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Z Á P I S   
 

z 13. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 07. 2019 od 15:00 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni: Ing. Fiala, paní Mendlová 
 
Jednání rady bylo zahájeno 15:00 hod. 

K bodu programu 1 Zahájení  

13. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 12. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
147/2019 
Program jednání 13. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 13. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Činnost odpovědné osoby - VaK  
3) Hospodaření s majetkem obce 
4) Finanční záležitostí 
5) Různé 
6) Zprávy starosty 
7) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu činnost odpovědné osoby – Vak  
 
Na pozvání rady obce se dostavil Ing. P……., jednatel společnosti Provod a Ing. Š…………, - 
jednatel společnosti Pro Systém, Ing. J………. - odborník na ČOV a Dr. K……. – hydrogeolog, 
pan Šesták – tajemník KIS, Bc. Katzerová-vedoucí úseku VaK OÚ.    
Starosta přivítal přítomné a seznámil je s účelem dnešního jednání – činnost oprávněné osoby, 
připravované investice a jejich financování, nové vodní zdroje. Následně předal slovo                     
Ing. P……., který informoval přítomné, že minulý týden byla zveřejněna výzva k podání žádosti 
o dotaci na intenzifikaci ČOV. Doplnil, že bude třeba jednat také s Krajem o poskytnutí dotace 
z fondu vodního hospodářství. Upozornil na skutečnost, že krajské dotace jsou zatím v režimu de 
minimis. Jako velmi problematický vidí požadavek, aby před podáním žádosti o dotaci byl již 
vybrán dodavatel stavby. Bude třeba, aby obec schválila zadávací podmínky, které připraví firma 
Provod a aby proběhl výběr nejvhodnější nabídky. Bude se jednat o zadání dle zákona. 
Schvalovacím orgánem tedy bude rada obce. Na ČOV je již pravomocné povolení na čerpací 
stanici Valtířov, včetně výtlaku do ČOV Velké Březno bylo o povolení požádáno. 
Činnost oprávněné osoby – starosta informoval přítomné o nutnosti z důvodu provozování VaK, 
zajistit činnost oprávněné osoby externě, neboť současná vedoucí nesplňuje zákonné požadavky 
délky praxe ve VaK. Proto jednal předběžně s Ing. P…….., zda by tuto činnost po zákonem 
stanovenou dobu 2 let pro obec nevykonával. 
Ing. P……. informoval přítomné, že za tímto účelem spolupracuje společnost PROVOD se 
společností PRO SYSTÉM. Ing. Š………….předložil předběžnou nabídku, které obsahovala 
činnost oprávněné osoby, technickoekonomické poradenství na vodovodech a 
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technickoekonomické poradenství na kanalizaci včetně ČOV, s tím, že tuto činnost v daném 
rozsahu bude vykonávat za 420.000,- Kč/rok bez DPH.   
Tajemník upozornil na skutečnost, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tedy 2 roky a 
s ohledem na požadovanou výši odměny se jedná o VZMR a mělo by proběhnout výběrové řízení. 
Současně předpokládá, že společnost PRO SYSTÉM bude svou činnost realizovat v úzké 
spolupráci s vedoucí VaK, aby po uplynutí 2 leté doby praxe byla Bc. Katzerová schopna tuto 
činnost vykonávat samostatně, tak jak tomu bylo u Ing. Lípové. 
Ing. Š……….. odpověděl, že to předpokládá, a že navrhuje uzavřít smlouvu na dobu kratší, např. 
půl roku a obsah následné smlouvy pak upravovat dle dosažených praktických dovednosti            
Bc. Katzerové.  
Ing. P……. potvrdil, že žádost o změnu povolení na KÚÚK zpracují a podají za obec oni. 
Starosta přislíbil, že zabezpečí, aby se všichni členové rady seznámili s obsahem předložené 
nabídky a na svém příštím jednání rozhodli. 
Vodní zdroje – Dr. K…….. informoval přítomné, že provedl šetření a označil 4 prameny, u kterých 
by bylo vhodné provést měření sytnosti pramene -  trvá cca 1 rok, dále upozornil na možná místa 
skrytého vývěru podzemních vod – doporučil pomocí techniky vytipovat místa, kde by bylo 
vhodné provést průzkumné vrty, dále doporučil provést revizi současných vrtů -  domnívá se, že 
vody je v nich dost, ale mohou být poškozené. 
Starosta se dotázal na vrt Kasávia, o kterém Dr. K…… hovořil – domnívá se, že se jedná o zdroj 
u P…….., protože u Kasávie žádný potok není. Dr. K……... následně potvrdil domněnku starosty. 
K danému bodu nebylo přijímáno žádné usnesení.  

K bodu programu 3 Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy 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. Jedná 
se úpravu stávající distribuční sítě NN, důvodem zřízení odběrného místa je výstavba RD na 
pozemku p. č. 285/1 v k. ú. Velké Březno – Na Výsluní. Záměr byl schválen zastupitelstvem 
obce usnesením číslo 105/2019 a zveřejněn 25. 6. 2019 do 11. 7. 2019. 
Bez diskuse 
Usnesení 148/2019 
Smlouva 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 předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit uzavření Smlouvy 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 
     Budoucí oprávněná: 
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
     IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s.r.o., se  
     sídlem Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ 323 00, IČ 49196812 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením návrhu na uzavření smlouvy budoucí zastupitelstvu obce k projednání.    
                                                                                                                                 T: 23. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. .., 
v ul. …………………………………………… - nájemce:  …………………….,                      
…………………… 
Konstatoval, že paní ………….. má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 25. 04. 2019 na dobu 
určitou do 30. 06. 2019 bez automatické prolongace. Vzhledem k této skutečnosti si podala 
žádost dne 25. 06. 2019 o prodloužení smlouvy na další období. K datu 30. 06. 2019 dluží na 
nájemném za měsíc červen 2019 částku 2.818,- Kč.  Nedoplatek za vyúčtování služeb za rok 
2018 činí 1.532,- Kč. Je splatný k 31. 07. 2019 a není doposud uhrazený. 
Doplnil, že pokud bude uhrazený dluh do 30. 06. 2019, bytová komise doporučuje uzavřít novou 
nájemní smlouvu na dobu určitou 3 měsíců bez automatické prolongace. V opačném případě 
zaslat výzvu k opuštění bytu. Dluh k danému datu uhrazen nebyl. 
Bez diskuse 
Usnesení 149/2019 
Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. .., v …………………………………., 
……………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
     uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. .., v domě ………………………………….. 

       Nájemce: 
     …………………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit odeslání výzvy k odevzdání bytu                                     T: 31. 07. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce návrh paní ………. na zrušení usnesení č. 146/2019 a návrh na 
uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .., v ul. …………………………….. - nájemce:  
……………………………………... 
Konstatoval, že dne 27. 03. 2019 byl uzavřen s paní …………………… 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. Dne 17. 06. 2019 neschválila rada obce usnesením            
č. 146/2019 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. .., ……………………………… 
s paní …………………………………………. 
Dále doplnil, že dne 02. 07. 2019 paní …………… podala opětovnou žádost o uzavření nájemní 
smlouvy k výše uvedenému bytu, ve které uvedla, že se dostala do finanční tísně, a proto v měsíci 
dubnu 2019 neuhradila splátku dluhu ani nájem. Ten uhradila dodatečně v měsíci dubnu a také 
splátku dluhu ve výši 1.995,- Kč. Opět se zavazuje splácet dlužnou částku po 10.000,- Kč 
měsíčně.  
Na základě usnesení č. 44/2018 z 3. Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo dne          
17. 12. 2018, byla s paní …………… uzavřena dohoda o uznání dluhu v částce 71.883,- Kč a 
dohoda o splátkách po 2.000,- Kč měsíčně. Následně pak v dopise ze dne 08. 01. 2019 se zavázala 
k tomu, že dokud neuhradí celou dlužnou částku, bude splácet tento dluh v měsíčních splátkách 
po 10.000,- Kč. Tento svůj závazek za měsíce leden až červen 2019 neplnila. Za těchto 6 měsíců 
zaplatila celkem z dlužné částky 37.375,- Kč (místo 60.000,- Kč). Paní …………………. dluží 
na nájemném ke dni 30. 06. 2019 celkovou částku 37.375,- Kč (za měsíce březen, duben, květen 
a červen 2019 snížila dluh o částku 11.080,- Kč -  k 28. 02. 2019 byla dlužná částka ve výši 
48.455,- Kč). Nedoplatek za vyúčtování služeb za rok 2018 činí 2.040,- Kč. Je splatný k  
31. 07. 2019 a není doposud uhrazený. 
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Komise majetková a bytová nedoporučila prodloužit dobu nájmu o další období v případě, že 
nebude uhrazen celý dluh do 30. 06. 2019. Dnes byla do pokladny složena částka 13.200,- Kč, 
celkový zbylý dluh činí cca 24.000,- Kč 
Ing. Šlechtová konstatovala, že chápe, že se někdo dostane do finančních problémů, ale bydlení 
by mělo být prioritní. 
Pan Mottl namítnul, že výše dluhu se podstatně snížila a že pokud bude uzavřena smlouva, je 
velký předpoklad, že dluh bude umořen celý, než kdyby tomu bylo naopak. 
Starosta prohlásil, že nechápe, proč se zavázala platit 10.000,- Kč měsíčně, když má uzavřenou 
dohodu na 2.000,- Kč. 
Ing. Šlechtová odpověděla, že se domnívá, že neuhradila splátku a hrozilo ji, že nedostane novou 
nájemní smlouvu a doplnila, že ji osobně vadí, že dluhy řeší, až když „jí teče do bot“. 
Usnesení 150/2019 
Návrh na zrušení usnesení č. 146/2019 a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu        
č . .., v ul. ……………………………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Ruší 
      usnesení z 12. schůze Rady obce Velké Březno č. 146/2019, kterým nebylo schváleno              
      uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., ………………………………… 
II.  Schvaluje 
      uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. .., …………………………………. na dobu určitou 
      do 30. 09. 2019 

        Nájemce: 
      ………………………………………….. 

 III.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření nové nájemní smlouvy.                                                      T: 31. 07. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na výpověď nájmu bytu č. ……………. – nájemce: 
…………………………………….. Konstatoval, že paní ………………… má uzavřenou 
nájemní smlouvu ze dne 12. 10. 2017 na dobu určitou od 12. 10. 2017 do 12. 10. 2018 
s automatickou prolongací a Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 02. 2019, kterým se na 
základě rozvodu manželů upravuje nájemce pouze na paní ………………….., v ostatních 
bodech zůstala smlouva beze změn. Doplnil, že dne 15. 10. 2018 byla s nájemkyní uzavřena 
dohoda o splácení dluhu na částku 10.127,- Kč v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč. Do dnešního 
dne hradila z této dohody celkovou částku 2.003,- Kč. Dále doplnil, že nájemce dluží nájemné 
za měsíc listopad 2018 v částce 1.877,- Kč, za měsíc březen 2019 v částce 2.105,- Kč a měsíc 
červen 2019 v částce 2.105,- Kč. To znamená, že ke dni 30. 06. 2019 dluží celkem za dlužné 
nájemné a dlužnou částku z dohody 14.211,- Kč. Nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2018 
činí 1.143,- Kč, ale tato částka je splatná až ke dni 31. 07. 2019. Vzhledem k těmto uvedeným 
skutečnostem bytová a majetková komise doporučuje zaslat výzvu k okamžité úhradě dluhu (již 
zaslána dne 24. 06. 2019) a výpověď nájmu bytu. 
Ing. Šlechtová upozornila na stanovisko Komise majetkové a bytové, ve kterém je uveden termín 
31. 8. 2019. Proto nechápe, proč je návrh předložen již nyní. Navrhla, aby z tohoto důvodu byl 
materiál stažen a znovu předložen v září 2019.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Materiál byl stažen z jednání 
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Starosta předložil radě k projednání Návrh na výpověď nájmu bytu č. ………………… – 
nájemce: ………………………………………………………………………….   
Konstatoval, že …………………………… mají uzavřenou nájemní smlouvu ze dne  
01. 12. 2015 na dobu určitou od 15. 12. 2015 do 30. 11. 2016 s automatickou prolongací.  
Doplnil, že dne 18. 01. 2019 byla s panem ……………………. uzavřena dohoda o splácení 
dluhu na částku 15.678,- Kč v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč. Do dnešního dne uhradil z této 
dohody celkem částku 1.500,- Kč. Dluží i na nájemném za měsíce leden, únor a březen celkem 
4.617,- Kč. Tzn., že ke dni 30. 06. 2019 dluží celkem částku 18.795,- Kč. Proto byla dne                
18. 03. 2019 zaslána upomínka, dne 13. 05. 2019 výzva a dne 24. 06. 2019 výzva k okamžité 
úhradě dluhu. 
Dále doplnil, že nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2018 činí 4.111,- Kč, ale tato částka bude 
splatná ke dni 31. 07. 2019. Vzhledem k těmto uvedeným skutečnostem komise majetková a 
bytová, která se konala dne 03. 06. 2019, doporučuje zaslat výzvu k okamžité úhradě dluhu (již 
byla zaslána) a ukončit nájem bytu výpovědí. Dne 11. 06. 2019 jsme obdrželi od pana ………….. 
prohlášení, ve kterém slibuje, že bude splácet dlužné nájemné po 500,- Kč měsíčně. 
Tajemník upozornil na žádost pana ………… obsahující snížení výše měsíční splátky z  
1.000,- Kč na 500,- Kč. 
Bez diskuse 
Usnesení 151/2019 
Návrh na výpověď nájmu bytu č. ……………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      výpověď nájmu bytu č. .., v ul. ……………………………………….. 
      Nájemce: …………………………………….. 
                      ……………………………………         
II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      schválit uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 500,- Kč/měsíc s panem ………….   
  …………………………………………………………………………………, oba trvale  
      hlášenými na adrese ………………………….. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce,  
      předložením návrhu na uzavření dohody o splátkách zastupitelstvu obce k projednání.    
                                                                                                                                 T: 23. 09. 2019 
 IV.Ukládá  
       Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
       zabezpečit doručení výpovědi nájmu bytu.                                                       T: 31. 07. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na vrácení bytu č. .. v domě …………… - nájemce:  
……………………………………... 
Konstatoval, že výše uvedená nájemnice má uzavřenou nájemní smlouvu, která je z důvodu 
opakovaného neplacení nájemného vyhotovena na dobu určitou do 30. 06. 2019. Upozornil, že 
paní …………. byla již několikrát vystavena nová nájemní smlouva a vždy ji opakovaně 
vyzýváme, aby ji podepsala a vyzvedla. Na tyto výzvy nijak nereaguje. Až když sama tuto 
smlouvu potřebuje (např. z důvodu odpojení elektřiny), přijde si ji vyzvednout a podepsat. 
K 28. 02. 2019 dlužila částku 7.378,- Kč (jak bylo uvedeno i v zápisu z rady ze dne 25. 03. 2019). 
Dne 05. 03. 2019 uhradila 3.000,- Kč a zbytek dluhu měla uhradit do konce měsíce března. 
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Nestalo se tak. I nadále neplatila nájemné, až 20. 06. 2019 uhradila 5.962,- Kč. Ke dni                     
30. 06. 2019 dluží na nájemném částku 7.623,- Kč. 
Nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2018 činí 6.528,- Kč. Tato částka je ale splatná až ke dni 
31. 07. 2019.  
Doposud paní …………………. nepodala ani žádost o prodloužení doby nájmu o další období. 
Vzhledem k těmto uvedeným skutečnostem komise majetková a bytová doporučuje zaslat výzvu 
k vyklizení bytu. 
Bez diskuse 
Usnesení 152/2019 
Výzva k vyklizení a vrácení bytu č. ………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.    Souhlasí 

s odesláním výzvy k vyklizení a vrácení bytu č. …, v ul. …………………………………,                 
…………... 

        Nájemce: ……………………………………………. 
   II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     1. o usnesení informovat p. ……………………..                                           T: 12. 07. 2019 
     2. zabezpečit doručení výzvy k vrácení bytu č. ...                                            T: 31. 07. 2019                       
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na vrácení bytu č. .. v domě ………….., nájemce: 
……………………………….. 
Konstatoval, že s uvedenou nájemkyní byla dne 18. 01. 2019 uzavřena nová nájemní smlouva na 
dobu určitou do 30. 06. 2019. Tato smlouva byla uzavřena po uhrazení celého dluhu v částce 
152.041,- Kč. Doplnil, že od února 2019 do června 2019 nemá paní ………. uhrazeno nájemné 
a k 30. 06. 2019 dluží částku v celkové výši 13.294,- Kč a také nepožádala o prodloužení nájmu 
o další období. Vzhledem ke skutečnosti, že paní ………… opět nehradí nájemné, doporučuje 
komise majetková a bytová zaslat výzvu k opuštění bytu. 
Bez diskuse 
Usnesení 154/2019 
Výzva k vyklizení a vrácení bytu č. ……………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Souhlasí 

       s odesláním výzvy k vyklizení a vrácení bytu č. .., …………………………. 
       Nájemce: 

     ………………………………….. 
   II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     1. o usnesení informovat p. …………………..                                                T: 12. 07. 2019 
     2. zabezpečit doručení výzvy k vrácení bytu č. ...                                             T: 31. 07. 2019                       
  Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě k projednání návrh na přijetí finančního daru. Konstatoval, že předmětem 
smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů obce 
spojených s organizací druhého ročníku Tivolího léta. 
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Bez diskuse  
Usnesení 154/2019 
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru – ELKUS s.r.o.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč, který bude použit ke krytí nákladů obce  
      spojených s organizací 2. ročníku Tivolího hudebního léta a uzavření smlouvy o  
      poskytnutí finančního daru. 
      Dárce: 
      ELKUS s.r.o., IČ: 47309610, se sídlem nám. Prokopa Velikého 443/12a, 400 01 Ústí nad  
      Labem. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                          T:  30. 07. 2019 
III. Svěřuje 
     p. Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     pravomoc, v souvislosti s konáním 2. ročníku Tivolího hudebního léta, uzavírat smlouvy o   
     přijetí daru.          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření dohody o splátce dluhu. Konstatoval, že 
paní …………………….. žádá o možnost uhradit nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2018, 
který činí 10.022,- Kč, v měsíčních splátkách po 500,- Kč. 
Pan Mottl informoval radu, že dluh za vodu činil přes 18.000,- Kč, část uhradila a zbytek by 
chtěla splácet. Vysokou spotřebu uznala – údajně podtékající WC. 
Usnesení 155/2019 
Návrh na uzavření dohody o splácení dluhu za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 
2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 10.022,- Kč a jeho úhradě v měsíčních  
     splátkách po 500,- Kč. 
     Dlužník: 
     ………………………………………………………………………………………….,  
     …………………………….      
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce Velké Březno, 
     předložením žádosti Zastupitelstvu obce Velké Březno k projednání.              T: 23. 09. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 Různé 

Starosta předložil radě k projednání Čištění odpadních vod z fekálních z bezodtokových jímek 
na ČOV Velké Březno. Konstatoval, že firma Miroslav Rus s.r.o., podala nabídku na spolupráci 
při využití volné kapacity ČOV Velké Březno k likvidaci obsahu fekálních vozů na ČOV       
Velké Březno. Jedná se o nabídku spolupráce, kdy by za předem daných podmínek byly do šachty 
před čerpací stanici u Tivoli za úplatu 110 Kč/m3 vyváženy odpadní vody z bezodtokových jímek 
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neboli žump. Předem dané podmínky jsou, ohlášení každého návozu odpadních vod cisternovým 
vozem obsluze ČOV, předem dané maximum přivezených vod, zohlednění aktuálního zatížení a 
stavu ČOV max. 3x týdně cisterna, vypouštění odpadních vod do šachty přes koš apod.  
Na oplátku Miroslav Rus nabízí bezplatné čištění pískového lapolu ČOV včetně likvidace 
odpadu z čištění lapolu (cca 8000,- Kč/rok bez DPH) a zásadní zvýhodnění ceníku služeb na 
veškeré zakázky pro obec, jako je čištění kanalizace splaškové a dešťové a odvoz a likvidace 
s tím souvisejícího odpadu, 2 x ročně čerpání kalu z akumulací čerpacích stanic odpadních vod, 
čerpání a odvoz kalu z ČOV Valtířov nebo služby fekálního vozu pro bytový fond. Doplnil, že 
v minulosti spolupráce Miroslava Ruse a provozu kanalizací a ČOV bezproblémově fungovala, 
zákaz vyvážení fekálií na ČOV znamenala až změna zákona, kdy vody a kaly ze žump a septiků 
se staly odpadem a zařízení, které je smělo přijímat, muselo být provozovnou na zneškodňování 
odpadů povolenou krajským úřadem. Novelou zákona č. 254/2001 Sb. o vodách jsou odpadní 
vody akumulované v bezodtokové jímce (žumpě) prioritně odpadními vodami, odpadem se 
stávají, pokud nesplňují požadavky provozního řádu na odpadní vody. Ze stanoviska Krajského 
úřadu Ústeckého kraje vyplývá, že obsahy žump jsou prioritně odpadními vodami a ne odpadem, 
proto mohou být na čistírně odpadních vod likvidovány. Obsahy septiků zůstávají i nadále 
zařazeny jako odpady, proto na ČOV Velké Březno, která není zařízením k přijímání odpadů, 
nesmí být vyváženy. Mělo by se jednat o 3 cisterny týdně s tím, že by měly být vypouštěny do 
šachty u ČSOV pod Tivoli. 
Starosta se dotázal, zda by nebylo možné čerpat obsah fekálního vozu přímo do čističky. 
Pan Mottl odpověděl, že by to nebylo vhodné, protože v něm jsou obsaženy i hrubé nečistoty 
(papír, hadry apod.) které se na česlech oddělí a nebudou poškozovat čerpadla. 
Starosta se dotázal, jak budeme kontrolovat počet cisteren. 
Pan Motl odpověděl, že příjezd k šachtě je uzavřen uzamčenou závorou, bude tedy nutné, aby si 
řidič cisterny vyzvedl na ČOV klíč, a tak budeme znát počet vypouštěných cisteren. 
Tajemník namítl, že mu vadí to místo – letní sezona, předzahrádka Tivoli a možné obtěžování 
zápachem. 
Ing. Šlechtová na to reagovala, že pokud to bude neúnosné, svůj souhlas rada zruší. 
Usnesení 156/2019 
Čištění zahuštěných odpadních vod z fekálních vozů na Čistírně odpadních vod          
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Souhlasí  

s využitím volné kapacity ČOV Velké Březno k čištění odpadních vod z bezodtokových 
jímek dodávaných firmou Miroslav Rus s.r.o. IČ: 04712773, se sídlem Náměstí 9. května 
212, Chabařovice, za cenu 110,- Kč/m3 + DPH. 

II. Ukládá 
Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK, 
zabezpečit realizaci tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na bezúplatný převod čerpací stanice pitné vody, 
vodovodu, kanalizace, ČOV a čerpací stanice odpadní vody od OS Vítov IV. Konstatoval, že se 
jedná o vodovod HDPE 90 x 5,4 o délce 125 m, zahrnující čerpací stanici, 10 přípojek vody a     
3 hydranty a splaškovou kanalizaci PVC DN 250 o délce 248 m zakončenou čistírnou odpadních 
vod SBR 50, čerpací stanicí splaškových vod s vyústěním vyčištěných vod do Homolského 
potoka. Součástí převodu by musela být i přípojka elektřiny, která zajišťuje chod obou čerpacích 
stanic. Doplnil popis problematiky z hlediska provozu nabízeného majetku: 
 



 

 

9 
 

1. Potrubí vodovodu a kanalizace vede soukromým pozemkem – není zajištěno věcným 
břemenem. 

2. Čerpací stanice pitné vody není uvedena na kolaudačním souhlasu, je na soukromém 
pozemku a bez přístupu.  

3. V ochranném pásmu potrubí i čerpací stanice je postavena zeď z KB bloků, která ztíží 
případné opravy havárií na zařízení. Navíc svou vahou a hloubkou základů může vyvolat 
poškození potrubí. 

4. Jako problematické se ukazuje i čištění splaškové kanalizace, která byla v minulosti již 
několikrát ucpaná. 

5. Splašková kanalizace není napojena do obecní kanalizace, ale je zakončena samostatnou 
ČOV. Ta potřebuje pravidelnou obsluhu a údržbu, dále je třeba zajistit chod čerpadel, 
provádění rozborů na odtoku a přítoku, odkalování a odvoz kalu z ČOV.  

6. Objekt čistírny je umístěn mezi silnicí a potokem, ČOV je neoznačena, neoplocena, 
poklopy jsou bez uzamčení. 

Na dotaz vedoucí VaK na přístup k zařízení čerpací stanice pitné vody bylo řečeno, že majitel 
pozemku zhotoví ve zdi z KB bloků dvířka z veřejné komunikace. Pokud by převod na obec 
proběhl, bude třeba zajistit nápravu vadného kolaudačního souhlasu, zpracovat a aktualizovat 
související provozní řády vodovodu, kanalizace a ČOV. 
Z výše uvedených důvodů provoz VaK obce nesouhlasí s realizací převodu čerpací stanice 
pitné vody, vodovodu, kanalizace, ČOV a čerpací stanice odpadní vody OS Vítov IV do správy 
a majetku obce Velké Březno. 
Bez diskuse 
Usnesení 157/2019 
Bezúplatný převod čerpací stanice pitné vody, vodovodu, kanalizace, ČOV a čerpací 
stanice odpadní vody od OS Vítov IV 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit bezúplatný převod čerpací stanice pitné vody, vodovodu, kanalizace, čistírny  
     odpadních vod a čerpací stanice odpadních vod, které vlastní obyvatelé OS Vítov IV. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením návrhu na bezúplatný převod, zastupitelstvu obce k projednání. T: 23. 09. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato  

Starosta předložil radě k projednání návrh na svěření pravomoci Bc. Kateřiny Katzerové, vedoucí 
úseku VaK OÚ Velké Březno, k uzavírání smluv o dodávce vody pitné vody a odvádění 
odpadních vod s odběrateli. Konstatoval, že předchůdkyně, Ing. Lípová měla toto pověření od 
roku 2015. 
Usnesení 158/2019 
VaK - uzavírání smluv jménem obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Svěřuje 
      v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích Obecnímu úřadu Velké Březno pravomoc  
      rozhodovat o uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, mezi obcí  
      Velké Březno, coby dodavatelem, a konkrétními odběrateli; tato pravomoc v sobě zahrnuje  
      i oprávnění rozhodovat o změnách či ukončení již uzavřených smluv o dodávce pitné vody  
      a odvádění odpadních vod. 
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II.  Stanovuje  
      v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, že pravomoc rozhodovat o uzavírání  
      smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, a o změně a ukončení těchto smluv,  
      svěřenou Radou obce Obecnímu úřadu, vykonává Úsek správy vodovodů a kanalizací  
      Obecního úřadu Velké Březno, konkrétně pak výkon této pravomoci zabezpečuje vedoucí  
      Úseku správy vodovodů a kanalizací Obecního úřadu Velké Březno. 
III. Pověřuje 
      Bc. Kateřinu Katzerovou, vedoucí úseku VaK OÚ, 
      jednáním za obec Velké Březno při uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění    
      odpadních vod, a při změnách a ukončení těchto smluv, tj. pověřuje podepisováním těchto  
      právních jednání za Obec. 
IV. Ukládá 
      1. Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
          vydat v návaznosti na Usnesení Rady Obce pod bodem I., II. a III., Bc. Kateřině  
          Katzerové, vedoucí Úseku správy vodovodů a kanalizací Obecního úřadu Velké Březno,  
          písemné pověření k rozhodování o uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění  
          odpadních vod, a o změnách a ukončení těchto smluv, a k podepisování těchto právních    
          jednání za obec.                                                                                             T: 31. 07. 2019 
      2. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
          ve smyslu tohoto usnesení, předložit návrh na změnu a doplnění organizačního řádu   
          obecního úřadu.                                                                                             T: 19. 08. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu  6  Zprávy starosty   0 

 

 

K bodu programu 7 Diskuse.      bez diskuse 

 
 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:35 hod. 

 
 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 
 
 
 
 
zapsal dne 08. 07. 2019 
L. Boháč 


