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Z Á P I S   
 

z 16. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 30. 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. 

Starosta přivítal Mgr. Málkovou, právníka obce. Konstatoval, že společnost Klement, a.s. zaslala 
upravený návrh Dodatku č. 1, ve kterém veškerou odpovědnost za nedodržení termínu předání 
stavby školní jídelny přesouvá na obec. 
Mgr. Málková citovala ustanovení SOD, ve kterém se objednatel s dodavatelem zavazuje ke 
vzájemné spolupráci. V souvislosti s citovaným článkem SOD upozornila na to, že pokud obec 
předložený návrh dodatku v tomto znění podepíše, bude společnost Klement, a.s. při předání 
stavby argumentovat tím, že řádně nespolupracovala a proto nemá nárok na smluvní pokutu.  
Ing. Fiala prohlásil, že nikdy nebude souhlasit s uzavřením takto naformulovaného dodatku, 
kterým se de-facto vzdáváme smluvní pokuty. Pro něj je nejdůležitější názor SDI.  
Ing, Šlechtová upozornila na skutečnost, že společnost Klement, a.s. umístila jinde hlavní uzávěr 
plynu. Dále jménem ředitele školy, požádala starostu, aby na kontrolním dni uplatnil požadavek 
na úpravu nivelity nádvoří – v zimě hrozí pády a upozornila na to, že fasáda je nabarvena dvěma 
odstíny žluté.  
Ing. Fiala konstatoval, že jako stavař chápe argumenty firmy Klement, a.s., ale z vlastní 
zkušenosti musí potvrdit, že se jedná o běžné problémy, které se vyskytují na každé stavbě, a že 
osobně je proto nepovažuje za důvod k prodloužení stavby.  
Mgr. Málková současně upozornila na skutečnost, že zadání proběhlo dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek a je nutné zkoumat i to, zda prodloužením lhůty nedojde k podstatné změně 
smlouvy.  
Radní proto doporučili Mgr. Málkové doplnit předložený text dodatku o ustanovení ve smyslu, 
že navržený termín je konečný a od 1. 10. 2019 bude obec účtovat penále a takto doplněný 
dodatek předat společnosti Klement a.s. k podpisu. Ve věci nebylo přijímáno žádné usnesení. 

K bodu programu 1 Zahájení  

16. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 15. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze: 
Usnesení 205/2019 
Program jednání 16. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 16. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Různé 
4) Zprávy starosty 
5) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato  
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K bodu programu 2 Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření nové nájemní smlouvy. Konstatoval, že 
dne 30. 06. 2019 zanikla paní ………………… nájemní smlouva. Rada obce Velké Březno na 
své 13. schůzi, která se konala dne 08. 07. 2019, schválila usnesením č. 152/2019 odeslání výzvy 
k vyklizení a vrácení výše uvedeného bytu. Tuto výzvu paní …………. prokazatelně obdržela 
dne 29. 07. 2019. Byt měla vyklidit a vrátit do konce měsíce srpna 2019. 
Dne 09. 09. 2019 podala žádost o zrušení usnesení č. 152/2019 a možnost nájmu o další období. 
V této žádosti uvedla, že uhradí veškerý dluh do 25. 09. 2019. Tím, že dne 13. 09. 2019 uhradila 
nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2018 v částce 6.528,- Kč, nemá ke dni 30. 09. 2019 žádný 
dluh.  Doplnil, že Komise majetková a bytová doporučuje zjistit do doby konání zasedání rady 
obce, které se bude konat dne 30. 09. 2019, zda paní ………………….. uhradila platbu SIPEM 
za měsíc září 2019, nechat si předložit doklad o zaplacení, protože seznam s úhradami SIPO za 
měsíc září posílá pošta až kolem 5. října 2019 a pokud bude i tato platba uhrazena, doporučuje 
Komise majetková a bytová, aby bylo zrušeno usnesení č. 152/2019, které rada schválila dne     
08. 07. 2019 a byla vystavena nová nájemní smlouva na dobu určitou 3 měsíců. V opačném 
případě pak Komise majetková a bytová trvá na okamžitém vystěhování a předání bytu obci. 
Paní Mendlová upozornila na to, že s ohledem na dosavadní platební morálku lze očekávat, že v 
budoucnu budou s nájemnicí opět problémy. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda má uhrazeno opravdu všechno. 
Starosta odpověděl, že ano. 
Usnesení 206/2019 
Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. .., v ul. ………………., 
obec Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Ruší 
      usnesení z 13. schůze Rady obce Velké Březno č. 152/2019, kterým bylo schváleno vyklizení 
      a vrácení bytu č. .. v domě ……………………………. 
II.  Schvaluje 

        uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .., …………………………………………., na dobu 
        určitou do 31. 12. 2019. 

      Nájemce: 
      ……………………………………….. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                               T: 31. 10. 2019          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 1 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 
bytu č. ... Konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že má paní ………………. uzavřenou 
nájemní smlouvu na dobu určitou do 30. 09. 2019, podala si dne 19. 08. 2019 žádost o 
prodloužení doby nájmu o další období. K 30. 9. 2019 dluží na nájemném celkem částku      
4.624,- Kč. Dluh na nájemném začátkem roku 2019 činil 20.899,- Kč, tzn., že dluh ponížila za 
rok 2019 o 16.275,- Kč. Doplnil, že Komise majetková a bytová přihlédla k výše uvedené 
skutečnosti a doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne                     
08. 10. 2018, a to na dobu určitou jednoho roku s automatickou prolongací. 
Paní Mendlová - navrhla uzavřít smlouvu pouze na půl roku, neboť v tom vidí motivaci ke 
splácení. 
Starosta odpověděl, že dlužník hradí cca 1.800,- Kč měsíčně, takže dluh by měl být umořen za 
cca 3 měsíce. 
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Tajemník upozornil na změnu v usnesení, oproti doporučení Komise majetkové a bytové je 
z návrhu vypuštěno ustanovení o automatické prolongaci, neboť je přesvědčen, že dlužník by 
smlouvu s automatickou prolongací mít neměl. 
Ing. Fiala sdělil, že mu tak nezáleží na době platnosti – půl nebo rok ale na tom, aby byl dluh 
splacen. 
Usnesení 207/2019 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v ul. ………….., obec 
……………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě ……………………………., 
       ………….., na dobu určitou - do 30. 09. 2020 
       Nájemce: 

     ………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                  T: 31. 10. 2019          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh pana ………. na ukončení nájemní smlouvy. 
Konstatoval, že dne 25. 9. 2019 byla do podatelny obecního úřadu podána výpověď smlouvy o 
nájmu NP dohodou. Jedná se o NP v domě ……………..  Pan ……… chtěl vypovědět tuto 
nájemní smlouvu dne 4. 9. 2019 e-mailem, a to zpětně ke dni 31. 7. 2019. Snahou pana …………. 
bylo předmětný nebytový prostor předat obci, avšak tento prostor nebyl způsobilý k přejímce 
(díry ve stěnách, poškozená výloha zevnitř apod.), proto jej obec odmítla od pana ……… převzít. 
Dále doplnil, že pan ………. dluží na vodném stočném 10.741,- Kč na nájemném a službách do 
31. 8. 2019 částku 18.800,- Kč. Celkově tak obci dluží částku 29.561,- Kč + nájemné za měsíc 
září.  Podmínky nájemní smlouvy stanoví, že výpovědní doba činí tři měsíce a v tomto případě 
počíná běžet od 1. 10.2019. Rada obce může žádosti vyhovět a schválit ukončení této nájemní 
smlouvy dohodou ke dni, tj. k 30. 9. 2019. 
Ing. Fiala konstatoval, že rada nemůže uzavřít dohodu se zpětnou účinností a současně, že 
nemůže nájemci bránit v tom, aby podal výpověď. 
Tajemník vysvětlil, že návrh usnesení obsahuje obě alternativy (výpověď i dohodu) s tím, že 
dohoda by byla uzavřena za navrhovaných podmínek a to ke dni předání NP, kdežto výpovědní 
lhůta počíná běžet od 1. 10. 2019 a končí 31. 12. 2019. Znamená to pro nájemce další tři měsíce 
placení nájmu. Proto je i v jeho zájmu přistoupit na dohodu. 
Paní Mendlová se dotázala, jak je možné, že došlo k takovému dluhu na nájemném či službách 
a kdo hlídá platební morálku nájemce.  
Starosta odpověděl, že se jedná o dluh vzniklý v roce 2015. Přitom je využívaná metoda, že každá 
došlá platba se započítá na nejstarší dluh. 
Usnesení 208/2019 
Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě ………………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě ………………………………., a to  
     pouze za předpokladu, že ke dni podpisu dohody bude nájemcem: 
     1. uhrazena celá dlužné částka ve výši 29.561,- Kč 
     2. uhrazeno nájemné a poplatek za služby za měsíc září 2019 
     3. NP předán ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. 
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření dohody.                                                                               T: 31. 10. 2019          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost paní ……………………………., bytem      
……………………………………, IČ: 02979403 o umístění pouťových atrakcí na Náměstí 
v době od 24. 08. 2020 - 30. 08. 2020. Jako místnímu obyvateli jde o zábavu dětí v době konání 
„Pivovarských slavností“. Jednalo by se o pozemek č. 623/1 o záboru cca 1500 m2. Doplnil, že 
žadatelka navrhuje nájemní smlouvu na dobu určitou za jednorázovou platbu ve výši 2000,- Kč. 
Paní Mendlová upozornila na to, že posledně údajně uložili odpad ke kontejnerům na sběrném 
místě místo toho, aby zabezpečili jeho likvidaci na vlastní náklad. Proto by bylo třeba, aby se to 
neopakovalo, dohodnout se smluvně na podmínkách likvidace odpadu s tím, že nájemce za tímto 
účelem složí na účet obce kauci, která mu bude, při dodržení podmínek smlouvy, po ukončení 
akce vrácena. 
Tajemník nedoporučil žádosti vyhovět s tím, že nelze předvídat, co se v tomto prostoru za rok 
stane a nájemce by mohl požadovat náhradu ušlého zisku. Současně upozornil radu, že pro 
případ, kdyby takovéto žádosti chtěla vyhovět, by bylo vhodné, nejprve vyhlásit záměr pronájmu.  
Usnesení 209/2019 
Pronájem části p. p. č. 623/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje  

 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.  

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     o usnesení rady obce informovat žadatelku.                                                        T:  09. 10. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost …………………………………., bytem 
………………………………….., o pronájem části p. p. č. 662 v k. ú. Velké Březno o výměře 
cca 200 m2. Jedná se o část u domu čp. …... 
Bez diskuze 
Usnesení 210/2019 
Záměr pronájmu části p. p. č. 662 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 662 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 200 m2 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na ÚD.                                                              T:  09. 10. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání žádost o provedení geologického průzkumu na                 
p. p. č. 291/114. Konstatoval, že 7. Zastupitelstvo obce, které se konalo dne 24. 6. 2019 svým 
usnesením č. 108/2019 schválilo uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 291/114 za cenu 
768.670,- Kč paní ………………………………………………………., s termínem pro 
uzavření smlouvy do 31. 7. 2019.  Kupní smlouva nebyla doposud uzavřena. 
Doplnil, že dne 5. 8. 2019 obdržela paní Jelínková, referentka OÚ, e-mail s žádostí o provedení 
geologického průzkumu. Žádost byla dne 20. 8. 2019 postoupena k projednání Komisi investiční 
a stavební, která dne 23. 9. 2019 nedoporučila žádosti vyhovět. 
Dále poznamenal, že je třeba si uvědomit, že zastupitelstvo schválilo prodej předmětného 
pozemku za účelem výstavby RD. Pokud by kupující na základě jím udělaného geologického 
průzkumu zjistil, že se na tomto pozemku RD vystavět nedá anebo, že náklady na výstavbu díky 
nestabilitě podloží značně navýší cenu stavby, mohl by od smlouvy odstoupit a požadovat 
vrácení kupní ceny nebo její snížení. To vše by se mohlo odehrát v době, kdy obec provedla 
rozúčtování výnosu z prodeje tohoto pozemku. Z finančních prostředků, které obci po 
rozúčtování zůstanou, nebude schopna pokrýt požadavek na vrácení kupní ceny.  Existuje-li stín 
podezření, že pozemek je tvořen navážkou, doporučujeme geologický průzkum provést, 
abychom do budoucna zabránili možným komplikacím. 
Ing. Šlechtová sdělila, že je přesvědčena, že geologický průzkum by si měl objednat a zaplatit 
vlastník. 
Paní Mendlová poznamenala, že zpráva obsahuje mnoho “kdyby“. Nesouhlasí s tím, aby náklady 
na případný geologický průzkum nesla obec a uvedla příklady z minulosti kdy, ač mohly být 
pochybnosti, obec prodávala pozemky bez ohledu na to, zda se na nich stavět dá či nikoli.    
Ing. Fiala potvrdil, že běžnou praxí je, že případný geologický průzkum hradí stavebník. 
Usnesení 211/2019 
Žádost o provedení geologického průzkumu na p. p. č. 291/114  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost o provedení geologického průzkumu 
pozemku č. 291/114 v k. ú. Velké Březno z důvodu možné budoucí koupě a tuto 
I.    Zamítá s tím, že 
      obec, jako vlastník pozemku, nemůže vynakládat veřejné prostředky na plnění  
      zájmů třetí osoby (provést geologický průzkum).  
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      o usnesení rady informovat žadatelku.                                                             T:  09. 10. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 Různé 

Starosta předložil radě obce návrh na výběr nejvhodnější nabídky pojištění majetku a 
odpovědnosti obce Velké Březno.  Zadání provedla společnost Respect, a.s., která je našim 
pojistným makléřem. Společnost oslovila s nabídkou celkem 5 pojišťoven. Slavia pojišťovnu, 
a.s., Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s., Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s., Pojišťovnu 
Allianz, a.s., ČSOB Pojišťovnu, a.s.. Slavia pojišťovna, a.s. nabídku nepodala – nelze pojistit 
majetek ve 4. povodňové zóně. Komentář k nabídkám jednotlivých pojišťoven je obsažen 
v příloze této zprávy.  
Nabídka současného pojistitele, ČSOB Pojišťovny, a.s., i přes všechny slevy je 2. nejdražší, a to 
vzhledem ke skutečnosti, že tato pojišťovna v končícím pojistném období dosáhla 115 % 
pojistného plnění (tzn., že vyplacené pojistné plnění dosáhlo výše 115 % obcí zaplaceného 
pojistného), a proto svou nabídku zdražila. Pojistné za majetek a odpovědnost v roce 2018 činilo 
171.450,- Kč. Konstatoval, že z komentáře makléře vyplývá, že našim požadavkům nejlépe 
vyhovuje nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., která v podstatě odpovídá stávajícímu 
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pojistnému programu. Pojistná částka souboru budov a staveb je stanovena dle kubatury budovy, 
nedojde tak k podpojištění.  Doplnil, že na základě konzultace nabídek, která se uskutečnila mezi 
zástupkyní společnost Respect, a.s. a starostou, byla HVP, a.s. zpracována nabídka ve dvou 
variantách. Z toho: 
Varianta 1 je shodná se stávajícím pojistným programem. Roční pojistné bez DPH činí     
149.849,- Kč.  
Varianta 2 obsahuje snížení spoluúčasti pro mobiliář u rizika živel, odcizení a vandalismus, 
snížení spoluúčasti pro obecnou odpovědnost. Spoluúčast byla snížena pro mobiliář u odcizení, 
vandalismu z 5.000,- Kč na 1.000,- Kč a pro obecnou odpovědnosti z 3.000,- Kč na 1.000,- Kč.  
Snížení spoluúčasti mobiliáře pro živelná rizika nebylo ze strany HVP, a.s. akceptováno. Roční 
pojistné bez DPH u varianty 2 činí 153.154,- Kč. 
Bez diskuse 
Usnesení 212/2019 
Výběr pojistitele na pojištění majetku a odpovědnosti na období 10/2019 – 10/2022 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Stanovuje  
       jako nejvhodnější nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. ve variantě 2 - se sníženou  
       spoluúčastí, uvedené v předloženého návrhu. 
II.   Schvaluje 
       uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČ: 469 73 451, se  
       sídlem Praha 2, Římská 2135/45, ve variantě 2 předloženého návrhu, a to s účinností  
       od 10. 10. 2019 na dobu určitou 36 měsíců za cenu ročního pojistného v celkové výši  
       153.154,- Kč bez DPH 
III.  Ukládá 
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit uzavření pojistné smlouvy.                                                           T:  09. 10. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, který obdržel dne 25. 9.2019 od firmy 
Petr Vachulka. Konstatoval, že z předloženého návrhu smlouvy vyplývá, že veškeré náklady na 
zpracování PD a realizaci přeložky ponese obec. Doba realizace výše uvedené stavby je rok 2021, 
neboť podmínky stanovené vlastníkem plynárenského zařízení mají platnost 24 měsíců. Doplnil, 
že na rozdíl od ČEZ, nepožadují plynárny od obce žádnou platbu předem. 
Bez diskuze 
Usnesení 213/2019 
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní  

souvisejících ve znění předloženého návrhu se společností GasNet, s.r.o. se sídlem            
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupené na základě plné 
moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,   

     IČO: 27935311. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,      
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                           T:  09. 10. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na zrušení usnesení č. 172/2019 – dohoda o 
splácení dluhu. Konstatoval, že dne 19. 08. 2019 na své 14. schůzi schválila Rada obce              
Velké Březno usnesením č. 172/2019 uzavření dohody o splácení dluhu v částce 3.280,- Kč – 
dlužník: paní …………………………………………………….. Paní ………… výše uvedený 
dluh (nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2018) zaplatila dne 09. 09. 2019. Z tohoto důvodu 
žádá o zrušení usnesení č. 172/2019. 
Bez diskuze. 
Usnesení 214/2019 
Návrh na zrušení usnesení č. 172/2019 – dohoda o splácení dluhu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Ruší 
     usnesení 14. schůze Rady obce Velké Březno č. 172/2019, kterým bylo schváleno           
     uzavření dohody o splácení dluhu v částce 3.280,- Kč  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     o usnesení rady informovat žadatelku.                                                              T:  09. 10. 2019 
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 máme šanci obdržet dotaci na pořízení nového hasičského vozu 
a již se ozvaly firmy, které je vyrábějí. 3. 10. 2019 je v Poličce ukázka hasičské techniky, na kterou 
se velitel se zástupcem jedou podívat.  

Starosta informoval o jednání s novým ředitelem Technických služeb Děčín na téma zimní údržba 
s tím, že příští radu bude předložen k projednání návrh dodatku, kterým se budou měnit ceny za 
služby. Ředitel současně garantoval, že jejich služby v letošním zimním období budou podstatně 
lepší, než tomu bylo v minulosti.  Ředitel TSD informoval starostu o tom, že připravují prezentaci 
systému Door to Door pro zastupitelstvo města Děčína, a že v tomto systému do budoucna vidí 
velký potenciál. 

Starosta informoval radu, že dne 9. 10. 2019 v 9:00 hodin má jednání s jednateli AVE na téma 
Door to Door, zejména z hlediska schopnosti AVE zajistit svoz za podmínek stanovených 
smlouvou o poskytnutí dotace.   

Starosta požádal radu o schválení záměru nákupu nového vozidla pro potřeby obecního úřadu a 
to z těchto důvodů. Obecní úřad provozuje dvě vozidla, která svým technickým stavem a 
dlouhodobou nízkou výtěžností zbytečně zatěžují rozpočet OÚ. Jedná se o užitkový vůz 
Volkswagen Caddy (rok výroby 2004) a osobní vůz Škoda Fabia (rok výroby 2006). U obou vozů 
servisní technik doporučil již nadále neinvestovat do oprav. Doplnil, že náklady na pojistné rok 
2019: Fabia – 4.363,- Kč, Caddy – 3.577,- Kč a na opravy v roce 2018: Fabia – 4.432,- Kč,   
Caddy – 18.265,- Kč.  Dále doplnil, že za období leden – září 2019 najela Fabia – 2 897 km, 
Caddy – 1 552 km. Stav tachometru ke dni 30. 9. 2019 činí Fabia – 93 513 km,                            
Caddy – 356 870 km. Navrhujeme tyto vozy prodat a místo nich zakoupit pouze jedno vozidlo, 
které by splňovalo obě funkce. Předpokládaný výtěžek z prodeje obou vozů celkem 50 000 Kč. 
Odhadovaná pořizovací cena nového vozu 400.000,- Kč. Vedoucí finančního úseku navrhuje 
leasing vozidla. O návrhu nebylo hlasováno. 
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K bodu programu 5 Diskuse.   

Ing. Fiala navrhl, aby  byl projednán „hrubý nástřel“ rozpočtu 2020. Radní se shodli na tom, že je 
třeba v oblasti investic si stanovit priority.  Rovněž doporučil zvážit, zda by nebylo vhodné určité 
investice realizovat pouze za podmínek, že na ně obdržíme dotace.  
Ing. Šlechtová a paní Mendlová navrhují posílení některých položek rozpočtu posílit zejména 
vzhled obce, čistotu a údržbu, nezapomenout na dotace do kultury a sportu a zvážit možnost 
vyčlenit určitou částku na poskytnutí darů a dotací na činnost organizací, kterou nelze zahrnout do 
dotačních programů obce. 

Ing. Fiala informoval radu o tom, že FK Jiskra by chtěla provést průzkumný vrt na škvárovém 
hřišti za účelem zjistit, zda by z tohoto vrtu nebylo možné čerpat vodu na provoz postřikovačů. 
Nyní čekají na stanovisko Ing. Š…………….. 
Pan Mottl upozornil na nutnost akumulace vody před vstupem do čerpadla postřikovačů s tím, že 
dle jeho mínění jí ve vrtu nebude dostatek.   

Paní Mendlová upozornila vedení úřadu na skutečnost, že opět došlo provozem VaK k polepení 
sloupů veřejného osvětlení a doposud to nebylo odstraněno. Starosta přislíbil, že to projedná        
s Bc. Katzerovou. 

Paní Mendlová navrhla radě, aby se obec domluvila s MVDr. K…….. na podmínkách provedení 
čipování psů v obci.  

Na základě sdělení přednesených paní Mendlovou a Ing. Šlechtovou se radní dohodli přizvat na 
příští jednání vedoucího úseku SOM OÚ. 
 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:05 hod. 

 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 
 
 
zapsal dne 30. 09. 2019 
L. Boháč 


