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Z Á P I S   
 

z 15. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 09. 09. 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  

Starosta přivítal na jednání Mgr. Málkovou a dotázal se jí, jako právního zástupce obce, na její 
názor a doporučení dalšího postupu obce ve věci plnění smlouvy o dílo firmou Klement a.s.. 
Mgr. Málková zhodnotila dosavadní postup obce. Konstatovala, že jsou konány pravidelně 
kontrolní dny, ze kterých jsou pořizovány TDI a BOZP zápisy, že obec zaslala zhotoviteli 
koncem července upozornění, že se blíží termín dokončení stavby a vzhledem k významu stavby 
není v zájmu obce lhůty pro dokončení prodlužovat, a že za nedodržení termínu hrozí zhotoviteli 
sankce.  Podivila se nad tím, že 14 dní před termínem předání stavby požádala firma Klement, 
a.s. o jeho prodloužení do 30. 9. 2019. Ona sama nevidí důvod k prodloužení termínu, a to 
zejména proto, že 1,5 měsíce před uplynutím lhůty pro dokončení stavby deklaroval ředitel firmy 
Klement, a.s., že stavbu dokončí v termínu. Starosta předal Mgr. Málkové stanoviska 
technického dozoru investora a autorského dozoru k žádosti firmy Klement, a.s.  
Ing. Fiala se dotázal, zda může rada zpětně rozhodnout o uplatnění sankce. Mgr. Málková 
odpověděla, že dnem uplynutím lhůty pro předání stavby stanoveným smlouvou, vzniká obci 
právo na uplatnění smluvní pokuty, které může uplatnit kdykoli, tedy i dodatečně.  
Ing. Fiala konstatoval, že ve smlouvě je uvedeno, že zhotovitel ručí za to, že stavba bude 
zhotovena dle projektové dokumentace, platných norem a dalších předpisů a dotázal se, zda a 
s jakým úspěchem může zhotovitel napadnout vady v zadávací dokumentaci – např. chyby ve 
výpočtu výměr, chyby v projektu apod.  Mgr. Málková odpověděla, že zhotovitel může namítat 
takovéto chyby, ale nezbavuje jej to odpovědnosti za povinnost předat dílo včas a v dané kvalitě 
tak, aby odpovídalo technickým požadavkům a plnilo funkci, pro kterou bylo provedeno.  
Doplnila, že dalšími přepisy je myšleno i stavební povolení a další podmínky stanovené orgány 
veřejné správy, dodavateli energií, správci sítí apod. Pokud zhotovitel takovouto nesrovnalost 
během realizace stavby zjistil, měl o ní provést zápis do stavebního deníku a požadovat na 
zadavateli řešení. 
Ing. Fiala se dotázal, co by si měl představovat pod termínem předání stavby. Dle jeho názoru je 
předání stavby definováno bez nedodělků a závad s odkazem na smlouvu včetně všech 
potřebných dokumentů a revizí. Současně upozornil na svůj dotaz na kontrolním dni na ředitele 
dodavatele, zda předložený termín dokončení splní včetně nedodělků a závad. Odpověď vedení 
dodavatele byla cituji ...nedokážu slíbit. Tento předložený termín je tudíž pro p. Fialu ne zcela 
reálně dosažitelný i s ohledem na současný stav stavby. Informoval, že stejně tak reagoval 
dotazem na kontrolním dni i TDI na zástupce dodavatele a sám konstatoval poté totéž, že termín 
je tedy nereálný. Mgr Málková odpověděla, že dílo by mělo být dokončeno a dodáno a zda bude 
dodáno bez vad a nedodělků nebo s vadami nebránícími užívání záleží na smlouvě, přesněji, 
jakým způsobem je to ve smlouvě definováno.     
Na základě diskuse Mgr. Málková navrhla další postup. Doporučila radě dohodu o prodloužení 
lhůty uzavřít a formulovala podmínky této dohody.  Starosta poděkoval Mgr. Málkové za účast. 
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15. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 14. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
Usnesení 187/2019 
Program jednání 15. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 15. 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      
…………., Velké Březno o prodej části pozemku č. 296/9 o výměře cca 223 m2 a část pozemku 
číslo 296/8 o výměře cca 91 m2 – oba ostatní plocha v katastrálním území Valtířov nad Labem. 
Pozemky navazují na pozemky žadatelů. Záměr prodeje byl schválen na 6. Zasedání OZ, 
usnesením číslo 77/2019 a byl zveřejněn od 24. 5. 2019 do 10. 6. 2019. Byl zpracován GP, který 
rozdělil pozemky k prodeji. Vznikl nový pozemek č. 296/40 o výměře 315 m2, který je 
předmětem prodeje. Kupní smlouvu zpracovala Mgr. Málková. Kupní cena činí 61.551,- Kč + 
náklady (GP a znalecký posudek, správní poplatek návrh na vklad – 8.342,- Kč). 
Bez diskuse 
Usnesení 188/2019 
Prodej části p. p. č. 296/9 a 296/8 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala žádost a 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemků. č. 296/9 a č. 296/8, dle geometrického  

 plánu č. 570-42/2019 označené jako pozemek č. 296/40 o výměře 315 m2 v k. ú.                        
Valtířov nad Labem, za cenu 61.551,- Kč + náklady spojené s prodejem 

     Kupující:  
     ………………………………………………………………….. 
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 …………………………………..,                 
Velké Březno o koupi pozemků č. 48/38 o výměře 131 m2 a 482/15 o výměře 21 m2, vše v k. ú. 
Valtířov nad Labem za účelem ucelení jeho pozemku. Konstatoval, že žadatel je ochoten koupit 
i zbývající pozemek č. 179/2 o výměře 27 m2.  Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena. Doplnil, 
že obec měla a má v úmyslu zde vybudovat komunikaci pro pěší, a proto prodej nedoporučuje. 
Bez diskuse    
Usnesení 189/2019 
Záměr prodeje p. p. č. 48/38, 482/15 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala žádost a 
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I.  Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje p.p.č. 48/38 o výměře 131 m2 a p.p.č. 482/15 o výměře 21 m2, oba  
     v k. ú Valtířov nad Labem. 
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 ………………………………………., Velké Březno 
o pronájem části p.p.č. 113/2 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře cca 32 m2. Na pozemku by 
chtěl umístit stavební buňku, a to na období 09/2019-09/2020. Doplnil, že dle sazebníku cen činí 
nájemné 20,- Kč/m2/rok – umístění přístřešku, či pergoly, a proto navrhuje stanovit jednorázovou 
cenu ve výši 1500,- Kč/rok. Záměr byl schválen a zveřejněn od 21. 8. 2019 do 6. 9. 2019. 
Bez diskuse 
Usnesení 190/2019 
Pronájem části p. p. č. 113/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku číslo 113/2 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře     
     16 m2, na dobu určitou, do 31. 09. 2020 
     Účel nájmu: umístění stavební buňky,  
     Nájemné: 1.500,- Kč/rok.  
     Nájemce: 
     …………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                               T: 30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost společnosti RYDVAL-ELEKTRO s.r.o.,                        
IČ 25298194, se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti. Jedná se o pozemek č. 121/5 v k. ú. Velké Březno – 
kabelové vedení NN. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 05. 11. 2018 a schválena 
usnesením č. 21/2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 191/2019 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4008531-/VB/02, na  
     pozemku č. 121/5 v k. ú. Velké Březno,  
     za cenu 1.000,- Kč 
     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
     IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností RYDVAL-ELEKTRO s.r.o.,  
     IČ25298194, se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou. 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení VB.                                                        T: 30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost pana ……….. o uzavření nové nájemní smlouvy 
k bytu č. .., v domě …………………., Velké Březno. Konstatoval, že dne 08. 07. 2019 na               
13. schůzi schválila Rada obce Velké Březno usnesením č. 151/2019 výpověď nájmu bytu č. .., 
v ul. …………..., Velké Březno. Tato výpověď byla nájemcům doručena a prokazatelně převzata 
dne 12. 07. 2019. Dne 31. 07. 2019 pan …………… podal žádost o vystavení nové nájemní 
smlouvy s tím, že uhradil nájem za měsíce červen a červenec 2019 a splátku v částce 500,- Kč 
v měsíci červnu. Zavázal se, že se situace, kdy neplatil nájem a splátky dluhu (na základě 
uzavřené dohody o splátkách ze dne 18. 01.2019), již nebude opakovat. 
Doplnil, že paní ………………………………… dlužili na nájemném ke dni 31. 07. 2019 
celkovou částku 12.706,- Kč a neuhrazený nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2018 (splatný 
31. 07. 2019) v částce 4.111,- Kč. Dále doplnil, že dne 24. 06. 2019 byla výše uvedeným 
nájemcům zaslána výzva k okamžité úhradě celého dluhu, vzhledem k porušení čl. III. odst. 1 
Dohody o splácení dluhu – ztráta výhody splátek. Výzva byla doručena a převzata 08. 07. 2019. 
Komise majetková a bytová doporučuje uzavření nové nájemní smlouvy pouze v případě, že pan 
………………………. celou dlužnou částku uhradí do 31. 08. 2019. Pokud celý dluh nebude 
uhrazen do 31. 08. 2019 nedoporučuje uzavřít novou nájemní smlouvu. Aktuální vyčíslení dluhu 
k datu 31. 08. 2019: pan ……………………… neuhradili do 31. 08. 2019 celkovou dlužnou 
částku a navíc nezaplatili nájem za měsíc srpen 2019. Tzn., že výše dluhu k 31. 08. 2019 činí 
částku celkem 14.245,- Kč. 
Bez diskuse 
Usnesení 192/2019 
Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .., v ul. …………………., Velké Březno,  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Trvá 
     na usnesení z 13. schůze Rady obce Velké Březno č. 151/2019, kterým byla schválena 
     výpověď bytu č. .., …………………, Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     o usnesení informovat pana ……………………..              T: 13. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

K bodu programu 3 Finanční záležitosti 

Na základě vývoje příjmů a očekávaných výdajů předložil starosta radě k projednání návrh 
rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2019. 
Ing. Fiala konstatoval, že osobně bude proti návrhu, neboť nelze rozdávat (poskytovat dotace a 
příspěvky) pokud na to „dávámeˮ z rezerv. 
Usnesení 193/2019 
Rozpočtové opatření 4/2019 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit rozpočtové opatření č. 4/2019 v předloženém znění. 
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II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením RO č.4/2019 zastupitelstvu k projednání.                                     T: 23. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 1 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání rozbor hospodaření obce Velké Březno za období leden až 
červenec 2019. 
Bez diskuse 
Usnesení 194/2019 
Rozbor hospodaření obce za období leden – červenec 2019 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     rozbor hospodaření obce za období leden - červenec 2019 k projednání. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením rozboru hospodaření 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 žádost ředitelky Mateřské školy Velké Březno p. o. o 
zařazení do platové třídy 11.   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve svém 
vyjádření zařazení do vyšší platové třídy podporuje. Současně ve svém stanovisku uvádí, že 
zvýšení platového tarifu v důsledku přeřazení do vyšší třídy, bude kryto v rámci nákladů na 
pedagogické pracovníky ze státního rozpočtu. Předpokládá to však, stanovit plat ředitelce MŠ 
s účinností od 1. 9. 2019. 
Doplnil, že dne 30. 8. 2019 obdržela obec doporučení Pedagogické komory, ve kterém komora 
navrhuje zařadit ředitelky samostatných MŠ do třídy 12. Dále konstatoval, že paní ………….. 
vykonává funkci ředitele MŠ od září 2015. V době jmenování do funkce ředitelky nesplňovala 
požadavky vzdělání, proto byla výjimečně zařazena do tř. 10. Současně byl proveden odečet 
započitatelné praxe.  Vzhledem k tomu, že 4 letá lhůta pro výjimečné zařazení uplyne v září 
2019, je třeba, aby rada obce zařadila paní ………. ne v souladu s ustanovením §3 odst.4a  
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ale v souladu s ustanovením § 3 odst. 4b nařízení vlády                     
č. 341/2017 Sb., neboť dosavadní praxí paní ………… dostatečně prokázala schopnost k výkonu 
požadované práce.  Proto v souladu s ustanovením čl. V/2 Zřizovací listiny a v souladu 
s ustanovením nařízení vlády ČR číslo 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, předložil radě obce návrh na 
stanovení platu ředitelce Mateřské školy Velké Březno, paní ……………… ve dvou 
alternativách, tedy PT 12 nebo PT 11. 
Tajemník doplnil, že dnes obdržel e-mail z MŠTM ČR, ve kterém doporučují zařazovat ředitele 
samostatných MŠ do třídy 12. 
Ing. Fiala doporučuje zvyšovat třídu postupně a dotázal se, zda v budoucnu nebude náklady na 
ředitele nést obec. 
Tajemník odpověděl, že v připravované koncepci se počítá s tím, že obec ponese pouze náklady 
na mimořádné odměny ředitelů ZŠ a MŠ. Nedoporučil postup navržený Ing. Fialou, neboť by se 
mohlo stát, že pokud bude nižší platová třída nyní „zafixována“ do požadavků Kraje na rozpočet 
pedagogických pracovníků, budeme muset náklady na další případně přeřazení do vyšší platové 
třídy, nést z obecního rozpočtu, neboť stát s tím nepočítal.    
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Usnesení 195/2019 
Návrh na stanovení platu ředitelce Mateřské školy Velké Březno p. o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Stanovuje s účinností od 1. 9. 2019,  
     v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 písm. b) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových   
     poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat  
     paní ………………, ředitelce MŠ Velké Březno, ve výši dle Alt. 1uvedené v důvodové  
     zprávě. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                 T: 30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení 
tyčového sněžného děla ve výši 10.000,- Kč pro SKI areál Pohoří u Malečova.  
Ing. Fiala konstatoval, že máme přijata určitá pravidla. Nevidí problém v tom, aby se v rámci 
Dotačního programu obce, přihlásil o příspěvek i SKI klub v Malečově. 
Usnesení 196/2019 
Žádost o příspěvek na podporu veřejného sportu  
I.   Neschvaluje   
     uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun   
     českých) na koupi tyčového sněžného děla. 
     Příjemce: 
     SKI KLUB, Pohoří u Malečova, IČ: 227 32 608, se sídlem Tašov 48, Tašov.  
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o usnesení informovat žadatele.                                                                      T:  13. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

Starosta předložil radě k projednání žádost spolku Zubrnická museální železnice z.s. o poskytnutí 
finančního daru k zajištění parního provozu o víkendu 14. a 15. 9. 2019 již tradiční regionální 
akce nazvané „Párou do Zubrnic“. Pořadatel žádá o příspěvek ve výši 15.000,- Kč. 
Konstatoval, že obec Velké Březno přispěla v roce 2017 částkou 5.000,- Kč a v roce 2018 
částkou 10.000,- Kč a navrhnul, aby na uspořádání této akce poskytla rada obce Zubrnické 
museální železnici finanční dar ve výši 10.000,- Kč. 
Ing. Šlechtová uvedla, že Zubrnická museální železnice tuto akci připravuje již od začátku roku, 
proč se tedy pořadatelé neobrátili na obec se žádostí v rámci schválených Dotačních titulů.  
Usnesení 197/2019 
Žádost o poskytnutí finančního daru  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Neschvaluje 
      poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) Zubrnické  
      museální železnici z.s., IČ: 445 52 700, na zajištění parního provozu ve dne 14. 9. 2019 a  
      15. 9. 2019. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o usnesení informovat žadatele.                                                                      T:  13. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
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Starosta předložil radě k projednání informaci o přiznání dotace na výkon sociální práce pro  
Obec Velké Březno na rok 2019 ve výši 158.378,- Kč. 
Bez diskuse 
Usnesení 198/2019 
Dotace na výkon sociální práce na Obci Velké Březno na rok 2019 – informace 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o přiznání dotace ve výši 158.378,- Kč obci Velké 
Březno na výkon sociální práce v roce 2019 a tuto 
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 Různé 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce. 
Konstatoval, že dne 6. 10. 2017 byla uzavřena Smlouva o výpůjčce č. sml/vyp/1/2017 se 
Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Předmětem 
výpůjčky je externí defibrilátor Lifepak 1000 s příslušenstvím, s kterým disponuje JSDH obce 
Velké Březno. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou. ZZS zaslala k podpisu dodatek č. 2, kde 
se mění doba výpůjčky a to do 06. 10. 2020. 
Bez diskuse 
Usnesení 199/2019 
Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce – defibrilátor 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce externího defibrilátoru Lifepak 1000 
příslušenstvím, ve znění předloženém v důvodové zprávě.  
Půjčitel: 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Sociální  
péče 799/7A, 400 11, Ústí nad Labem, IČ: 00829013, zastoupená: ……………………. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce.                                        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 dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 
10. 10. 2018. Konstatoval, že firma Klement, a.s. doručila obci dne 15. 8. 2019 žádost o 
prodloužení termínu, a to uzavřením dodatku č. 4 smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 10. 2018 na 
zakázku „Výstavba školní kuchyně a jídelny pro obec Velké Březno“ důvody posunutí termínů 
v části smlouvy II odst. 3 jsou uvedeny v přiložené žádosti. Doplnil, že předmětnou smlouvu 
schválila rada obce dne 09. 10. 2018, usnesením č. 203/2018.  
Ing. Fiala konstatoval, že nesouhlasí s tím, aby dodatek byl předložen zastupitelstvu ke schválení, 
jak je uvedeno v důvodové zprávě. Je to pravomoc rady, tak ať rada rozhodne. Doporučil však 
zastupitelstvu celý postup rady zevrubně popsat. 
Starosta konstatoval, že po diskusi s Mgr. Málkovou, která proběhla před začátkem dnešního 
jednání rady, by ani tento postup nedoporučoval. 
Ing. Šlechtová doporučuje s ohledem na již zmiňovanou diskusi, upravit návrh na usnesení a 
hlasovat o Alt. 1 . 
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Usnesení 200/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2018  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 10. 2018 na zakázku „Výstavba  
     školní kuchyně a jídelny pro obec Velké Březno“ zprávy, se společností Klement, a.s. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 4.                                                           T: 30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

V souvislosti s prodloužením lhůty výstavby školní jídelny předložil starosta také návrh na 
prodloužení platnosti smlouvy uzavřené se společností INVESTSERVIS, spol. s r.o., která na 
stavbě zajišťuje technický dozor investora a kontrolu BOZP. 
Bez diskuse 
Usnesení 201/2019 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. SML/Služ/31/2019   
– výkon TDI a BOZP  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. SML/Služ/31/2018, kterým se prodlužuje doba   
     plnění do 31. 10. 2019, se společností INVESTSERVIS, spol. s r.o. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                           T: 30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání žádost pana ………. o udělení výjimky ze Zákazu vjezdu 
vozidel nad 3,5 tuny. Konstatoval, že na základě podnětu rady obce, souhlasu PČR a stanovení 
magistrátu města UL, umístila obec Velké Březno na místní komunikaci č. 73c v ulici 
Litoměřická (okolo č.p. 260 a 261 – ………………………), dopravní značení B13 – Zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3,5 t. Pan ………… žádá 
na udělení výjimky z tohoto zákazu. A to do cca 1. pololetí 2020. 
Tajemník doplnil informaci o sdělení, že po projednání s Mgr. Málkovou by doporučil spíše 
žádosti vyhovět, neboť se jedná o budoucí občany obce, ale stanovit si podmínky pro případ, že 
dojde k poškození předmětné komunikace. Současně doporučil, aby tyto podmínky nebyly 
deklarovány pouze usnesením rady obce, ale smlouvou, která zavazuje obě strany. 
Usnesení 202/2019 
Žádost o výjimku ze zákazu vjezdu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

uzavření smlouvy mezi obcí Velké Březno a panem ……….., ve které se pan ……. zaváže, 
že pokud dojde v době stanovené touto smlouvou k poškození místní komunikace č. 73c 
v ulici Litoměřická, zabezpečí pan …………. na svůj náklad a nebezpečí uvedení poškozené 
komunikace do původního stavu, a to nejpozději do 2 měsíců od uplynutí výše uvedené doby. 
Nestane-li se tak, zavazuje se pan ………... uhradit obci smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč 
s tím, že uhrazením této pokuty nezaniká obci nárok na náhradu škody.  
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     1. O usnesení rady obce informovat žadatele.                                                     T: 13. 09. 2019 
     2. Zabezpečit uzavření smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení.            T:  30. 09. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí         
Velké Březno v období leden až srpen 2019. Konstatoval, že zpráva se týká období od 1. 1. 2019 
do 12. 8. 2019. Doplnil, že v hodnoceném období byly všechny zakázky zadané obcí zadány 
v režimu zakázek malého rozsahu, tedy podle Směrnice č. 1/2017 nazvané „O zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících 
k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.“ Dále doplnil, že 
v hodnoceném období bylo zadáno celkem 204 veřejných zakázek malého rozsahu.  Celková 
výše uhrazených dodávek, prací nebo služeb za období leden až červenec 2019 však činila 
celkem 27.843.419,- Kč včetně DPH.  
Ve 652 případech se jednalo o dílčí plnění z již uzavřených smluv, zejména platba za plyn ve 
výši 1.412.905,40 Kč, za el. energii ve výši 2.141.283,- Kč. V těchto platbách je zahrnuto i 
vyúčtování za rok 2018. Dále svoz odpadů ve výši 1.815.144,27 Kč, telefonní a datové poplatky 
ve výši 121.392,61 Kč, správa a údržba VO za cenu 282.575,- Kč  a služby IT ve výši     
622.703,51 Kč, inženýrská a projektová činnost PROVOD ve výši 650.980,- Kč a náklady stavby 
školní jídelny ve výši 12.746.828,81 Kč. Celkem tedy 19.793.812,60 Kč včetně DPH. 
Bez diskuse 
Usnesení 203/2019 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v období leden až srpen 2019 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí    
Velké Březno v období od 1. 1. 2019 do 12. 8.2019 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání přehled o plnění usnesení přijatých za období od                       
20. prosince 2019 do 17. června 2019. Konstatoval, že v daném období rada obce přijala celkem 
148 usnesení, z toho uložila celkem 83 úkolů. 
Z 83 úkolů bylo: 
76 úkolů bylo splněno 
3 úkoly zrušeny – 29/1/2019, 29/2/2019 (8 RO); 146/2019 (13.RO) 
1 úkol doporučujeme zrušit – 87/2019, 
3 úkoly doporučujeme prodloužit – 142/2019, 54/2019 (splněn 22.7.219) a 7/2019 (splněn      
18. 3. 2019) 
Rozbor: 
Usnesení 9. rady obce ze dne 15. 4. 2019: 
č. 87/2019 – zabezpečit uzavření nájemní smlouvy 
plnění: Žadatel o pronájem se nedostavil k podpisu smlouvy a nebytové prostory nebyly 
pronajaty. 
návrh na opatření: doporučujeme usnesení zrušit jako nepotřebné 
Usnesení 4. rady obce ze dne 14. 1. 2019 
č. 7/2019 – zabezpečit uzavření nájemní smlouvy (nájem bytu ………….) 
plnění: I přes urgence se nájemce dostavil k podpisu smlouvy až 18. 3. 2019. 
návrh na opatření: doporučujeme usnesení dodatečně prodloužit do 18. 3. 2019.  
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Usnesení 7. rady obce ze dne 4. 3. 2019: 
č. 54/2019 – zabezpečit uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů (Ista – vodoměry). 
plnění: Vzhledem k výhradám a připomínkám právního zástupce obce a právního zástupce 
společnosti Ista, byla smlouva několikrát upravována, a proto došlo k jejímu podpisu dne      22. 
7. 2019. 
návrh na opatření: doporučujeme usnesení dodatečně prodloužit do 22. 7. 2019  
Usnesení 12. rady obce ze dne 17. 6. 2019 
č. 142/2019 – zabezpečit zveřejnění domovního řádu vyvěšením v obecních domech. 
plnění: Z technických důvodů nedošlo zatím k vyvěšení v obecních bytových domech.  
návrh na opatření: doporučujeme usnesení dodatečně prodloužit do 31. 10. 2019. 
Bez diskuse 
Usnesení 204/2019 
Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od prosince 2018 do června 2019. 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 
20. 12. 2018 do 17. 6. 2019 a 
I.   Ruší 
     usnesení č. 187/2019 
II  Schvaluje 
     1. Dodatečné prodloužení termínu plnění usnesení: č. 7/2019 do 18. 03. 2019 

č. 54/2019 do 22. 07. 2019 
č. 142/2019 do 31. 10. 2019 

     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu  4  Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že hasičský automobil LIAZ TA 4 je připraven k prodeji, bude 
zaparkován v areálu bývalého Benaru, prodej je inzerován na hasičských portálech. 

Starosta informoval radu o výsledku kontroly inspekce práce na stavbě školní jídelny. Inspekce 
shledala porušení předpisu v tom, že obec v řádném termínu nenahlásila inspekci práce zahájení 
stavby školní jídelny. 

Starosta informoval radu o dopise MV ČR, ve kterém ministerstvo vyzývá obce k přihlášení do 
soutěže „Přívětivý úřad“. 

Starosta informoval radu o nabídce paní ………., která nabízí prvek ze zrušeného 
skateboardového parku v Děčíně. Radní se shodli na tom, že bychom prvek využili, ale je třeba 
nalézt vhodné místo. 

Tajemník informoval radu o problému ukládání separovaného odpadu do kontejnerů. Konkrétně 
se jedná o žluté kontejnery pod sběrným dvorem, kam někdo opakovaně odkládá plastové obaly 
obsahující nátěrové hmoty. Zaměstnanci AVE při nakládce si toho nevšimli a vytékající barvou 
znehodnotili nejen obsah vozu, ale i znečistili komunikaci v pivovaru a v obci. Náklady na 
uložení znehodnoceného odpadu na skládku, včetně nákladů na vyčištění vozu a silnice nyní 
požadují po obci. Ač obec namítala, že barvu mohli naložit kdekoliv, bylo AVE dokladováno, že 
dva následující týdny po sobě opět jejich zaměstnanci nalezli plastové obaly s barvou 
v kontejnerech. Budeme muset hledat cesty a přijmout opatření, jak takovým to případům 
zabránit. 
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Tajemník informoval radu o tom, že dne 28. 8. 2019 se na žádost pracovnic stavebního úřadu 
OÚ Velké Březno uskutečnila schůzka za účelem poskytnutí informace o současném stavu 
správních řízení vedených SÚ, včetně návrhu, jak zajistit činnost do budoucna. Paní  Fotrová 
předložila tajemníkovi přehled nedokončených případů, které její předchůdkyně zahájila a před 
ukončením pracovního poměru přerušila, aniž by o tom paní Fotrovou informovala. Jedná se cca 
70 takto přerušených věcí, povětšinou jde o nepovolené stavby.  Následně informovala tajemníka 
o tom, že roste tlak na zahájení staveb – neboť projektová dokumentace staveb RD po 1. 1. 2020 
musí splňovat požadavek nulové spotřeby energií. V obci se to týká prostoru NTD ve Valtířově, 
staveb na pozemku ………….. ve Vítově a i staveb na našich pozemcích. Dále pak staveb, které 
jsou realizovány v okolních obcích – Malé Březno, Homole, Zubrnice. Kontrolou výkonu státní 
správy na úseku RUIANu bylo zjištěno cca 400 chyb, způsobených stažením dat do RUIAN 
z jiných databází. Vedoucí ÚSČ a zaměstnankyně stavebního úřadu navrhují zvýšit počet 
pracovníků stavebního úřadu o dalšího úředníka.  Současně si uvědomují, že stavaři s praxí se do 
této práce nehlásí a navrhují přijmout absolventa stavební průmyslovky a „vychovat si ho“.  
Faktem je, že vychovat úředníka trvá cca 5 let a to je doba, kdy by paní Rabštejnková měla odejít 
do starobního důchodu. Ing. Šlechtová se dotázala, zda to znamená zvýšení počtu zaměstnanců. 
Tajemník odpověděl, že ano. V současné době je vedena diskuse nad novelou stavebního zákona, 
která by měla centralizovat stavební úřady (model podobný úřadu práce) a celou agendu by měl 
převzít stát. Ozývá se hodně hlasů proti, zejména z odborných kruhů ale i z obcí.  Pokud tento 
stav bude i nadále pokračovat, mohlo by dojít ke kolapsu stavebních úřadů (nejsou zaměstnanci 
s požadovanou kvalifikací). Proto je třeba o návrhu pracovnic stavebního úřadu zapřemýšlet. 

Tajemník informoval radu o tom, že dne 30. srpna 2019 v 8:45 hod. v místě u Benaru na 
cyklostezce, při jízdě na kole, došlo ke kontaktu mezi nákladem umístěným na vozidle (větve) 
Piaggio – řidič ………….., zaměstnanec obce a paní ………………………………………,   
Velké Březno. Při kontaktu došlo ke ztrátě náušnice z českého granátu, k újmě na zdraví nedošlo. 
Strženou náušnici se nepodařilo nalézt. ……………  si nechá vyrobit repliku ztracené náušnice 
a požaduje, aby vzniklou škodu ji obec nahradila.  

Tajemník informoval radu, že z iniciativy komise životního prostředí dochází v obci k výsadbě 
nové zeleně. Požádal proto členky komise, aby takovéto záměry vždy projednaly s odpovědnými 
zaměstnanci. Je třeba již při přípravě rozpočtu vědět, co bude realizováno v daném rozpočtovém 
roce, a to nejen z hlediska nákladů, ale i z hlediska personálního zajištění následné údržby.        
Ing. Fiala konstatoval, že nové výsadby vítá, a i do budoucna je jim nakloněn. Ing. Šlechtová, 
předsedkyně komise, upozornila na skutečnost, že se nepodíleli na přípravě rozpočtu pro rok 
2019, a že při přípravě rozpočtu roku 2020 již tyto požadavky zohlední.  

K bodu programu 5 Diskuse.       

Ing. Fiala – upozornil na skutečnost, že je třeba zahájit přípravu rozpočtu roku 2020. Požádal o 
předložení hrubého nástinu, tedy příjmy a výdaje, které budou rozděleny na provoz a investice, a 
to co nejdříve. Tajemník odpověděl, že paní Fuchsová nyní čerpá dovolenou, jakmile se vrátí, 
připraví a zašle radním požadované údaje. 

Ing. Fiala přednesl radě podnět, že by se mělo vedení ZŠ vyjádřit, co by měla obec udělat se starou 
jídelnou. 
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Paní Mendlová upozornila na chybějící oplocení za zastávkou v ulici Děčínská. Starosta 
odpověděl, že chybějící díly jsou již objednány. 

Jednání rady bylo ukončeno v 19:32 hod. 

 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsal dne 09. 09. 2019 
L. Boháč 


