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Č. j.: OUVB – 321/2020 
PID: DXWX3OP152LS 
SPIS č. 4/20 

 U S N E S E N Í 
 

11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 
 

které se konalo dne 27. 01. 2020 od 17:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno. 

 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Charvátová, p. Hasprová, PhDr. Mgr. Štefl, Mgr. Kulhánek ( do 17:11 hod) 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
Bod pořadu 1. Zahájení 

157/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 11. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Zuzana  
        Mendlová a pan Ivan Mottl  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        paní Marcela Tomanová, paní Květa Vyhnálková, Ing. Mgr. Michal Šidák. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti 0 hlasů zdržel  0 

158/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 11. zasedání s tímto obsahem:  

1. Zahájení 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část 
3. Finanční záležitosti 

• Poskytnutí dotací z dotačního programu Dotační program na podporu celoroční 
činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury. 

• Návrh na stanovení výše odměn členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon 
funkce. 

• Rozpočtové opatření 1/2020. 
• Souhlas s podáním žádosti na MMR o poskytnutí dotace na akci “ Herní prvky Velké 

Březno“. 
4. Různé 

• Výběr nejvhodnější nabídky VZMR na služby s názvem: „TDS a BOZP na 
akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“   

• Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018. 
• Návrh na souhlas ke kolaudaci dokončených objektů. 
• Návrh na bezúplatný převod vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Pastviny 

5. Zprávy starosty 
6. Dotazy členů zastupitelstva 
7. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  11  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

 



Stránka 2 z 4 
 

17:11 se dostavil Mgr. Kulhánek 

Bod programu 3. Finanční záležitosti 

159/2020 
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti 

organizací působících v oblasti sportu a kultury v roce 2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložené žádosti a 
I.  Schvaluje 
    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 84.500,- 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. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv za účelem poskytnutí dotace na činnost v roce   
     2020.                                                                                                               T:  31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

160/2020  
Návrh na stanovení výše odměn členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce 

Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích                 
I.   Bere na vědomí, že 
      dne 1. 1. 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení   
      vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,   
      ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti 0   hlasů zdržel  3 

161/2020 
Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 1/2020 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 

162/2020 
Souhlas s podáním žádosti na MMR o poskytnutí dotace na akci  

“ Herní prvky Velké Březno“ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     podání žádosti o dotaci z programu Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního  
     odpočinku na projekt „Herní prvky Velké Březno“.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     podáním žádosti o poskytnutí dotace.                                                             T: 14. 02. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   12 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
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Bod programu 4. Různé 

 

163/2020 
Výběr nejvýhodnější nabídky VZMR na služby s názvem:  

„TDS a BOZP na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení 
odpadních vod“   

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    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,,  ssee  ssííddlleemm  TToolstého 451, 415 03 Teplice. 
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření příkazní smlouvy.                                                            T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti  0  hlasů zdržel 1 

164/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     u zavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018, ve znění uvedeném    
     v příloze důvodové zprávy, se společností Petr Vachulka.  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 2.                                                                   T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
 

165/2020 
Návrh na souhlas ke kolaudaci dokončených objektů 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     vydání souhlasu panu ………………. ke kolaudaci dokončených objektů, a to vodovodu   
     V a V1, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace. 
II  Souhlasí,  
     za účelem zabezpečení provozu, s bezúplatným převodem dokončených a zkolaudovaných  
     objektů vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace ve vlastnictví pana …………….. do  
     vlastnictví obce Velké Březno za podmínek stanovených provozovatelem, úsekem VaK  
     OÚ Velké Březno. 
III.Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi, 
     zabezpečit vydání souhlasu ke kolaudaci.            T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti  0  hlasů zdržel 2 
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166/2020 

Návrh na bezúplatný převod vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Pastviny 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodovodního a kanalizačního řadu v ulici  
     Pastviny v předloženém znění.  
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodovodního a kanalizačního řadu    
     v ulici Pastviny.                                                                                               T: 31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  12  hlasů proti  0  hlasů zdrže 0 
 
 
 
 
 
 

 
  Karel Jungbauer                                                                            Ing. Hana Šlechtová   
     starosta obce                     místostarostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 11. 2. 2020 
 
Sejmuto: 
 


