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Z Á P I S   
 

ze 14. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 19. 08. 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  

14. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 13. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
Usnesení 159/2019 
Program jednání 14. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 14. 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 manželů ……………………………, bytem 
……………………………………, o prodej 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 je zřízení služebnosti – věcného 
břemene práva a jízdy ve prospěch obce. Záměr byl zveřejněn 25. 6. 2019 -11. 7. 2019. Dále 
doplnil, že dne 12. 8. 2019 obdržel obecní úřad žádost pana ……………., ve které žádá uzavření 
kupní smlouvy k předmětnému pozemku a upřesňuje rozsah věcného břemene.  
Bez diskuse 
Usnesení 160/2019 
Prodej části p. p. č. 370/1  v k. ú. Velké Březno s věcným břemenem práva chůze a jízdy 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku č. 370/1, dle    
     geometrického oddělovacího plánu č. 810-34/2019 označené jako pozemek p. č. 370/2, o  
     výměře 226 m2 v k. ú. Velké Březno 
     za cenu 48.524,- Kč + náklady spojené s prodejem. 
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………………… 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                     T:  23. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost od ………………………………………..., bytem   
……………………………………………….., na koupi nemovitosti – pozemku č. 291/107 v      
k. ú. Velké Březno o výměře 570 m2 a 291/108 o výměře 525 m2 za účelem výstavby RD. Jedná 
se o pozemky bez základové desky. Pozemky chtějí financovat hypotékou. Kauce ve výši     
10.000 Kč byla složena. 
Bez diskuse 
Usnesení 161/2019 
Prodej p.p.č. 291/107  a 291/108  v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření smlouvy o koupi pozemku číslo 291/107 o výměře 570 m2 a pozemku      

číslo 291/108 o výměře 525 m2, oba v k. ú. Velké Březno  
     za cenu 865.050,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

Kupující: 
……………………………………………………………………………..  
………………………………………………………..    

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                  T:  23. 09.2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost paní ………………………………………………., 
403 23 Velké Březno, IČ: 02979403 o umístění pouťových atrakcí na Náměstí v době                      
od 28. 08. 2019 do 02. 09. 2019. – jako místnímu obyvateli jde o zábavu dětí v době konání 
„Pivovarských slavností“. Jednalo by se pozemek č. 623/1 o záboru cca 1500 m2. Doplnil, že 
navrhuji nájemní smlouvu na dobu určitou za jednorázovou platbu ve výši 2000,- Kč. 
Tajemník upozornil radní na skutečnost, že na náměstí nebudou moci parkovat návštěvníci 
Pivovarských slavností.  
Paní Mendlová prohlásila, že stejnou otázku chtěla také položit, protože ze skutečnosti minulých 
let ví, že je celá obec auty ucpaná tak, že místní mají potíže se dostat ke svým domovům.  
Ing. Šlechtová navrhla několik míst, kde by se mohla vytvořit náhradní parkoviště pro 
návštěvníky, bohužel, všechny navržené pozemky byly buď pronajaté, nebo soukromé. 
Ing. Fiala konstatoval, že by návštěvníci slavností měli více využívat kyvadlovou autobusovou 
přepravu, která je zdarma a doporučil tento krátkodobý nájem za uvedeným účelem schválit. 
Paní Mendlová doporučila umístit na web obce a facebook výzvu, aby návštěvníci slavností 
z důvodu omezené parkovací kapacity v obci, přednostně využívali dopravu vlakem nebo 
autobusy.  
Usnesení 162/2019 
Pronájem části p. p. č. 623/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
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I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 623/1, o výměře cca 1500 m2,                                                       
     v k. ú. Velké Březno, účel nájmu: umístění pouťových atrakcí, včetně příslušenství,                      
     na dobu určitou: od 28. 8. 2019 do 2. 9. 2019,  
     za cenu 2000,- Kč    
     Nájemce 
………………………………………………………, 403 23 Velké Březno, IČ: 02979403. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                          T: 23. 08. 2019                                                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy budoucí. Konstatoval, že    
Eltodo, a.s. s pověřením Obce Velké Březno se obrátila na ČEZ Distribuce, a.s. s žádostmi o 
zřízení nových odběrných míst pro napájení VO, které je řešeno v rámci stavby „Celková obnova 
veřejného osvětlení Velké Březno“ v rozsahu osmi nových zapínacích míst.  
Ing. Fiala se dotázal, zda již předložily II. etapu. 
Starosta odpověděl, že prozatím ne, ale jakmile ji předloží, dostane ji komise k připomínkování. 
Usnesení 163/2019 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

1. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 
19_SOBS01_4121541717, Nový Les, p.p.č. 296/4 v k. ú. Valtířov nad Labem.  

2. Uzavření Smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 19_SOP_01_4121541744, p.p.č. 4/2                                    
v k. ú. Valtířov nad Labem.  

3. Uzavření Smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 19_SOP_02_4121541640, Ústecká  p.p.č. 326/4               
v k. ú. Velké Březno. 

4. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 
19_SOBS01_4121541711, Ústecká a Tovární, p.p.č. 78 v k. ú. Velké Březno. 

5. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 
19_SOBS01_4121541830, p.p.č. 722/1, v k. ú. Velké Březno. 

6. Uzavření Smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 19_SOP_01_4121541704, p.p.č. 826/1                               
v k. ú. Velké Březno.  

7. Uzavření Smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 19_SOP_01_4121541699, p.p.č. 101/1                               
v k. ú. Velké Březno.  

8. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 
19_SOBS01_4121541726, Litoměřická,  p.p.č. 115/1, v k. ú. Vítov u Velkého Března. 

Provozovatel:  
      ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.                    T:  30. 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 zřízení věcného břemene – 
služebnosti. Konstatoval, že společnost VLACH elektroinstalace s.r.o., IČO: 25490974 se sídlem 
Husitská 1/25, 417 41 Krupka žádá o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na pozemek č. 156/1 v k. ú. Velké Březno. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016108/SOBS01 byla schválena a uzavřena dne          
31. 01. 2018. Doplnil, že v příloze je geometrický plán s vyznačením věcného břemene.  
Bez diskuse 
Usnesení 164/2019 
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
Rada obce velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-44016108/SOVB01. 
     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,       
     IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společnosti VLACH elektroinstalace s.r.o.,  
     se sídlem Krupka, Husitská 1/25, PSČ 417 41 IČ : 25490974. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.                                T:  30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost manželů ………., kteří v loňském roce koupili 
rodinný dům čp. …………… a pronajali si pozemek č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem o 
výměře 1375 m2 – trvalý travní porost, který je ve vlastnictví obce a nyní žádají o jeho odkup. 
Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena. 
Bez diskuse 
Usnesení 165/2019 
Záměr prodeje p. p. č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 1375 m2 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením záměru prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                       T:  23. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost pana ………………………………………….,           
403 23 Velké Březno o koupi pozemku č. 536/1 v k. ú. Velké Březno o výměře 165 m2 – zahrada. 
Konstatoval, že pozemek je v současné době pronajat manželům ……………….., kteří pozemek 
udržují. V případě schválení záměru, bude tento zaslán i manželům …………….. Doplnil, úsek 
SOM doporučuje pozemek prodat, neboť je jediný v tomto okolí. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla 
složena. 
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Paní Mendlová upozornila na skutečnost, že komise majetková a bytová doporučuje pouze 
pronájem a dotázala se starosty, proč má pan ……… zájem o koupi tohoto pozemku, když tu 
nebydlí.  
Starosta odpověděl, že hodlá pozemek využít k uložení materiálu pro stavbu RD. 
Paní Mendlová namítla, že se do budoucna připravuje přesun zastávek ČD a nerada by v centu 
obce viděla další skladiště. Doporučuje ponechat pozemek i nadále v pronájmu, a pokud stávající 
nájemci budou mít zájem jej odkoupit, tak jim ho prodat. 
Ing. Fiala také doporučil pozemek neprodávat a ponechat jej v nájmu. 
Usnesení 166/2019 
Záměr prodeje p. p. č. 536/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 536/1 v k. ú. Velké Březno o výměře 165 m2 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením záměru prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                       T:  23. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost ……………………………………………………,                              
403 23   Velké Březno o pronájem části p.p.č. 113/2 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře cca   
32 m2. Doplnil, že účelem nájmu je postavení stavební buňky – na rok 09/2019-09/2020. 
Konstatoval, že dle sazebníku cen za pronájem činí 20,- Kč/m2/rok – umístění přístřešku, či 
pergoly, proto navrhuji stanovit jednorázovou cenu ve výši 1500,- Kč/rok. 
Bez diskuse 
Usnesení 167/2019 
Záměr pronájmu části p. p. č. 113/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      záměr pronájmu části pozemku č. 113/2  o výměře 32 m2 v k. ú.  Valtířov nad Labem. 
II.  Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
      zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                        T: 23. 08. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost …………………………………. o pronájem části 
p.p.č. 381 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře cca 30 m2. Doplnil, že se jedná o pozemek,        
který vypověděla paní …………. Pí …………. pozemek chce využít na případné parkování 
osobního vozidla, neboť v kolonii je parkovacích ploch nedostatek. Prostor by upravili a 
přizpůsobili. Konstatoval, že nájemné bude činit 20,- Kč/m2/rok (jako za umístění pergoly). 
Paní Mendlová upozornila, že Komise majetková a bytová doporučuje prodej, ale ona sama 
navrhuje nepronajímat. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že chápe potřeby žadatelky, ale my nemůžeme pronajmout zelený 
trávník k parkování, místo by se muselo nejprve stavebně upravit.  
Paní Mendlová na to reagovala dotazem, zda se v připravovaném novém územním plánu se počítá 
s parkovacími místy, že lidé skutečně nemají kde parkovat. 
Ing. Šlechtová namítla, že stávající územní plán takovéto využití pozemku nepovoluje. 
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Usnesení 168/2019 
Záměr pronájmu části p. p. č. 381 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 381 o výměře 30 m2 v k. ú.  Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     o usnesení informovat žadatele.                 T: 31. 08. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta předložil radě k projednání nabídku na odkoupení pozemků. Konstatoval, že Hradecká 
zemědělská s.r.o., zastoupená panem ………….., jednatelem společnosti, IČO 06457282, se 
sídlem Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové, nabízí obci pozemky k odkoupení. Celková 
výměra nabízených pozemků činí 31.818 m2. Doplnil, že se jedná se o příjezdové komunikace k 
zastavěným pozemkům a zemědělské pozemky. Společnost pozemky nabízí za 37,- Kč/m2. 
Celková kupní cena by činila 1.177.266,- Kč.  Dále doplnil, že Komise majetková a bytová 
odkoupení nedoporučuje. 
Ing. Fiala konstatoval, že CHKO zde nepovolí žádnou stavbu, jsou tam věcná břemena ČEZu a 
proto také nedoporučuje. 
Usnesení 169/2019 
Nabídka pozemků 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit odkoupení pozemků uvedených na LV 470, o celkové výměře 31.818 m2 za cenu     
     1.177.266,- Kč 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na odkoupení zastupitelstvu obce k projednání.                 T:  23. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. …,      
………………, obec Velké Březno. Konstatoval, že paní ………. má uzavřený Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu bytu ze dne 29. 04. 2019 na dobu určitou od 01. 05. 2019 do 31. 07. 2019. 
Vzhledem k této skutečnosti si podala dne 23. 07. 2019 žádost o prodloužení nájmu bytu o další 
období. Nájemné a dlužnou částku z uzavřené dohody o splátkách hradí nepravidelně. K datu   
31. 07. 2019 činí dlužná částka na nájemném celkem 12.715,- Kč. Nedoplatek z vyúčtování 
služeb za rok 2018 činí 853,- Kč a byl splatný 31. 07. 2019. Doplnil, že Komise majetková a 
bytová přihlédla k tomu, že paní ………… byla v měsíci červnu na operaci a s ohledem k jejímu 
zdravotnímu stavu a zároveň finanční situaci nemohla dlužnou částku splácet, a proto doporučuje 
uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu určitou 3 měsíců.  
Usnesení 170/2019 
Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

        uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. ………………, obec Velké Březno, na dobu  
        určitou do 31. 10. 2019. 
        Nájemce: 
        ………………………………………………………………………………,              
        ……………... 
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 II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                     T:  31. 08. 2019          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na ukončení nájemní smlouvy bytu č. .., …………., 
Velké Březno. 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. 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. tzn., že ke dni 31. 07. 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 a byl splatný 31. 07. 2019. 
Dále doplnil, že Komise majetková a bytová doporučuje zaslat výzvu k okamžité úhradě dluhu 
(již zaslána dne 24. 06. 2019) a výpověď nájmu bytu. 
Tajemník doplnil, že po projednání právník obce doporučuje nechat uplynout dobu a smlouvu již 
neobnovit. Je však třeba zaslat dva měsíce předem nájemci upozornění, že smlouva obnovena 
nebude. Proto je tato otázka již nyní radě předložena. 
Bez diskuse 
Usnesení 171/2019 
Návrh na ukončení nájemní smlouvy bytu č. .., ………………, Velké Březno, 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     ukončení smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě ……………., Velké Březno, ke dni                       

12. 10. 2019 
     Nájemce:  
     …………………………………………………………………………………………….,                

Velké Březno 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit ukončení smlouvy o nájmu bytu.                                                     T: 12. 10. 2019          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření dohody o splácení dluhu za nedoplatek z 
vyúčtování služeb za rok 2018. Konstatoval, že paní …………………. žádá o možnost uhradit 
nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2018, který činí 5.280,- Kč v měsíčních splátkách: 2x po 
2.000,- Kč a 1x 1.280,- Kč. Doplnil, že jednání o úhradě nedoplatku proběhlo dne 22. 07. 2019, 
tzn., že se paní ……….. dostavila na OÚ Velké Březno ještě před splatností tohoto nedoplatku 
(31. 07. 2019). Po uzávěrce plateb za měsíc červenec 2019 bylo zjištěno, že ještě v den sepsání 
zápisu o řešení úhrady nedoplatku (22.07.2019) paní …………. uhradila splátku 2.000,- Kč. 
Aktuální dlužná částka z vyúčtování služeb za rok 2018 k 31. 07. 2019 činí 3.280,- Kč. Komise 
majetková a bytová souhlasí s uzavřením dohody o splácení dluhu. 
Bez diskuse 
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Usnesení 172/2019 
Návrh dohody o úhradě dluhu ve splátkách 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     uzavření dohody o splácení dluhu v částce 3.280,- Kč v měsíčních splátkách takto:  
     1. splátka 2.000,- Kč 
     2. splátka 1.280,- Kč      
     Dlužník: 
     …………………………………………………………………………...                   
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o splácení dluhu.                                                  T:  31. 08. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím 
finančního daru v rámci projektu obědy pro děti. Konstatoval, že ředitel Základní školy Velké 
Březno žádá radu obce o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti 
Women for Women o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti.  
Bez diskuse 
Usnesení 173/2019 
Žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci 
projektu obědy pro děti. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost  
I.    Souhlasí 
      s přijetím účelově určeného finančního daru ve školním roce 2019/2020 v celkové výši   
      18.335,- Kč, a to ve dvou částech (7.315,- Kč do 31. 12. 2019 a 11.020,- Kč od 2. 1. 2020  
      do 30. 6. 2020) v rámci projektu obědy dětem. 
      Obdarovaný: Základní škola Velké Březno p. o.  
      Dárce:  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                  T:  23. 09. 2019 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na přijetí daru a uzavření darovací smlouvy se 
společností Heineken Česká republika, a.s. Konstatoval, že se jedná o poskytnutí finančního daru 
ve výši 30.000,- Kč na činnost jednotky  SDHO. Doplnil, že slavnostní předání šeku proběhne u 
příležitosti narážení sudu na Pivovarských slavnostech. 
Bez diskuse 
Usnesení 174/2019 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru SDHO Velké Březno – Heineken Česká 
republika, a.s.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Souhlasí  
      s přijetím finančního daru ve výši 30.000,- Kč ve prospěch SDHO Velké Březno. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč ve prospěch SDHO   
      Velké Březno 
      Dárce: 
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      Heineken Česká republika, a.s., IČ: 45148066, se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                           T:  30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli                            
ZŠ Velké Březno. Svůj návrh odůvodnil podílem ředitele na výběru dodavatelů vybavení školní 
jídelny, které zajišťoval nad rámec svých pracovních povinností. 
Bez diskuse 
Usnesení  175/2019 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     PaedDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši 5.000,- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitele školy.               T:  30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce                       
MŠ Velké Březno. Svůj návrh odůvodnil podílem ředitelky na rekonstrukci MŠ v době prázdnin.  
Bez diskuse 
Usnesení 176/2019 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává 
     paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši 15.000,- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitelku školy                        T:  30. 09. 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 na výběr odborného zástupce za provoz VaK obce. 
Konstatoval, že ke dni 30. 6. 2019 ukončila Ing. Lípová pracovní poměr. Ing. Lípová vykonávala 
funkci odborného zástupce obce k provozování VaK. Doplnil, že předpokladem pro výkon 
odborného zástupce je VŠ vzdělání plus dva roky praxe v provozu VaK nebo ÚSO vzdělání a 4 
roky praxe v provozu VaK. Bc Katzerová, se kterou na základě výběrového řízení, byl uzavřen 
pracovní poměr na funkční místo vodohospodář, splňuje podmínku vzdělání, avšak nesplňuje 
podmínku praxe. Proto prozatím nemůže vykonávat funkci odborného zástupce obce pro provoz 
VaK. Aby nebylo obci odebráno povolení k provozování VaK, bylo nutné hledat osobu, která je 
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odborně způsobilá pro výkon odborného zástupce. Starosta obce oslovil několik odborně 
způsobilých osob, z toho dvě podaly nabídku. Jednalo o společnost:  
1.  Green Oasis Certifikace s.r.o. 

      Sídlo: Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10 
     Zastoupenou ……………….. – jednatelem 
2. PRO – SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.  
     Sídlo: Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 - Radotín  
     zastoupenou ………………………….. 
Společnost Green Oasis Certifikace s.r.o. dne 10. 6. 2019 od svého záměru odstoupila. 
Na základě jednání s Ing. Š……………. předkládáme návrh smlouvy, ve které bylo mimo jiné 
dohodnuto, že cenová ujednání budou postupně upravována s ohledem na schopnost                      
Bc. Katzerové samostatně zajišťovat dané činnosti. 
Bez diskuse 
Usnesení  177/2019 
Výběr odborného zástupce za provoz VaK obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje s účinností od 1. 9. 2019 
     uzavření smlouvy o zajištění výkonu činnosti odborného zástupce a o poskytování servisu  
     při provozu a údržbě vodovodu, ČOV a kanalizace obce Velké Březno na dobu určitou do  
     31. 12. 2019 za cenu 145.000,- Kč bez DPH se společností: 
     PRO – SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o., se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00    
     Praha 5 – Radotín, IČ: 261 66 542. 
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                           T:  31. 08. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
nazvané „Obec Velké Březno – předcházení vzniku odpadů“, jehož obsahem byl výběr 
dodavatele kompostérů pro občany.  Konstatoval, že se jedná o dva typy kompostérů, a to o 
objemu 1000 l a 2000 l.  Do otevřeného výběrového řízení, které proběhlo elektronicky, se 
přihlásil pouze jeden účastník – společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem:                
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942. Tato společnost splnila zadávací podmínky. 
Společnost dodá obci 136 ks kompostérů o objemu 1000 l a 214 ks kompostérů o objem 2000 l, 
v celkové ceně 1.863.200,- Kč bez DPH, což je 2.254.472,- Kč s DPH. Doplnil, že v souladu 
s ustanovením Směrnice č. 1/2017, O zadávaná veřejných zakázek malého rozsahu na stavební 
práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech 
úsecích její činnosti, rozhoduje o nejvhodnější nabídce zastupitelstvo obce. 
Ing. Fiala se dotázal, jak jsme došli k vysoutěženým počtům. 
Tajemník odpověděl, že proběhla anketa „kdo by měl zájem“ a na doporučení společnost 
ASPHA, byl počet navýšen, neboť se předpokládá, že když kompostér soused uvidí, bude jej 
chtít taky. 
Paní Mendlová se dotázala, zda kompostéry obdrží i bytové domy nebo zahrádkáři.  
Tajemník odpověděl, že bytové domy ano, avšak pouze v případě, že o něj nájemníci projeví 
zájem a budou se o něj starat. Se zahrádkáři se zatím nepočítá. 
Ing. Fiala se dotázal na rozměry kompostérů. 
Starosta mu předložil produktový list, ve kterém jsou uvedeny technické údaje, včetně rozměrů.  
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Usnesení 178/2019 
VZMR „Obec Velké Březno – předcházení vzniku odpadů“ – kompostéry pro občany - 
výběr nejvýhodnější nabídky 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno  
    schválit: 
   1. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem:    
        Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942. 
   2. Uzavření Kupní smlouvy na nákup 136 ks kompostérů o objemu 1000 litrů a 214 ks  
       kompostérů o objemu 2000 litrů za celkovou cenu 1.863.200,- Kč bez DPH. 
       Prodávající: 
       ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením výběru nejvhodnější nabídky zastupitelstvu obce k projednání.     T:  23. 09.2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednán návrh na uzavření dodatku – cenového ujednání ke kupní 
smlouvě na dodávku a odběr tepla se společností Martia a.s. z 19. 12. 2006. V roce 2013 došlo 
ke „splynutí“ spol. Martia s ČEZ Teplárenská, na kterou přešly všechny smluvní vztahy. ČEZ 
Teplárenská navrhuje uzavřít dodatek, kterým předkládá návrh cenového ujednání pro jednotlivá 
odběrná místa (OÚ, hasiči, Zdravotní středisko, kotelna na adrese Litoměřická 248, a kotelny ve 
4 objektech DPS) na dobu 2 let (2020 – 2021).  
Paní Mendlová se pozastavila nad rozdíly ve spotřebě tepla mezi jednotlivými DPS. 
Pan Mottl odpověděl, že je to zřejmě způsobeno odlišnými požadavky jednotlivých nájemníků 
bytů na tepelnou pohodu v bytě.  
Usnesení 179/2019 
Dodatek smlouvy o dodávce tepla – návrh cenového ujednání  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

 uzavření dodatku č. 4 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla č. UK 07 016 ze dne                               
19. 12. 2006 s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 

     Prodávající: 
     ČEZ Teplárenská a.s. IČ: 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dodatku kupní smlouvy a dodatku smlouvy nájemní.        T: 31. 12. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost o prodloužení termínu, a to uzavřením dodatku ke 
smlouvě o dílo č. SOD/23/2018 na zakázku PS a IS „Velké Březno – revitalizace náměstí“. 
Předmětnou smlouvu schválilo zastupitelstvo obce dne 24. 9. 2018, usnesením č. 369/2018. 
Doplnil, že dle sdělení p. ………… již došlo k dohodě s Lesy ČR. Nyjí, jedná s plynárnami a 
smlouvě budoucí. 
Ing. Fiala konstatoval, že v tomto případě nás čas netlačí a doporučuje proto návrhu vyhovět. 
Usnesení 180/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
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I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit u zavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018, ve znění uvedeném    
     v příloze důvodové zprávy, se společností ……………….  
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření Dodatku č. 1 zastupitelstvu k projednání.    T:  23. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání Prohlášení o zapojení jednotky požární ochrany do systému 
poskytování přednemocniční péče v rámci spolupráce Hasičského záchranného sboru              
České republiky Zdravotnické záchranné služby České republiky. 
Konstatoval, že od doby, co jednotka obdržela defibrilátor, prošli školením a tuto činnost již 
vykonávají. Nyní vybrané členy bude čekat stáž na záchrance. Zástupci HZK mne ujistili, že od 
nás nebudou požadovat zakoupení sanitky nebo něco podobného. Dále sdělil radním, že jak 
Krajský úřad, tak i HZS UK doporučili GŘ HZS naši žádost na pořízení nového hasičského vozu 
Usnesení 181/2019 
Prohlášení o zapojení jednotky požární ochrany 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Souhlasí 
      se zapojením JSDH obce Velké Březno do systému poskytování přednemocniční péče     
      v rámci spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky Zdravotnické  
      záchranné služby České republiky. 
II.  Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce 
      podpisem „Prohlášení o zapojení jednotky požární ochrany“ a jeho odesláním HZS  
      Ústeckého kraje 
III. Ukládá 
      Jaroslavu Panochovi, veliteli JSDH obce Velké Březno, 
      zabezpečit plnění úkolů k zajištění přednemocniční péče uložených KOPIS HZS  
      Ústeckého kraje. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání Návrh na stanovení výše a způsobu odměňování domovníků. 
Současně navrhl, aby náklad na odměny domovníkům nesla v plné výši obec a hradila je 
z výnosů z vybraného nájemného.  Dále doplnil, že ke své činnosti bude domovník nutně 
potřebovat určité materiální vybavení. Proto bude nutné zabezpečit i nákup a výdej materiálu a 
předmětů krátkodobé spotřeby, případně zapůjčit potřebné stroje a nářadí. Stroje a nářadí 
s pořizovací cenou vyšší než 500,- Kč, vede obec v operativní evidenci. Bude tedy nutné při 
jejich předání uzavřít s příslušným domovníkem smlouvu o výpůjčce.  
Tajemník doplnil starostu o vysvětlení pravomoci uzavírat smlouvy o výpůjčce, a to že tato 
pravomoc se nebude vztahovat pouze na domovníky, ale také na ostatní občany obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 182/2019 
Návrh na stanovení výše a způsobu odměňování domovníků.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.    Zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, s účinností od  
      1. 9. 2019 
      Komisi domovníků Rady obce Velké Březno 
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II.  Schvaluje 
      Statut a jednací řád Komise domovníků Rady obce Velké Březno ve znění předloženého  
      návrhu. 
III. Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      stanovit každému členu komise domovníků, který není členem Zastupitelstva obce Velké  
      Březno, měsíční odměnu za výkon funkce člena komise domovníků ve výši 100,-Kč za  
      každý byt v jím spravovaném domě.   
IV. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce 
      předložením návrhu odměny člena Komise domovníků zastupitelstvu k projednání.           
                                                                                                                              T: 23. 09. 2019                                                                                                                   
V.  Svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích  
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce,  
      pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce movitého majetku obce (strojů a nářadí)  
      domovníkům, za účelem plnění jejich povinností na dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu  
      výkonu funkce domovníka. Ostatním občanům obce pouze na dobu maximálně 30 dní. Tato  
      pravomoc v sobě zahrnuje i oprávnění rozhodovat o změnách či ukončení již uzavřených  
      smluv o výpůjčce.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předal slovo tajemníkovi, který na základě usnesení č, 158/IV/2/2019 předložil radě 
k projednání návrh na změnu a doplnění Organizačního řádu obecního úřadu.   
Bez diskuse 
Usnesení  183/2019 
Změna a doplnění Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Mění a doplňuje 
    Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno takto: 
1.  Článek 2. Rozdělení činností, odstavec 2.4. Organizačního řádu  Obecního úřadu Velké  
     Březno se mění a nově zní následovně: 

2.4. VaK - vykonává činnost na úseku: 
• příprava a dodávka pitné vody pro obyvatele obce Velké Březno, 
• odvod a čištění splaškových vod z obce Velké Březno, 
• provoz a údržba vodovodu, vodojemů a zařízení s tím spojených, 
• provoz a údržba ČOV, čerpacích stanic, kanalizačních stok, 
• prodej vody a odvodu odpadní vod – vodné/stočné, a to ve výši stanovené obcí, včetně 

rozhodování o uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi 
obcí Velké Březno, coby dodavatelem, a konkrétními odběrateli, a o změnách a ukončení 
těchto smluv. 

2. Článek 3. Pravomoci, odstavec 3.2. Vedoucí úseků, se doplňuje o pododstavec 3.2.8.,  
      který nově zní: 
      3.2.8.  Zabezpečuje výkon úseku svěřených rozhodovacích pravomocí v oblasti  
                 majetkoprávní a za obec činí a podepisuje příslušná navazující právní jednání  
                 v oblasti majetkoprávní.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 SOD/25/2018. Konstatoval, 
že rada obce dne 8. 10. 2018, usnesením č. 223/2018 schválila uzavření smlouvy jejímž obsahem 
je komplexní podpora všech programových produktů a s tím spojených služeb pro IS obce, 
jejichž dodavatelem je společnost Gordic spol. s r.o. 
Na základě postupné implementace dodaných produktů na našeho IS probíhá zaškolování 
zaměstnanců. Při zaškolování modulu „Usnesení“ jsme konstatovali, že pro náš systém práce je 
příliš složitý, a to nejen z hlediska přípravy materiálů pro jednání volených orgánů, ale i 
z hlediska tvorby a kontroly usnesení. Vzhledem k tomu, že příprava materiálů byla spojena 
s kalendářem, produkt neumožňoval zpracovat materiály tzv. „na stůl“, což se nám jeví jako 
neoperativní.  Proto jsme se zástupcem dodavatele dohodli, že dodání produktu USN 1791 002 
a USN 1791 102 nepožadujeme.  Tím dojde ke snížení kupní ceny o cca 100.000,- Kč bez DPH. 
Bez diskuse 
Usnesení 184/2019 
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. SOD/25/2018 – Gordic spol. s r.o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD/25/2018 ve znění předloženého návrhu.       
      Dodavatel: 
      GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD/25/2018.                 T:  30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato  

Starosta předložil radě k projednání organizační zabezpečení 8. schůze zastupitelstva obce. 
Bez diskuse 
Usnesení 185/2019 
Návrh programu jednání 8. schůze zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, schválit: 
    I. Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční dne 23. 09. 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 8. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jan Šotka a paní  
           Marcela Tomanová.  
     III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
           Ing. Mgr. Michal Šidák, pan Karel Turek a paní Ivana Charvátová. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5  hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předal slovo tajemníkovi, který předložil radě k projednání žádost pana ………. o náhradu 
škody způsobené obcí na jeho majetku. Jedná se konkrétně o náhradu rozbité skleněné lucerny, 
která byla umístěna na hrobě č. 118 ve Valtířově. K jejímu rozbití došlo zřejmě při sekání trávy 
strunovou sekačkou, a to roztříštěním skla kamenem, který od sekačky odletěl. 
Bez diskuse 
Usnesení 186/2019 
Náhrada škody – skleněná lucerna, hrob č. 118 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     vyplacení částky 159,- Kč, jako finanční náhrady škody způsobené obcí, rozbitím skleněné  
     lucerny na hrobě č. 118, při údržbě hřbitova (kosení trávy). 
     Poškozený: 
     ……………………………………………………………………..  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit vyplacení finanční náhrady.                                                               T:  31. 08. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu  4  Zprávy starosty  

Starosta informoval o nabídce pojišťovny DAS, kterou jsme předložili k posouzení AK obce. Ta 
po prostudování návrhu nedoporučuje smlouvu s pojišťovnou DAS uzavírat. 

Starosta informoval radu, že dotace na popelnice na separovaný sběr pro občany nám byla 
schválena. Bude třeba jednat se zástupci AVE, zda a za jakých podmínek, jsou schopni tyto 
popelnice svážet. Úspora by se měla projevit snížením četnosti svozů. Současně bude počet 
sběrných hnízd posílen ještě o dvě místa. 

Starosta informoval radu o tom, že obdržel žádost o poskytnutí finančního příspěvku na nákup 
sněžného děla do SKI areálu Malečov. Prokonzultujeme, zda nám v oblasti dotací na sport zbyly 
nějaké peníze a žádost předložíme v zářijové radě k projednání. 

Starosta informoval radu o dopisu primátora Děčína, ve kterém vyzývá k vytvoření sdružení obcí 
za účelem obnovení Labské cesty, pro naši obec by to mělo význam v tom, že by zvýšená hladina 
Labe pozitivně ovlivnila množství vody ve vodním zdroji Valtířov. 

Starosta informoval radu o tom, že obec obdržela požadavek jedné zájemkyně o koupi pozemku 
v OS Vítov o provedení geologického průzkumu. Dále konstatoval, že provést geologický 
průzkum je povinností stavebníka, nikoli prodávajícího. 

Starosta informoval radu o tom, že inspekce práce provedla kontrolu na stavbě školní jídelny. 
Zápis jsme ještě neobdrželi, ale v podstatě se jim jednalo o to, že obec nenahlásila započetí této 
stavby. 

Starosta informoval radu o tom, že KHS ÚL provedla kontrolu hygieny práce na pracovištích 
obecního úřadu a ČOV. Zápis jsme zatím neobdrželi, ale byli jsme upozorněni na víceméně 
formální nedostatky. 

Starosta informoval radu o požadavku firmy Klement na prodloužení termínu předání stavby do 
30. 9. 2019. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že jí osobně vadí, že s tím firma přichází 14 dní před termínem 
předání stavby, i když už v červnu zřejmě věděli, že to nestihnou. Současně informovala o 
námitkách stavebního dozoru proti důvodům uváděným firmou Klement. 
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Ing. Fiala konstatoval, že si myslí, že „karty“ jsou na naší straně a doporučuje účtovat penále. 
Starosta odpověděl, že jsme požadavek firmy Klement včetně dodatku zaslali AK Obce 
k posouzení a spolu se stanoviskem stavebního dozoru jej projednáme v zastupitelstvu obce          
23. 9. 2019. 

K bodu programu 5 Diskuse.       

Paní Mendlová upozornila na skutečnost, že firma Klement opět vozila výkopek k hřišti a 
nákladní auta zašpinila komunikace v obci. 
Starosta odpověděl, že dle dohody by na škvárové hřiště již neměli nic vozit, prověří to. 

Paní Mendlová požádala o to, zda by se dala změnit technologie sekání Stigou tak, aby při sekání 
nedocházelo ke znečišťování komunikací a chodníků trávou. 

Paní Mendlová informovala tajemníka o tom, že nejmenovaná občanka údajně volala v pondělí 
dne 12. 8. 2019, zhruba ve čtvrt na pět na tři telefony a nikdo je nezvedal.  Požádala o přijetí 
opatření tak, aby hovor byl vždy někým přijat, neboť to nedělá dobré jméno úřadu. 

Paní Mendlová se dotázala, zda by šlo zapůjčit celoročně žoky nájemníkům obecních domů, kteří 
se starají o pozemky okolo domů. Nyní se stává, že posečená tráva zůstává tlít, do doby než ji 
obec odveze, vedle popelnic.  

Paní Mendlová upozornila na to, že paní …………. posekanou trávu ukládá u popelnic, odkud 
ji následně obec odváží, zda by nebylo vhodné ji půjčit žok. 

Ing Šlechtová upozornila, že se blíží září a je třeba začít připravovat rozpočet. Bude nutné si 
stanovit harmonogram konzultací s jednotlivými vedoucími tak, abychom stihli návrh projednat 
s opozicí a rozpočet schválit do konce tohoto roku. 

Ing. Šlechtová vyřídila poděkování paní …………….. (ze školy) za rychlé odstranění havárie 
firmou Cvrček. 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:32 hod. 

 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 
 
 
 
zapsal dne 19. 08. 2019 
L. Boháč 


