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Z Á P I S   
 

z 21. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 09. 12. 2019 od 16:00 hod. 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:  
Hosté: Mgr. Málková, paní Fuchsová 

Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

K bodu programu 1 Zahájení  

21. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 20. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 267/2019 
Program jednání 21. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 21. 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 

Starosta přivítal Mgr. Málkovou, právníka obce. Seznámil přítomné s dalším postupem v kause 
Klement, a.s., který následoval po přijetí usnesení 18. rady ve věci.  
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Upozornění – zápis z jednání o dalším postupu obce při řešení „kausy Klement, a.s.“, 

obsahuje informace, které budou podkladem pro konečné rozhodnutí orgánů obce, a proto 

budou zveřejněny až po ukončení  jednání orgánů obce ve věci. 

Usnesení 285/2019 
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“, ve znění uvedeném    
     v příloze důvodové zprávy, se společností Klement, a.s. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 4.               T:  20. 12. 2019 
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 o zřízení věcného břemene. Konstatoval, že obec  
Velké Březno obdržela od společnosti VLACH – elektroinstalace s.r.o., se sídlem                 
Husitská 1/25, 417 41 Krupka, IČ: 25490974, žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti. Jedná se o pozemek č. 13, 112 a 113/2 v k. ú. Valtířov nad Labem – 
kabelové vedení NN. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena na 33. zasedání ZO a 
schválena usnesením č. 366/2018 dne 24. 9. 2018. 
Bez diskuze 
Usnesení 268/2019 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4016390/SOVB01, na  
     pozemku 13, 112 a 113/2 v k. ú. Valtířov nad Labem,  
     za cenu 2.972,- Kč + DPH 
     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 VLACH – elektroinstalace s.r.o., 
se sídlem Husitská 1/25, 417 41 Krupka, IČ: 25490974 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení VB.                                                      T:  31. 01. 2020                                                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na prodej pozemku. Konstatoval, že obec   
Velké Březno obdržela žádost od ………………, bytem …………………………………….. 
na koupi nemovitosti – pozemku č. 291/112 v k. ú. Velké Březno o výměře 464 m2, za účelem 
výstavby RD. Jedná se o pozemek bez základové desky. Celková kupní cena činí 366.560,- Kč. 
Z toho obdrží Eurovia – 199.056,- Kč, Elte - 97.161,60 Kč a obec - 70.342,- Kč. Záměr byl 
zveřejněn 14. 11. 2019 do 2. 12. 2019.  
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Doplnil, že ještě před uzavřením kupní smlouvy musí být uzavřena s ELTE a EUROVIÍ 
dohoda o vypořádání výnosů z prodeje, a proto je termín předložení zastupitelstvu stanoven až 
na březen 2020  
Bez diskuze 
Usnesení 269/2019 
Prodej p.p.č. 291/112 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 291/112 v k. ú. Velké Březno o výměře                 

464 m2  
     za cenu 366.560,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

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

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                                    T:  30. 03. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu. Konstatoval, že 
…………………. má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 10. 11. 2017 na dobu určitou dvou 
let k bytu č. .., ul. ………………, Velké Březno. Vzhledem k tomu, že tato doba uplynula a 
…………. již ani nesplňuje podmínky pro nájemce tohoto bytu, jelikož se jedná o byt pro 
příjmově vymezené osoby, doporučuje Komise majetková a bytová uzavřít s …………………. 
nájemní smlouvu k uvolněnému bytu č. .., na adrese …………………………….. 
……………………. sdělila radním, že se cítí podjatá ve smyslu § 83 odst. 2 zákona o obcích, 
současně požádala radu v případě, že nájem schválí, zda by mohla obdržet smlouvu co nejdříve, 
a to z důvodu nezbytných úprav bytu před nastěhováním. 
Usnesení 270/2019 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ……………………………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

        uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ………………………………………., na dobu 
        určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní 
        smlouvy vždy o jeden kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí nájemné 
        včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu s tím, že první nájemné uhradí  
        nájemce za měsíc leden 2020. 
        Nájemce: 
        ……………………………………………………………………………………………… 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                             T:  09. 12. 2019                                                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě              
…………….. Konstatoval, že paní ………..podala dne 06. 04. 2016 žádost o pronájem 
obecního bytu, kterou pravidelně aktualizuje, naposledy dne 10. 04. 2019. Je samoživitelka, má 



 

 

4 
Zapsal dne 09. 12. 2019 
L. Boháč 
 

dva syny ve věku 10 a 14 let. Pracuje v Základní škole Malečov jako učitelka. Splňuje 
podmínky pro výše uvedený byt, který je určen pro příjmově vymezené osoby. 
Komise majetková a bytová doporučuje uzavřít s paní ……………….nájemní smlouvu k bytu 
č. .., ul. ……………………………….. 
Bez diskuze 
Usnesení 271/2019 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ..., …………………………………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …, ul. …………………………………………, na dobu 
       stanovenou v nařízení, počínaje dnem 1. 2. 2020. Účinnost smlouvy lze podle vyhlášky 
       opakovaně prodloužit za splnění podmínek dle nařízení, a proto bude smlouva automaticky 
       prodloužena vždy o jeden rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně,  
       nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby její účinnosti, druhé smluvní straně svůj úmysl  
       účinnost smlouvy ukončit. 
       Nájemce: 
       …………………………………………………………………………………….. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                             T:  31. 12. 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. 1 smlouvy o nájmu bytu  
  v domě ………….. Konstatoval, že dne 21. 10. 2019 byla uzavřena s paní …………..  
…………… smlouva o nájmu bytu č. .., ………….., na dobu určitou do 31. 12. 2019, a že  
  dne 13.11.2019 podala nájemnice žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že 
  na základě usnesení č. 44/2018 z 3. Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo dne  
  17. 12. 2018 byla s paní ………….. uzavřena dohoda o uznání dluhu v částce 71.883,- Kč a  
  dohoda o splátkách po 2.000,- Kč měsíčně. Dále doplnil, že paní …………………… dluží na  
  nájemném ke dni 30. 11. 2019 celkovou částku 3.375,- Kč. Nedoplatek za vyúčtování služeb za 
  rok 2018 činí 2.040,- Kč.  Komise majetková a bytová doporučila z důvodu dlužného  
  nájemného prodloužit dobu nájmu o další období, a to na dobu určitou do 31. 03. 2020. 

Bez diskuze 
Usnesení 272/2019 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., …………………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., ………………………………….., na 
       dobu určitou do 31. 03. 2020. 
       Nájemce: 
       paní …………………………………………………………………….. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy.                                         T:  31. 12. 2019                                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě a nájmu bytu 
v domě ……………………. Konstatoval, že z důvodu uzavření manželství (dne 24. 08. 2019) 
požádali manželé ……….. o vyhotovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu, ve kterém bude 
uvedena změna příjmení paní …………….. Doplnil, že smlouva o nájmu výše uvedeného bytu 
ze dne 28. 04. 2017 je uzavřena s panem …………………………………………………… 
…………………………………..). 
Bez diskuze 
Usnesení 273/2019 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., ……………..,                 
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., …………………………….. 

       Nájemci:  
       ………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………….. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy.                                        T:  31. 12. 2019                                                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v domě ………………... Konstatoval, že pan …………………………………………….., 
nájemci bytu č. .., ul. ………………….., podali dne 07. 10. 2019 žádost o pronájem 
nebytového prostoru na adrese ………………………..., a to za účelem odkládání kočárku, 
jízdních kol apod. Doplnil, že se jedná se o místnost v 1. NP o výměře 13,90 m2 (místnost 
vpravo od knihovny) a že nájemné -  36,58 Kč/m2/rok. 
Dále doplnil, že na základě usnesení Rady obce č. 222/2019 byl na úřední desce zveřejněn 
záměr pronájmu výše uvedených nebytových prostor, a to od 22. 10. 2019 do 8. 11. 2019. 
Dne 4. 12. 2019 požádala o pronájem dvou NP v domě paní ……… za účelem kanceláře účetní 
firmy. 
Tajemník doplnil, že v žádosti jsou uvedeny dva NP. Na tomto patře žádný druhý volný není a 
ten, o který žádají ………….., není vhodný pro zřízení kanceláře.   
Komise majetková a bytová doporučuje uzavřít nájemní smlouvu s manželi ………………. 
Bez diskuze 
Usnesení 274/2019 
Žádost o pronájem nebytových prostor v domě č. p. …., ul. ………………………….. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

 uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. ….., ul. ………….,                  
403 23 Velké Březno, o výměře 13,90 m2, na dobu neurčitou, za účelem uložení dětského 
kočárku, jízdních kol apod. 

     nájemné: 36,58 Kč/m2/rok. 
     Nájemce:  
     manželé, 

…………………………………………………………………………………………………
……………. 

 



 

 

6 
Zapsal dne 09. 12. 2019 
L. Boháč 
 

 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                             T:  31. 12. 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 rozpočtu pro rok 2020. Konstatoval, že součástí 
důvodové zprávy je částečný rozpis příjmů a výdajů plánovaných pro rok 2020 
Bez diskuse 
Usnesení 275/2019 
Rozpočet obce pro rok 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit rozpočet obce pro rok 2020 v předloženém znění. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 zastupitelstvu k projednání.  T: 16. 12.2019 
Výsledek hlasování:        hlasů pro  5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020-2024. 
Konstatoval, že rok 2020 kopíruje návrh rozpočtu obce na rok 2020. Další roky jsou postaveny 
na úroveň běžných očekávaných příjmů a výdajů. V části financování je uvedena možnost 
čerpání úvěrového rámce, jehož čerpání je možné do konce roku 2022, od roku 2023 začne 
obec úvěr splácet.   
Bez diskuze 
Usnesení  276/2019 
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 - 2024 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    1. Zrušit usnesení 3. zastupitelstva obce č. 38/2018 
    2. Schválit střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2024 v předloženém znění. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu střednědobého výhledu zastupitelstvu k projednání.       T: 16. 12. 2019 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5/2019. 
paní Mendlová se dotázala, proč navyšujeme částku na odvoz žoků o 200 tis. Kč. 
Starosta odpověděl, že tato částka nebyla v roce 2019 vůbec rozpočtována, neboť ji bývalá 
zaměstnankyně OŽP nenárokovala do rozpočtu. 
Usnesení 277/2019 
Rozpočtové opatření č. 5/2019 
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Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit rozpočtové opatření č. 5/2019 v předloženém znění. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtového opatření č. 5/2019 zastupitelstvu k projednání.   
                                                                                                                                T: 16. 12. 2019 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta přeložil radě k projednání Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ 
a komisí OR, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. 
Bez diskuze 
Usnesení 278/2019 
Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit poskytnutí jednorázové odměny za činnost ve prospěch obce v období leden až  
     prosinec 2019 členům komisí a výborů, nečlenům zastupitelstva obce, uvedeným  
     v důvodové zprávě, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu k projednání zastupitelstvu obce.                                      T: 16. 12. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na stanovení platu ředitelce MŠ. Konstatoval, že 
s účinností od 1. 1. 2020 vstoupí v platnost Nařízení vlády č. 300/2019, kterým se mění 
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě.  Toto nařízení mění přílohy 1 – 5 NV č. 341/2017 Sb., ve kterých jsou stanoveny 
stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů a současně i dolní hranice 
zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Z tohoto důvodu je 
nutné nově stanovit plat ředitelce MŠ. Základní plat se skládá z platového tarifu a platového 
stupně stanoveného dle přílohy č. 4 výše uvedené novely. K základnímu platu bude přiznán 
osobní příplatek a příplatek za vedení ve stejné výši, jak tomu bylo doposud. 
Bez diskuze 
Usnesení 279/2019 
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. 1. 2020  
     plat paní …………………, ředitelce MŠ Velké Březno p. o., ve výši uvedené v důvodové   
     zprávě. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                               T:  31. 12. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 



 

 

8 
Zapsal dne 09. 12. 2019 
L. Boháč 
 

Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na stanovení platu řediteli ZŠ. Konstatoval, že 
s účinností od 1. 1. 2020 vstoupí v platnost Nařízení vlády č. 300/2019, kterým se mění 
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě.  Toto nařízení mění přílohy 1 – 5 NV č. 341/2017 Sb., ve kterých jsou stanoveny 
stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů a současně i dolní hranice 
zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Z tohoto důvodu je 
nutné nově stanovit plat řediteli ZŠ. Základní plat se skládá z platového tarifu a platového 
stupně stanoveného dle přílohy č. 4 výše uvedené novely. K základnímu platu bude přiznán 
osobní příplatek a příplatek za vedení ve stejné výši, jak tomu bylo doposud. 
Bez diskuze 
Usnesení 280/2019 
Návrh na stanovení platu řediteli Základní školy Velké Březno p. o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Stanovuje s účinností od 1. 1. 2020  
      plat ……………………..., řediteli ZŠ Velké Březno p. o., ve výši uvedené v důvodové   
      zprávě. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                T:  31. 12. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na přiznání mimořádné jednorázové odměny řediteli 
ZŠ. 
Paní Mendlová konstatovala, že drtivou většinu akcí, které v podkladech pro vyplacení odměny 
ředitel ZŠ zmiňuje, organizovali jiní pedagogové. Jako příklad důvodu k poskytnutí mimořádné 
odměny uvedla plnění požadavku rady z června letošního roku, aby navrhl, co se starou 
jídelnou. K tomu však do dnešních dnů nedošlo. 
Ing. Šlechtová uvedla, že zajišťoval objednávkový systém a nábytek do nové jídelny. 
Starosta upozornil na skutečnost, že odpovědnost za chod školy má pouze ředitel, a ředitel bude 
první, kdo se v případě mimořádné události bude odpovídat.  
Usnesení 281/2019 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli Základní školy Velké Březno p. o. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává  
……………………………, řediteli ZŠ Velké Březno p. o.,  
      mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy v poloviční výši, než je uvedena    
      v důvodové zprávě. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesen informovat ředitele školy.                                                      T:  12. 12. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách. 
Konstatoval, že pan …………………….. dluží na nájemném k 30. 11. 2019 celkovou částku 
13.400,- Kč a že dne 02. 12. 2019 se dostavil na Obecní úřad Velké Březno k jednání o řešení 
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úhrady výše uvedeného dluhu. Zavázal se, že bude tento dluh hradit v měsíčních splátkách ve 
výši 1.000,- Kč. Komise majetková a bytová vzala na vědomí zápis z jednání o řešení úhrady 
dluhu s panem …………………….. a souhlasí s uzavřením Dohody o splácení dluhu. 
Paní Mendlová se dotázala, proč se tímto dluhem zabýváme s takovým zpožděním. Z obsahu 
důvodové zprávy vyplývá, že se jedná o dluh z roku 2017. Požádala o zpracování a předložení 
přehledu vývoje dluhu tohoto dlužníka. 
Usnesení 282/2019 
Návrh na uzavření Dohody o splácení dluhu pro nájemce: 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje  
    uzavření Dohody o uznání dluhu ve výši 13.400,- Kč a o jeho splácení v měsíčních splátkách  
    ve výši 1.000,- Kč. 
    Dlužník: 
    …………………………………………………………………………………………..          
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení VB.                                                      T:  31. 01. 2020                                                      
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 Různé  

Starosta předložil radě obce návrh na podání žádosti na zateplení dalších bytových domů. 
Konstatoval, že se jedná o domy: Valtířov 66, Náměstí 171 a Litoměřická 104, ke kterým již 
máme zpracovanou projektovou dokumentaci. Tuto PD bude potřeba aktualizovat a obnovit 
stavební povolení. Dále rekapituloval stavební náklady a předpokládanou výši finanční 
spoluúčasti obce na zateplení jednotlivých domů.  Doplnil, že úsek SOM navrhuje stavby 
realizovat postupně v letech 2021 – 2023 s tím, že náklady obce s tím spojené by byly kryty 
z vybraného nájemného. Současně upozornil radní, že dle sdělení zprostředkovatele dotace na 
zateplení domů v ul. Litoměřická a Ústecká, je třeba o dotaci požádat co nejdříve (důležité je 
datum podání), ale můžeme ji čerpat postupně až do roku 2024.  
Starosta dále konstatoval, že pokud se obec Velké Březno rozhodne požádat o další dotaci 
s tím, že již má zpracovanou PD na zateplení celkem 5 domů, je třeba využít toho, že dotační 
titul je doposud „otevřen“. Není totiž známo, zda bude otevřen nový. Současně navrhl, aby 
zpracování žádosti o dotaci svěřila rada profesionálům. Doplnil, že zprostředkování dotace 
z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek je veřejná zakázka malého rozsahu na služby, 
tedy zakázka spadající do režimu Směrnice č. 1/2017, o zadávání VZMR na stavební práce, na 
dodávky nebo služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její 
činnosti. Celková hodnota zakázky zadané jednomu dodavateli činí 300.000,- Kč bez DPH 
(363.000,- Kč včetně DPH).  Vzhledem k nutné rychlosti rozhodování a realizace žádosti o 
dotaci navrhujeme radě obce udělit výjimku z postupu stanoveného směrnicí č. 1/2017 a 
s ohledem na dosavadní zkušenosti zadat práce společnosti Bohemia Projekt Plus s.r.o. 
Paní Mendlová se „pozastavila“ nad výší ceny za zprostředkování a dotázala se, co se stane, 
když nám dotace nebude přiznána. 
Starosta vysvětlil, že fakturováno bude právě s ohledem, zda dotaci obdržíme, či nikoliv.    
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Usnesení 283/2019 
Výběr zhotovitele zprostředkování dotace na zateplení obecních bytových domů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Povoluje 
      v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 za účelem výběru   
      zprostředkovatele dotace na zateplení obecních domů, výjimku z postupu  uvedeném   
      v Hlavě 2 Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      Vystavení objednávky na zpracování žádosti o dotaci na zateplení domů v ulici Náměstí  
      171, Litoměřická 104 a Valtířov 66 ve znění předloženého návrhu. 
      Zhotovitel: 
      Bohemia Projekt Plus s. r. o., IČ: 05360781, DIČ: CZ05360781, se sídlem: Mírové  
      náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem,  
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM 
      zabezpečit vystavení objednávek.                                                                    T:  13. 12. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předal slovo Ing. Šlechtové, místostarostce a předsedkyni Komise kultury, školství, 
mládeže, sportu a ŽP, která přednesla návrh na změnu v personálním obsazení této komise. 
Bez diskuze 
Usnesení 284/2019 
Změna členů komise rady obce 
Rada obce Velké Březno projednala návrh předsedkyně Komise kultury, školství, mládeže, 
sportu a ŽP a 
I.  Odvolává 
    1. paní Pavlu Hasprovou 
        z funkce členky Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
    2. paní Zdeňku Stáňovou 
        z funkce členky Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
II. Jmenuje 
    1. paní Zuzanu Kopejskovou, nar. …………………………………………………….., 
        členkou Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
    2. paní Lenku Vondráčkovou, nar. ………………………………………………., 
        členkou Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
    3. paní Veroniku Mlejnkovou, nar. …………………………………………………, 
        členkou Komise kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 285/2019 – viz str. 2 tohoto zápisu 

Starosta předložil radě obce návrh na změnu úředních hodin od 23. 12. 2019 do konce roku 
2019. 
Bez diskuze 
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Usnesení 286/2019 
Provoz OÚ do konce roku 2019 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje  
    úřední hodiny Obecního úřadu Velké Březno od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019 takto: 
    23. 12. úřední den od 8:00 do 12:00 hod od 12:30 pro veřejnost zavřeno 
    30. 12. úřední den od 8:00 do 12:00 hod od 12:30 pro veřejnost zavřeno 
    31. 12. pro veřejnost zavřeno 
Výsledek hlasování:    hlasů pro 5   hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato       

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Dodatku č. 1 Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Konstatoval, že se tímto 
dodatkem se snižuje počet podporovaných osob z 2 na 1 a prodlužuje se doba do 31. 1. 2019. 
Bez diskuze 
Usnesení 287/2019 
Dodatek č. 1 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-38/2019, s Úřadem práce České republiky 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku č. 1 Dohody č. ULA-V-38/2019,  kterým se snižuje počet  
     podporovaných osob na 1 a prodlužuje platnost této dohody 31. 1. 2020 
II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
    zabezpečit uzavření dodatku č. 1 úřadem práce.                                                T:  31. 12. 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 poskytnutí daru obci 
Velké Březno od společnosti Heineken Česká republika, a.s. Tento dar poskytuje dárce jako 
finanční příspěvek na výsadbu aleje stromů v obci. Jedná se o alej japonských třešní vysázenou 
v ulici Litoměřická. 
Bez diskuze 
Usnesení 288/2019 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru obci Velké Březno – Heineken Česká 
republika, a.s.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Souhlasí  
      s přijetím finančního daru ve výši 36.000,- Kč na ekologické aktivity obce Velké Březno. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 36.000,-- Kč za účelem výsadby  
      aleje stromů v obci Velké Březno 
      Dárce: 
      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:  18. 12. 2019 
Výsledek hlasování:    hlasů pro  5  hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
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Usnesení bylo přijat 

K bodu programu 5 Zprávy starosty  

Starosta informoval radu obce, že dnešnímu jednání měl být předložen návrh na stanovení ceny 
vodného a stočného pro obyvatele v roce 2020. Návrh bude předložen přímo zastupitelstvu, 
neboť Ing. Š…………. s Bc. Katzerovou dokončují propočty. 

Starosta informoval radu o vypovězení smlouvy o skládkování kalů z ČOV firmou JUROS, která 
dne 9. 12. 2019 zaslala návrh nové smlouvy, ve které stanovila cenu cca 2x vyšší než byla ta 
vysoutěžená, tedy cca 400.000,- Kč /rok. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou smlouvu, bude 
třeba znovu „vysoutěžit“ dodavatele, neboť cena zakázky na dobu neurčitou by v tomto případě 
činila 1.600.000,- Kč za 48 měsíců bez DPH. Do té doby bychom chtěli skládkování řešit 
objednávkami. 

K bodu programu 6 Diskuze  

Ing. Šlechtová poukázala na opětovný nepořádek na sále Tivoli, který členky komise musely 
před mikulášskou opět uklízet a předložila foto dokumentující stav při odemčení sálu. Dále 
konstatovala, že spolupráce s provozovatelem je špatná, že díky jeho přístupu může dojít ke 
škodám na obecním majetku (např. podlaha sálu) nebo k výskytu hlodavců (zbytky potravin 
apod.). Bylo dohodnuto, že provozovatel bude pozván do rady, aby tyto skutečnosti vysvětlil a 
sdělil, jaká opatření přijme, aby se dané situace neopakovala. 

 

Paní Mendlová se dotázala na situaci s dětskou lékařkou. 
Starosta odpověděl, že stávající lékařka za sebe hledá náhradu, ale prozatím, bohužel, 
neúspěšně. Ještě bude kontaktovat nájemce střediska, zda by dětskou lékařku nesehnali oni.  

 

Jednání rady bylo ukončeno v 19:05 hod. 

 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 


