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Č. j.: OUVB - 64/2020 
PID: DXWX3OP14SJD 
SPIS č. 1/2020 

 
Z Á P I S   

 
z 22. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 01. 2020 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, p. ………. 

Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

K bodu programu 1 Zahájení  

22. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 21. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Současně 
informoval radu, že o jednání v radě požádal pan ………………., a proto pozval do rady i                       
Mgr. Málkovou. Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 1/2020 
Program jednání 22. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 22. 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 návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu 
bytu č. …………………………………………………………………………, že na základě 
usnesení 20. schůze Rady obce Velké Březno č. 258/2019 ze dne 25. 11. 2019 byla s paní 
……………………. uzavřena nová nájemní smlouva k bytu č. .., ul. ………………….),         
Velké Březno, s platností od 01. 01. 2020. Dne 30. 12. 2019 došlo k předání bytu č. .., v ul. 
……………………. Byt předala paní ………….. a za Obecní úřad VB převzala                                     
paní Klementová Sonja. Doplnil, že k bytu č.., ul. …………., nejsou evidovány žádné 
pohledávky. Dále doplnil, že vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený byt č. .., v ul.           
………………, byl obci předán dne 30.12.209, navrhuje uzavření Dohody o ukončení Nájemní 
smlouvy ze dne 18. 10. 2006, následně Smlouvy, kterou se měnila Nájemní smlouva uzavřená 
dne 21. 10. 2013 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu, který byl uzavřen dne 27. 01. 2016, 
s paní …………………….., nyní bytem ………………………….., a současně prominutí 
nájemného za tento byt od 01. 01. 2020 do data schválení ukončení nájmu. 
Bez diskuze 
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Usnesení 2/2020 
Návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. ………………….,  
 Velké Březno   
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

1. Uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy, uzavřené dne 18. 10. 2006, Smlouvy, 
kterou se mění Nájemní smlouva, uzavřené dne 21. 10. 2013 včetně Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu, uzavřeného dne 27. 01. 2016 za účelem nájmu bytu č. .. v domě   
……………………, a to ke dni 13. 01. 2019.  

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

2. Prominutí nájemného a poplatků za užívání bytu č. .., v domě …………………………, 
za období od 01. 01. 2020 do 13. 01. 2020 paní …………………………………. 

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

Starosta předložil radě k projednání návrh na schválení vzájemné výměně bytu č. ..  a  bytu č. .., 
oba v domě …………………………... Konstatoval, že paní …………………., bytem           
……………, je nájemcem bytu č. .. a paní ………………………………………, je nájemcem 
bytu č. ... Doplnil, že po výměně se paní …………………. stane nájemcem bytu č. ..,             
………………………………….. a paní …………………, nájemcem bytu č. …………….,            
………………... 
Bez diskuze 
Usnesení 3/2020 
Návrh na schválení vzájemné výměně bytu č. ..  a  bytu č. .., oba v domě ……………., 
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.     Souhlasí  

   s uzavřením dohody o vzájemné výměně bytu č. .. a bytu č. .., oba v domě ……………, 
Velké Březno. 

  II.  Schvaluje   
        s účinností od 01. 02. 2020, na základě provedené výměny bytů: 

1. Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………………………., 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 

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

2. Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. … v domě …………………………., 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 
Nájemce: 

              ……………………………………………………………………………...         
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III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit realizaci výměny bytů.                                                                       T: 31. 01. 2020                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo ve 
Valtířově. Konstatoval, že 20. rada obce schválila uzavření celkem 13 smluv o nájmu hrobového 
místa. Při kopírování materiálu do usnesení nedošlo k překopírování 14. žadatele, kterým je pan 
………………….. Předkládá proto návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 88.  
Bez diskuze 
Usnesení 4/2020 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo ve Valtířově 
Rada obce velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 88 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
     dobu 10 let 
     Nájemce: 
     ………………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                     T: 31. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 Finanční záležitosti 

Starosta předal slovo místostarostce a předsedkyni Komise kultury, školství, mládeže, sportu a 
ŽP, která přednesla návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční 
činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2020. 
Starosta doplnil, že dnes podal předseda FK Jiskra novou žádost, ve které požaduje dotaci ve 
výši 560.000,- Kč.  
Ing. Fiala informoval radu o způsobu provedení hodnocení. Hodnocení je provedeno výpočtem 
dle kritérií dotace. Konstatoval, že FK Spartak oproti roku 2019 „získal děti“ a proto také získal 
vyšší bodové ohodnocení. Schválený rozpočet pro rok 2020 činí 540.000,- Kč;  souhrny 
vypočtených dotací činí 524.400,- Kč. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že pokud bychom akceptovali navýšení dotace doručené FK Jiskra 
dnes, přečerpali bychom schválený rozpočet. 
Tajemník upozornil, že tuto skutečnost řeší příslušné ustanovení dotačního programu – přečerpá-
li se rozpočtovaná částka, sníží se výše poskytovaných dotací poměrem tak, aby výsledná částka, 
tedy souhrn poskytnutých dotací, odpovídala schválenému rozpočtu, 
Ing. Šlechtová doporučila ponechat dotace ve výši stanovené výpočtem Komise a případný 
nedostatek finanční zdrojů FK Jiskra řešit až po vyčerpání dotace schválené zastupitelstvem pro 
rok 2020.  
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Usnesení 5/2020 
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti 
organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu celoroční  
    činnosti organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 

1. TJ Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno, IČ: 
44224770,  dotaci na činnost spolku v roce 2020 ve výši  84.000,- Kč. 

2. TJ Spartak Valtířov, z.s., se sídlem Valtířov 43, Velké Březno, IČ: 44556161, dotaci na 
činnost spolku v roce 2020 ve výši 60.000,- Kč. 

3. FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno,                              
IČ: 40232379, dotaci na činnost spolku v roce 2020 ve výši 360.000,- Kč. 

II. Schvaluje 
     poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu celoroční činnosti  
     organizací působících v oblasti kultury a sportu takto: 
     1.   Muzeum ČSLO Valtířov z.s. se sídlem Valtířov 189, Velké Březno, IČ: 01771370,  
           dotaci na činnost spolku v roce 2020 ve výši 20.900,- Kč 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením žádostí o poskytnutí dotace zastupitelstvu obce k projednání.    T: 27. 01. 2020 
IV. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Muzeem ČSLO.                       T: 31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Rada souhlasila s vypuštěním bodu Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na 
podporu pořádání sportovních a kulturních akcí v roce 2020, neboť uzávěrka pro příjem žádostí 
je 31. 1. 2020. 

K bodu programu 4 Různé 

Starosta přivítal Mgr. Málkovou, právníka obce. Informoval přítomné, že pan ……….. (společnost 
Klement, a.s.) jej požádal o možnost vystoupit v radě. Bylo dohodnuto, že se dostaví v 19:00 hod.  
 

 

 

 

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. 

 

Žádné usnesení ve věci nebylo přijímáno. 
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Starosta předložil radě k projednání zprávu komise pro hodnocení nabídek VZMR nazvané 
názvem „TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení 
odpadních vod“. Konstatoval, že rada obce na svém 20. jednání, které se konalo dne 25. 11. 2019, 
schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „TDS a BOZP na akci „Velké Březno 
– intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“. Doplnil, že Výzva byla odeslána dne 
26. 11. 2019 elektronicky čtyřem vybraným zájemcům. Uzávěrka pro příjem nabídek byla 
stanovena na 11. 12. 2019 do 13:00 hod. Od 13:05 hod. proběhlo otevírání obálek a hodnocení 
nabídek. K danému datu byly zadavateli doručeny tři nabídky a to nabídka společnosti: 
INVESTSERVIS, s.r.o.;  …………………… a PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Dále doplnil, že Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pracovala ve složení: 
pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala, pan Ivan Mottl, pan Jan Šotka a Bc. Kateřina Katzerová. 
Komise posoudila jednotlivé nabídky a jako ekonomicky nejvýhodnější doporučila nabídku 
společnosti INVESTSERVIS, spol. s r.o. 
Bez diskuze 
Usnesení 6/2020 
Výběr nejvhodnější nabídky VZMR na služby s názvem:  
„TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení 
odpadních vod“   
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit: 
    1. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti INVESTSERVIS, spol. s r.o. 
    2. Uzavření příkazní smlouvy k zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora  
        BOZP  na stavbě „TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov –  
        přepojení odpadních vod“, za cenu 1.250.000,- Kč bez DPH. 
        Příkazník: 
        INVESTSERVIS, spol. s r.o., IČ: 467 10 001, se sídlem Tolstého 451, 415 03 Teplice. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu výběru nejvýhodnější nabídky zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                                                                                                 T: 27. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 
SOD/23/2018. Konstatoval, že firma Petr Vachulka doručila v prosinci 2019 obci žádost o 
opětovné prodloužení termínu, a to uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/23/2018 
na zakázku PS a IS „Velké Březno – revitalizace náměstí“ důvody posunutí termínů v části 
smlouvy čas a místo plnění, jsou uvedeny v přiložené žádosti.  Doplnil, že předmětnou smlouvu 
schválilo zastupitelstvo obce dne 24. 9. 2018, usnesením č. 369/2018. 
Paní Mendlová se dotázala, zda se ještě dá měnit projektová dokumentace – z předložených 
nákresů vyplývá, že u bývalého Selectu nebude chodník. Projekt „ruší“ dnes velmi využívaný 
chodník a „převádí“ chodce nelogicky na opačnou stranu náměstí. Domnívá se, že lidi budou 
chodit po komunikaci, kde mohou být ohroženi silničním provozem.  
Tajemník upozornil na skutečnost, že v tomto prostoru bude buď obytná zóna, nebo pěší zóna. 
V obou případech mají chodci přednost před auty. 
Ing. Fiala konstatoval, že pan Vachulka opět žádá o prodloužení doby. 
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Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že tak, jak je prostor navržen, nebude moci být využíván 
k zajíždění a parkování autobusů.  
Usnesení 7/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018, ve znění uvedeném    
     v příloze důvodové zprávy, se společností Petr Vachulka.  
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření Dodatku č. 2 zastupitelstvu k projednání.  T:  27. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu e. č.  S/050/70065. Konstatoval, že dne 19. 12. 2019 obec   Velké 
Březno obdržela od obchodního zástupce společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., návrh dodatku 
č. 5, kterým se mění příloha č. 1 smlouvy – Specifikační a výpočtový list. 
Doplnil, že v roce 2019 byla stanovena cena standardu (28 litrů) ve výši 151,-Kč a cena 
nadstandardu (nad 28 litrů) 218,- Kč. V roce 2020 bude cena standardu 157,49 Kč (navýšení 
oproti 2019 o 6,49 Kč) a cena nadstandardu 227,37 Kč (navýšení oproti 2019 o 9,37 Kč). Dále 
doplnil, že při 1256 obyvatelích ve standardu a 910 obyvatelích v nadstandardu to činí 32607,76 
+ 33961,20 = 66568,96 Kč + DPH (80.548,44 Kč s DPH) ročně. Jedná se tedy v průměru o 
navýšení o 3,- Kč na obyvatele obce měsíčně. 
Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že AVE při svozu kontejnerů užívá most s povolenou 
nosností 9 t, který je po revizi ohodnocen známkou 5.  
Usnesení 8/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu             
e. č.  S/050/70065 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu e. č. S/050/70065,  
     kterým se mění příloha č. 1 – Specifický a výpočtový list 
 

 
Zhotovitel: 
AVE Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem,                         
IČ: 61329002 

II. Ukládá 
     Petře Kratochvílové, referentce OŽP OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 5.                                                                         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 schválení vzoru smlouvy o výpůjčce 
kompostérů. Konstatoval, že dne 23. 12. 2019 byly právní zástupkyní (Mgr. Andreou Málkovou) 
doručeny smlouvy o výpůjčce kompostérů o velikosti 2000 l a 1000 l. Doplnil, že dne                     
14. 10. 2019 v souvislosti s realizaci programu „Obec Velké Březno – předcházení vzniku 
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odpadů“ rada obce usnesením č. 225/2019 svěřila Petře Kratochvílové, referentce ochrany ŽP, 
pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce kompostérů. 
Bez diskuze 
Usnesení 9/2020 
Schválení vzoru smlouvy o výpůjčce kompostérů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Schvaluje  
   vzor smlouvy o výpůjčce kompostéru o objemu 1000 l nebo 2000 l, ve znění předloženém  
   v důvodové zprávě. 
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 provedení instalace a 
konfigurace knihovního systému Tritius. Konstatoval, že na základě doporučení krajské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem, předkládá návrh na uzavření SoD za účelem provedení instalace a 
konfigurace knihovního systému Tritius v knihovně základního typu, kterou naše obec zřídila a 
provozuje. Roční poplatek za provoz, update systému a správu dat činí 2.995,- Kč včetně DPH. 
Bez diskuze 
Usnesení 10/2020 
Uzavření smlouvy o provedení instalace a konfigurace knihovního systému Tritius 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o provedení instalace a konfigurace knihovního systému Tritius ve znění     
     uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
     Zhotovitel: 
     Tritius Solutions a.s., se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 05700582, 
     zastoupená …………………, předsedou představenstva 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,    
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                           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 uzavření dohody o zajištění potřebné pomoci. 
Konstatoval, že obec Velké Březno je ustanovena opatrovníkem osobě omezené ve svéprávnosti. 
Opatrovanec žije ve společné domácnosti s matkou. S ohledem na aktuální situaci a znalost 
poměrů opatrovance uplatnil opatrovník dne 29. 7. 2019 žádost o příspěvek na péči, který byl 
opatrovanci přiznán od 1. 7. 2019 ve výši 880,- Kč/měsíčně. Poskytovatelem péče je matka 
opatrovance, která mu poskytuje pomoc a péči v potřebném rozsahu. Doplnil, že dle rozsudku 
Okresního soudu je opatrovanec oprávněn disponovat finanční částkou ve výši 500,- Kč/týdně. 
S ohledem na tyto skutečnosti opatrovanec souhlasil s návrhem opatrovníka, že příspěvek na péči 
bude vyplácen přímo poskytovateli péče, tedy jeho matce. Dále doplnil, že na základě shora 
uvedeného předkládá Dohodu o zajištění potřebné pomoci mezi Obcí Velké Březno a matkou 
opatrovance. 
Bez diskuze 
Usnesení 11/2020 
Dohoda o zajištění potřebné pomoci  
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Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje  
     uzavření Dohody o zajištění potřebné pomoci mezi obcí Velké Březno  - veřejným   
     opatrovníkem a matkou opatrovance, …………………………………………………   
     …………………………………… 
II. Ukládá 
     PhDr. Pavlíně Linkové, vedoucí úseku SČ OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zajištění potřebné pomoci.                                  T: 31. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta informoval radu obce, že dne 16. 12. 2019 byla doručena petice občanů označená jako 
„Zachraňme Tivoli“, k níž bylo připojeno 9 petičních archů s podpisy 135 obyvatel obce, což je 
cca 6 % občanů. Vzhledem ke skutečnosti, že je peticí napadán způsob užívání pronajatého 
objektu v majetku obce, přísluší projednání této petice Radě obce Velké Březno.  Za účelem 
podání vysvětlení byl do jednání rady pozván zástupce nájemce, pan ……………, který pověřil 
účastí na jednání v radě paní ……………... Ta se však z jednání omluvila. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že by od nájemce potřebovala garanci, že v případě akcí pořádaných 
obcí, bude sál vždy včas a řádně připraven 
Radní se shodli, že je třeba uskutečnit jednání mezi zástupci obce, nájemcem a zástupci petičního 
výboru.  
Usnesení 12/2020 
Petice občanů „Zachraňme Tivoli“ 
Rada obce Velké Březno projednala obsah petice občanů „ Zachraňme Tivoli“ a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     zprostředkováním jednání mezi obcí, nájemcem a zástupci petičního výboru. T: 31. 01. 2020   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato                                                                                                                

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o souhlas s udělením výjimky z ochranného 
pásma lesa. Konstatoval, že dne 11. 11. 2019 doručil ……….. (v zastoupení vlastníka) do 
podatelny obecního úřadu žádost, ve které žádá obec Velké Březno, jako vlastníka dotčeného 
lesa, o souhlas s udělením výjimky z ochranného pásma lesa. K žádosti však nebyl přiložen 
originál nebo ověřená kopie zmocnění ………… zastupovat vlastníky v tomto jednání. Žádost 
se dotazovala na pozemek č. 896, který není ve vlastnictví osob zastupovaných ………….. Na 
výzvu byla žádost doplněna až po prosincovém jednání rady obce. Doplnil, že případnou výjimku 
z ochranného pásma lesa, které činí 50 m od okraje lesa, uděluje, po předchozím vyjádření 
vlastníka lesa, Magistrát města Ústí nad Labem. Při konzultaci žádosti s vedoucím úseku lesního 
hospodářství MmUL bylo doporučeno, aby vlastník lesa si současně s udělením souhlasu také 
stanovil podmínky, za kterých souhlas uděluje. Tyto podmínky pak orgán ochrany přírody 
zapracuje do rozhodnutí o výjimce. OŽP MmUL nás ubezpečil, že udělení souhlasu nezakládá 
vlastníkovi pozemku p. č. 860 v k. ú. Velké Březno žádné právo (nárok) nebo obci povinnost 
vyhovět žádosti o změně ÚP a zařadit předmětnou parcelu do zastavitelného území.  
Paní Mendlová doporučuje do doby schválení nového územního plánu ponechat stávající stav. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že má stejný názor. 
Usnesení 13/2020 
Žádost o udělení výjimky z ochranného pásma lesa 
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Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nesouhlasí  
     s udělením výjimky z ochranného pásma lesa vlastníkům p.p.č. 860 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Petře Kratochvílové, referentce OŽP 
     o usnesení rady obce informovat žadatele.                                                       T:  24. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh programu jednání 11. schůze zastupitelstva 
obce. 
Bez diskuze 
Usnesení 15/2020 
Návrh programu jednání 11. schůze zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
    I. Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
        Obecního úřadu Velké Březno dne 27. 01. 2020 od 17:00 hod. 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 11. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Zuzana  
           Mendlová a pan Ivan Mottl 
     III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
           paní Marcela Tomanová, paní Květa Vyhnálková a Ing. Mgr. Michal Šidák 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Ing. Fiala se dotázal starosty, zda bude přijímáno usnesení k návrhu odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva, které rada obdržela k diskusi.  Osobně se přiklání k alternativě II návrhu, který 
předkládá pan starosta, s tím, že by doporučil přerozdělit takto „ušetřené“ prostředky zejména 
mezi aktivní členy komisí. 
Paní Mendlová konstatovala, že nesouhlasí s žádným zvyšováním. Současně poukázala na 
snížení četnosti jednání rady a zastupitelstva v roce 2020 a doporučila ponechat četnost jednání 
v intencích uplynulých let. 
Starosta konstatoval, že četnost jednání je navržena takto: 
rada obce 16 zasedání v roce 2020 – v roce 2019 bylo plánování 17 zasedání, z toho 1 zrušeno. 
zastupitelstvo obce 5 zasedání v roce 2020 – v roce 2019 uskutečněno 7 zasedání. V případě, že 
to bude nutné, bude svoláno zastupitelstvo v mimořádném termínu. 
Ing. Fiala namítnul, že to s výší odměn nesouvisí. Domnívá se, že je nutné zohlednit zejména 
činnost komisí, které se scházejí podstatně častěji než výbory, zejména komise stavební, bytová, 
ale i kulturní, která je organizátorem mnoha akcí. Odměny mají být za odvedenou práci a mají 
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zohlednit aktivní zájem zastupitelů, což souvisí i s podstatou výkonu funkce zastupitele. Přiklání 
se tedy k variantě návrhu pana starosty alt. II.    
Usnesení 15/2020 
Návrh na stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    stanovit s účinností od 1. 2. 2020 výši odměn členů zastupitelstva neuvolněných pro výkon  
    funkce, dle Alt. II předloženého návrhu. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na stanovení odměn zastupitelstvu k projednání.             T: 27. 01. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

K bodu programu 5 Zprávy starosty  

Starosta informoval radu obce o tom, že dětská lékařka prodala svoje s.r.o. Proto obec doposud 
neobdržela návrh na ukončení nájmu. Ve středu 15. 1. 2020 se uskuteční jednání s její nástupkyní. 

Starosta požádal předsedu stavební komise, zda by komise neposoudila PD intenzifikace ČOV a 
zda by se mohl zúčastnit hodnocení nabídek.  
Ing. Fiala odpověděl, že on se může vyjádřit ke stavební části PD, technologii vůbec nerozumí. 
Účast v hodnotící komisi přislíbil, ale pouze tehdy, pokud se hodnocení nebude konat v termínu 
jarních prázdnin.  

Starosta informoval radní o dopisu pana ………………., ve kterém pan …….. jménem občanů 
obce vyzývá vedení obce k zastavení jakékoliv investiční výstavby a k urychlenému hledání 
nových vodních zdrojů. 

Starosta informoval radní o tom, že v souvislosti s nákupem nového hasičského auta požádá 
vybrané firmy o příspěvek na jeho pořízení formou daru. 

Starosta informoval radní o tom, že ředitel pivovaru má v úmyslu v areálu pivovaru organizovat 
provoz letního kina. 

 

 

K bodu programu 6 Diskuze  

Paní Mendlová opakovaně upozornila na nepovolené parkování vozidel v zeleni ulice 
Litoměřická. Zároveň upozornila na počínající parkování vozidel v zeleni u Chotkovy hrobky ve 
Valtířově. 

Ing. Fiala informoval radní o negativní reakci a argumentech paní ………. na zvýšení ceny vody. 

Paní Mendlová požádala starostu o přizvání ředitele ZŠ PaedDr. ……. a předsedy FK Jiskra pana 
……….. do jednání rady, za účelem informovat radu o záměrech jimi řízených organizací 
v nastávajícím období. 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 19:35 hod. 
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   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 


