 6. 2019. 
Bez diskuse. 
Usnesení 131/2019 
Pronájem části pozemku p. č. 445/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 445/1, ostatní plocha, v k. ú. Velké Březno o   
     výměře cca 50 m2,  
     účele nájmu - údržby pozemku 
     doba nájmu - na dobu neurčitou,  
     za cenu 0,50 Kč/m2 s tím, že pozemek nesmí být oplocen  
     Nájemce: 
     pan P….. L……, bytem …………., 403 23 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…… Ch……., nar. ……….., bytem ………….., 
403 21 Ústí nad Labem, Mgr. K……… B…….……, nar. ………., bytem ……….………, 403 
23 Velké Březno a J…… Ch……, nar. ………, bytem ………………., 400 03 Ústí nad Labem 
o prodej pozemku č. 99/1 o výměře 1209 m2 – vedený jako ovocný sad v katastrálním území 
Vítov u Velkého Března. Pan Ch…... předložil svůj znalecký posudek, kde cena obvyklá za 1 
m2 činí 250,- Kč.  Komise majetková a bytová proto doporučila, aby obec nechala zpracovat svůj 
znalecký posudek. Znalec stanovil cenu obvyklou ve výši 400 Kč/m2. Komise majetková a 
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bytová se přiklání k našemu znaleckému posudku. Ch………. souhlasí s touto stanovenou cenu 
ve výši 400 Kč/m2.  Kauce ve výši 5.000 Kč byla složena.   
Ing. Fiala konstatoval, že víme, že p. Ch……. bude tento pozemek prodávat za 1.000,- Kč/m2 a 
my mu ho prodáme ani ne za polovinu. 
Ing. Šlechtová se dotázala, z jakého odhadu budeme vycházet.  
Starosta odpověděl, že z našeho a současně upozornil, že se jedná o záměr. 
Usnesení 132/2019 
Záměr prodeje p. p. č. 99/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno. 
     schválit záměr prodeje p.p.č. 99/1 o výměře cca 1209 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                       T: 24. 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 přiznání odměny řediteli ZŠ Velké Březno. 
Konstatoval, že v souladu s ustanovením čl. V odst. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy Velké 
Březno, předkládám radě obce návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ, PaedDr. J…. 
D……, za výsledky školy dosažené v 1. pololetí 2019. 
Paní Mendlová vyslovila nesouhlas s předloženým návrhem, neboť se domnívá, že osobní podíl 
ředitele na akcích předložených jako hodnotící kritérium pro přiznání odměny, je minimální. 
Následně na příkladech uvedla jména konkrétních organizátorů. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že se ve věci cítí podjatá a proto se raději zdrží. 
Paní Mendlová ještě doplnila, že s výší odměny pro ředitelku MŠ problém nemá, neboť ona sama 
převážnou část prezentovaných akcí, na rozdíl od ředitele ZŠ, připravuje a organizuje. 
Ing. Šlechtová namítla, že vzhledem k počtu zaměstnanců MŠ jí nic jiného nezbývá. Základní 
škola je podstatně větší organizace, s vyšším počtem zaměstnanců, na které lze úkoly delegovat. 
Starosta navrhl, aby oběma ředitelům byla přiznána odměna ve stejné výši, a to ……….,- Kč 
Usnesení  133/2019 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává 
     PaedDr. J….. D……, řediteli ZŠ Velké Březno, 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši ……….. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitele školy.               T: 30. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na přiznání odměny ředitelce MŠ Velké Březno. 
Konstatoval, že v souladu s ustanovením čl. V odst. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy Velké 
Březno, předkládám radě obce návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ, paní P…. 
H…….., za výsledky školy dosažené v 1. pololetí 2019. 
Bez diskuse. 
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Usnesení 134/2019 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     paní P…. H………, ředitelce MŠ Velké Březno, 

mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši ………... 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitelku školy                         T: 30. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání k projednání návrh na stanovení odměny člena KPPP -  Mgr. 
A….. M…….  
Konstatoval, že činnost Komise pro projednávání přestupků (dále jen KPPP) je stanovena 
zákonem 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  Právník obce, jehož 
funkce byla zrušena k 30. 6. 2019 byl také členem KPPP. Umožňovalo mu to být osobně 
přítomen při jednání KPPP, klást otázky, namítat námitky apod., a to zejména v případech, kdy 
obviněný z přestupku byl zastupován advokátem nebo kdy se jednalo o složité případy např. 
společné řízení.  To je také důvod, proč požadujeme, aby i jeho nástupce byl členem KPPP. 
Doplnil, že členství v KPPP lze vykonávat pouze na základě jmenování starostou obce. V tomto 
případě se však nejedná o pracovní nebo obdobný poměr, členem KPPP nemůže být advokát, 
jako právnická osoba. Jedná se tedy o jmenování externí fyzické osoby (ne zaměstnanec a ne 
zastupitel).   
Bez diskuse 
Usnesení 135/2019 
Návrh na stanovení odměny člena zvláštního orgánu – Komise pro projednávání 
přestupků 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     stanovit Mgr. A…… M…….. odměnu za výkon funkce člena Komise pro projednávání   
     přestupků takto: 
     500,- Kč za hodinu v rozsahu 20 hod. měsíčně a 800,- Kč za hodinu nad limit 20 hodin  
     měsíčně  
 II. Pověřuje 
     p. Karla Jungbauera, starostu obce 
     předložením návrhu odměny člena KPPP zastupitelstvu k projednání.           T: 24. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

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 
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do stěn objektu, možná i podlahy a z větší části vytekla do odtokového kanálku v kuchyni 
restaurace. Je ochoten uhradit spotřebu stočného ve výši 28 m3, které měl fakturované ve stejném 
období roku 2018. 
Bez diskuse. 
Usnesení  136/2019 
Návrh na prominutí stočného 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje   
     vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 8.708,- Kč (slovy osmtisícsedmsetosmkorun   
     českých), jako poplatku za stočné v objemu 293 m3, v důsledku úniku vody z prasklého  
     přívodního potrubí na toaletách restaurace Tivoli, jejímž nájemcem je společnost Garlic  
     KOM s.r.o., IČ: 27274934 
II. Ukládá  
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ,   
     o usnesení informovat žadatele.                                                                          T: 30. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na změnu usnesení č.89/2019. Konstatoval, že rada 
obce souhlasila se spolufinancováním rekonstrukce ordinace praktického lékaře (ordinace, 
čekárna a denní místnost) v částce ve výši 125.000,- Kč bez DPH a doplnil, že ve stejný den rada 
schválila usnesením č. 88/2019 rozpočtové opatření č. 2/2019, ve kterém na tuto akci vyčlenila 
částku 200.000,- Kč. Dále doplnil, že dne 12. 6. 2019 obdržela obec fakturu od firmy Marvan na 
částku 163.075,- Kč včetně DPH (134.772,67 bez DPH). Důvodem byly vícepráce, které se 
„objevily“ až po zahájení prací, a proto je nebylo možné zahrnout do rozpočtu. 
Aby bylo možné proplatit fakturu, navrhl radě obce, provést změnu usnesení č. 89/2019.  
Ing. Šlechtová se dotázala, zda bude třeba schválit rozpočtové opatření. 
Starosta odpověděl, že nikoliv, rozpočtem vyčleněné částka činí 200.000,- Kč 
Usnesení 137/2019 
Návrh na změnu usnesení 9. rady obce č. 89/2019 -  Mediconet s.r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Mění a doplňuje 
     usnesení č. 89/2019 takto: 
     Souhlasí   
     se spolufinancováním rekonstrukce ordinace praktického lékaře (ordinace, čekárna a denní  
     místnost) v částce ve výši 163.075,- Kč 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 Různé 
 
Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb. 
Konstatoval, že na základě usnesení rady obce č. 100/IV/2019 předkládá k projednání návrh 
smlouvy o právní pomoci uzavřené s Mgr. A…… M………, advokátem.  
Tajemník se dotázal, zda mají radní zájem se s Mgr. M……… osobně setkat.  
Radní potvrdili, že ano.  
Tajemník se zavázal, že toto setkání zorganizuje po dovolených, nejlépe v září. 
Usnesení  138/2019 
Smlouva o poskytnutí právních služeb 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
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I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb ve znění předloženého návrhu. 
     ADVOKÁT: 
     Mgr. A…… M……, advokát  
     se sídlem Hradiště 96/6, 400 01 Ústí nad Labem 
     zapsaná v Seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17355 
     IČO: 018 78 077, DIČ CZ8951242443 
     bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1742558163/0800 
II. Ukládá  
     p. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení.             T: 30. 06. 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 zajištění služeb pověřence. 
Konstatoval, že na základě usnesení rady obce č. 100/IV/2019 předkládá k projednání návrh 
smlouvy o zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, uzavřené s Mgr. A…….. 
M…….., advokátem.  
Bez diskuse 
Usnesení 139/2019 
Smlouva o zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů ve znění  
     předloženého návrhu. 
     ADVOKÁT: 
     Mgr. A…… M……., advokát  
     se sídlem Hradiště 96/6, 400 01 Ústí nad Labem 
     zapsaná v Seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17355 
     IČO: 018 78 077, DIČ CZ8951242443 
     bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1742558163/0800 
II. Ukládá  
     p. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení.             T: 30. 6. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
domácích kompostérů. Konstatoval, že je předložen návrh výzvy - zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby označené jako „ Obec Velké Březno – předcházení vzniku odpadů“. 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 136 ks kompostérů o objemu min. 1000 l a 214 ks 
kompostérů o objemu min. 2000 l. Předpokládaná cena zakázky činí 1.906.000,- Kč bez DPH. 
Jediným výběrovým kritériem je ekonomická výhodnost. Tedy vyhraje ten, který dodá výrobek 
stejné kvality, za stejných podmínek a ve stejném čase nejlevněji. Doplnil, že nově bude celé 
řízení probíhat pouze elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje www.vhodne-
uverejneni.cz. Z uvedeného vyplývá, že otvírání obálek provede zadavatel, přesněji zástupce 
zadavatele, společnost ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o. (má za tímto účelem uzavřenou 
s obcí smlouvu), tedy bez účasti účastníku výběrového řízení. Proto bude ustavena pouze komise 
pro výběr nejvhodnější nabídky – Hodnotící komise. Dále doplnil, že celý projekt je 
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008417“. 

http://www.vhodne-uverejneni.cz/
http://www.vhodne-uverejneni.cz/
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Bez diskuse 
Usnesení  140/2019 
Zahájení výběrového řízení VZMR „Obec Velké Březno – předcházení vzniku odpadů“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
       zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Obec Velké Březno – předcházení  
       vzniku odpadu“ ve znění předloženého návrhu. 
II.   Ustavuje 
       Hodnotící komisi ve složení: pan Karel Jungbauer 

Ing. Hana Šlechtová 
paní Zuzana Mendlová 
Mgr. Michal Kulhánek 
PhDr. Pavlína Linková 

III. Svěřuje 
      1.  Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
           pravomoc, aby  případě neúčasti jmenovaných členů, doplnil Hodnotící komisí do   
           stanoveného počtu. 
      2.  Společnosti ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o. 
           pravomoc v souladu s obsahem „Výzvy“ a v rozsahu smlouvy č. SOD/11/2018,    
           zastupovat zadavatele. 
IV. Ukládá 
       Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
       zabezpečit oznámení o záměru zadat tuto VZ na portále „vhodne-uverejneni.cz a ÚD  
       obecního úřadu.                                                                                               T:  30. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku č. 3 SOD/24/2019 - Výstavba 
školní jídelny a kuchyně.  Konstatoval, že v průběhu další realizace stavby bylo navrženo a 
schváleno několik změn oproti původní dokumentaci. Jedná se o provedení stavebních úprav dle 
výše uvedeného soupisu, a to: ZL3.1 - provedení 2 ks nik pro uložení hasicích přístrojů, které 
nebyly zakresleny ve výkresové části prováděcí dokumentace a nebyly uvedeny v soupisu prací 
a dodání a osazení 4 ks HP; ZL3.2 - provedení SDK předstěn před závěsnými systémy 
zařizovacích předmětů na WC, které nabyly uvedeny v soupisu prací a dodávek; ZL3.3 - navýšení 
výměry litých podlah o chybějící výměru; ZL3.4 - provedení keramických obkladů na stěnách 
za umyvadly v m. č. 0.01, které nebyly zakresleny ve výkresové části prováděcí dokumentace a 
nebyly uvedeny v soupisu prací;  ZL3.6 - PD ve výpisu prvků a v soupisu prací a dodávek 
požadovala dodání pouze žebříku bez suchovodu, z důvodu PO objektu je nutné doplnit 
suchovod; ZL3.7 - projektovaná podlahová krytina z přírodního lina bude nahrazeny krytinou na 
bázi PVC; ZL3.9 - po projednání zadání s investorem byly provedeny korekce množství a cen 
zejména u mycího stroje na sklo pol. č. 57; ZL3.10 - na žádost investora bude provedeno uložení 
chrániček pro propojení stávajícího objektu s budovou jídelny datovou kabeláží  
Doplnil, že započtením víceprací a méněprací vznikl rozdíl + 85.283,71 Kč bez DPH. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda podpisem dalšího dodatku nepřekročíme limit povolený zákonem 
o zadávání veřejných zakázek, abychom se vyvarovali případných stížností na ÚOHOS 
Starosta odpověděl, že limit je 10%, což je v našem případě 2,5 mil. Kč a ten určitě nepřekročíme. 
Usnesení 141/2019  
Návrh na uzavření dodatku č. 3 SOD - realizace veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny 
a kuchyně pro obec Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
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I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 3 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. 3 SOD/24/2018.                           T: 30. 06. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato  
 
Starosta předložil radě k projednání návrh Domovního řádu. Konstatoval, že návrh byl zpracován 
právníkem obce a připomínkován a doplněn vedením obecního úřadu. Poté byl rozeslán členům 
KMaB k připomínkování.  Doplnil, že změny týkající se obsahu Domovního řádu, navržené 
KMaB, byly provedeny. 
Tajemník odůvodnil, proč součástí Domovního řádu nebudou telefonní čísla integrovaného 
záchranného systému – jsou uvedena v Požární poplachové směrnici, která by měla viset 
v každém obecním domě. Dále doplnil, že součástí Domovního řádu nebude ani nařízení vlády 
týkající se rozsahu oprav hrazených nájemníkem a ani čísla na havarijní službu, neboť pro obecní 
byty nemáme havarijní službu zajištěnou. 
Pan Mottl informoval radu o návrhu Komise majetkové a bytové týkajícího se způsobu hrazení 
odměn domovníkům. Komise navrhuje náklady na odměny domovníků zahrnout do služeb. 
Usnesení 142/2019 
Domovní řád 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     Pravidla pro užívání a udržování domů s byty, bytů a nebytových prostor v domech s byty  
     označené jako „Domovní řád“ ve znění předloženého návrhu 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění Domovního řádu vyvěšením v obecních bytových domech a na webu 

obce.                                                                                                            T: 31. 07. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 v obci Velké 
Březno 
Bez diskuse 
Usnesení 143/2019 
Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2018 v obci Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 v obci Velké 
Březno a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 v obci Velké Březno k projednání. 
III. Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy o PO za rok 2018 zastupitelstvu k projednání. 
                                                                                                                                 T: 24. 06. 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 organizačního zabezpečení 7 schůze zastupitelstva 
obce 
Bez diskuse. 
144/2019 
Návrh programu jednání 7. schůze zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
Doporučuje 
Zastupitelstvu obce Velké Březno, schválit: 
I. Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční dne 24. 06. 2019     
    takto:  

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

II.  Ověřovatele a skrutátory 7. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Mgr. Michal Kulhánek a  
      paní Květuše Vyhnálková.  
III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
      paní Ivana Charvátová, Bc. Tomáš Pýcha 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 bezúplatném převodu stavby 
kabin v užívání TJ Spartak Valtířov, z.s. Konstatoval, že záměr bezúplatného převodu byl 
schválen zastupitelstvem obce dne 20. 5. 2019, usnesením číslo  81/2019 a byl zveřejněn na 
úřední desce dne 24. 5. 2019. 
Bez diskuse. 
Usnesení 145/2019 
Smlouva o bezúplatném převodu stavby -  kabiny TJ Spartak Valtířov 
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  -  
     stavby bez čp/če na pozemku, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Svádov, ve  
     znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložit návrh na uzavření smlouvy k projednání zastupitelstvu obce.           T: 24. 06. 2019 
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 ke Smlouvě o nájmu bytu 
číslo 7, v ul. Valtířov 77, obec Velké Březno, jehož nájemcem je paní K…… J……... 
Konstatoval, že dne 27. 03. 2019 byl uzavřen s paní K……… Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
na dobu určitou do 30. 06. 2019. Dne 14. 06. 2019 podala nájemnice žádost o prodloužení doby 
nájmu o další období. Doplnil, že dle sdělení paní Klementové dluží paní K……… na nájemném 
ke dni 31. 05. 2019 celkovou částku 39.370,- Kč a tím, že za měsíce březen, duben a květen 2019 
snížila dluh o částku 9.085,- Kč (k 28. 02. 2019 byla dlužná částka ve výši 48.455,- Kč). Dále 
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informoval radu, že Komise majetková a bytová doporučuje vyčkat s úhradou celého dluhu do 
30. 06. 2019, pokud nájemnice dluh nevyrovná do uvedeného data, zaslat výzvu k vyklizení bytu. 
Ing. Šlechtová se dotázala, proč je předkládán pouze tento dlužník a ne i ti ostatní.   
Tajemník vysvětlil, že je to proto, že požádala o uzavření dodatku a nájem ji končí 30. 6. 2019. 
Po konzultaci bylo právníkem doporučeno, abychom ji ještě před ukončením nájmu zaslali 
upozornění, že smlouva končí a že má byt do určitého termínu odevzdat. Co se týká ostatních 
návrhů doporučených Komisí majetkovou a bytovou, bylo nutné je dopracovat, a proto budou 
předloženy radě 8. 7. 2019.  Současně doplnil, že se domnívá, že pokud dlužnice svůj dluh 
doposud neuhradila, tak ho do 30. 6. 2019 neuhradí. 
Ing. Šlechtová sdělila, že se přiklání k Alt. 1 návrhu usnesení, neschválit uzavření dodatku č. 2. 
Usnesení 146/2019 
Žádost o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Neschvaluje 

       uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 7, ……………, obec Velké Březno 
       Nájemce: 

     K……… J………., nar. ………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     informovat nájemce o usnesení rady obce a vyzvat jej k vyklizení a odevzdání bytu  
     s termínem do 15. 7.2019.                                                                                   T: 30. 06. 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 tom, že kontrolní dny na stavbě jídelně jsou nyní každý týden.  
Ing. Šlechtová se dotázala, kdy bude jídelna dokončena.  
Starosta odpověděl, že stavebně do konce července a s vybavením do konce srpna. 

Starosta seznámil radní s podmínkami, které musí úřad plnit pro zajištění výkonu státní správy, 
finančních operacích a o kontrolních mechanizmech uložených zákonem o obcích a zákonem o 
finanční kontrole a na to navazujícím organizačním uspořádání úřadu. Doplnil, že právě s ohledem 
na rozdílné úkoly úřadu v přenesené působnosti a v samostatné působnosti by bylo namístě je i 
organizačně a personálně oddělit, to by však vedlo k nárůstu počtu zaměstnanců. Uvedl, že 
s ohledem na maximální využití stávajících zaměstnanců, nelze tyto dvě působnosti organizačně 
zcela oddělit. Jako příklad uvedl, že z 15 zaměstnanců je 10 úředních osob a 5 neúředních osob, 
z toho 7 úředních osob plní současně úkoly na úseku samosprávy. Proto je velmi obtížené zařadit 
konkrétního zaměstnance do některého z úseků obecního úřadu. Proto je také velmi obtížné pro 
osoby „z venku“ pochopit vnitřní organizaci, a z toho vyplývající konkrétní odpovědnosti 
jednotlivých vedoucích úseků.  
Ing. Fiala konstatoval, že chápe nutnost organizačního členění, ale i on sám se v něm „ztrácí“ a 
někdy je i pro něj obtížné zjistit konkrétní osobu, na kterou se má se svým podnětem obrátit.  
Stejný názor vyslovila i ing. Šlechtová. 
Paní Mendlová doplnila, že problém vidí v komunikaci, neboť oslovení úředníci ji zpětně 
neinformují o tom, že při plnění požadavku vznikl nějaký problém. Pak to navenek vypadá, že se 
daným podnětem vůbec nezabývají, a proto jej přednáší na radě. 
Tajemník proto navrhl, aby se s podněty obraceli přímo na něj, a on zajistí jejich předání 
příslušnému referentovi.  
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Starosta informoval radu o požadavku pana V………., projektanta revitalizace náměstí, aby se 
obec jednala s Lesy ČR, které daly nesouhlasné stanovisko k jeho projektu. Radní se shodli 
v názoru, že nalézt řešení je práce p. V………., ke které se zavázal ve smlouvě. 

Starosta informoval radní, že byla uzavřena smlouva o zprostředkování dotace na workoutové 
hřiště a oplocení beachového hřiště, a že je velká pravděpodobnost, že dotaci obdržíme.  

K bodu programu 7 Diskuse. 

Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že z jedné šachty kanalizace na Výsluní vytékají 
splašky. Starosta konstatoval, že už ji pracovníci VaK čistili. Ing. Šlechtová namítla, že se to 
stalo opakovaně i přesto, že byla šachta vyčištěna, že to musí být větší porucha. Starosta přislíbil, 
že to nechá prověřit. 

Paní Mendlová se dotázala, zda již byla nalezena firma na podesty zastávek autobusů. Starosta 
odpověděl, že o tom nemá informaci. 

Paní Mendlová doporučila obejít sběrná hnízda a pokusit se zvýšit počet nádob na separační 
odpad, zejména chybí nádoby na textil a kovový odpad. Starosta doplnil, že je připravovaná 
žádost o dotaci na žluté a modré popelnice k RD, jejíž součástí budou další sběrná hnízda. 

Paní Mendlová doporučila, aby do rozpočtu 2020 byla zahrnuta částka na větší opravy a výstavbu 
nových oplocení u většiny dětských hřišť. 

Paní Mendlová informovala radu o připravovaném záměru vybudovat park TGM v místě 
stávajícího parčíku pod přejezdem s předpokládaným nákladem 150.000,- Kč. Konstatovala, že 
k tomu bude nutno přijmout rozpočtové opatření. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 20:15 hod. 

 
 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 
 
 
 
 
 
zapsal dne 17. 06. 2019 
L. Boháč 




