
 

 

1 
Zapsal dne 03. 02. 2020 
L. Boháč 
 

Č. j.: OUVB - 130/2020 
PID:  DXWX3OP14UZR 
SPIS č. 5/20 

Z Á P I S   
 

z 24. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 03. 02. 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:  

Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

K bodu programu 1 Zahájení:  

24. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 23. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 20/2020 
Program jednání 24. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 24. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Hospodaření s majetkem obce: 

• Pronájem části p. p. č. 623/1 v k. ú. Velké Březno, 
• Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, 
• Smlouva o VB na p.p.č. 38 v k. ú. Vítov u Velkého Března, 
• Smlouva o VB na p.p.č 200/4 v k. ú. Valtířov nad Labem. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 

kulturních akcí, 
• Návrh na poskytnutí finančního daru …………………, 
• Návrh na poskytnutí finančního daru na nákup sněhového děla, 
• Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2020, 
• Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 

pro rok 2020. 
4. Různé: 

• Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. SOD/18/2018, 
• Návrh na uzavření dodatku č. 6 smlouvy č. S/050/70065 – AVE, 
• Souhlas s převodem movitého majetku ZŠ Velké Březno p. o. , 
• Projednání petice občanů „Zachraňme Tivoli“, 
• Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, 
• Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 

2019, 
• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2019. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
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 obce k projednání žádost paní ……………………………….., bytem           
………….., 403 23 Velké Březno, IČ: 02979403 o umístění pouťových atrakcí na Náměstí 
v době od 24. 08. 2020 do 30. 8. 2020.  Konstatoval, že žadatelka svoji žádost odůvodňuje takto:  
Jako místnímu obyvateli mi jde o zábavu dětí v době konání „Pivovarských slavností“. Jednalo 
by se o pozemek č. 623/1 o záboru cca 1500 m2. Navrhuje jednorázovou platbu ve výši          
2000,- Kč. Doplnil, že dle OZV je poplatek za umístění cirkusů, zařízení lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí v rozloze od 1500 m2 stanoven týdenní paušální částkou 2.000,- Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že doba budoucího nájmu je za cca půl roku, nedoporučuje 
předkladatel žádosti vyhovět. 
Bez diskuze 
Usnesení 21/2020 
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 1500 m2, v k. ú. Velké Březno,  
     účel nájmu: umístění pouťových atrakcí, včetně příslušenství,  
     na dobu určitou: od 24. 8. 2020 do 30. 8. 2020,  
     za cenu:  2.000,- Kč    
     Nájemce 
     …………………………………………………………………………………... 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     o usnesení informovat žadatelku.                                                                         T:  07. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato                                                                                                                

Starosta předložil radě k projednání návrh na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v domě Mlýnská 125. Konstatoval, že dne 15. 1. 2020 proběhlo setkání MUDr. Soukupové 
s vedením úřadu. Na tomto setkání MUDr. Soukupová sdělila, že dne 7. 1. 2020 odkoupila 
společnost MUDr. Alena Müllerová s.r.o., která je nájemcem nebytového prostoru o výměře 
49,99 m2 (ordinace dětské lékařky). Současně sdělila, že tuto ordinaci nemůže z časových 
důvodů provozovat a proto dává návrh na ukončení nájemní smlouvy č. SML/NEBYT/3/2018 
dohodou ke dni 31. 3. 2020.  
Bez diskuze 
Usnesení 22/2020 
Ukončení nájmu nebytových prostor Mlýnská 125 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Bere na vědomí, že 
      MUDr. Andrea Soukupová se stala vlastníkem společnosti MUDr. Alena Müllerová   
      s.r.o., IČ: 041 66 879, jejíž název je nyní Pediatr Ústí nad Labem s.r.o. a tím získala  
      právo nájmu dle nájemní smlouvy č. SML/NEBYT/3/2018.  
II.  Schvaluje 
      ukončení smlouvy č. SML/NEBYT/3/2018 o nájmu nebytových prostor v domě Mlýnská   
      č.p.125, Velké Březno ke dni 31. 3. 2020. 
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III. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
      zabezpečit uzavření dohody o ukončení NS.                                                    T: 30. 03. 2020 
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 věcném břemeni. 
Konstatoval, že dne 29. 1. 2020 byl OÚ doručen návrh smlouvy o věcném břemeni. Tato smlouva 
řeší umístění vodovodního řadu HDPE D 90 na pozemku p. č. 38 v k. ú. Vítov u Velkého Března, 
který je v majetku České republiky, zastoupené Státním pozemkovým úřadem. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 14.070,- Kč. Tato částka již byla uhrazena panem 
………., investorem stavby „Vítov II – vodojem 4 x 6 m3“. 
Uzavřením této smlouvy podmiňuje úsek VaK OÚ Velké Březno převzetí výše uvedené stavby 
vodojemu do správy a provozu. 
Bez diskuze 
Usnesení 23/2020 
Uzavření smlouvy o věcném břemeni 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2001 C 20/08 ve prospěch obce                  
Velké Březno v předloženém znění. 

II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy o VB.                                                          T:  31. 03. 2020 
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 věcném břemeni - 
služebnosti. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela žádost Rydval – Elektro s.r.o., se sídlem 
Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  - 
služebnosti. Doplnil, že se jedná o pozemek č. 200/4 v k. ú. Valtířov nad Labem – podzemní 
kabelové vedení NN. Dále doplnil, že záměr uzavřít smlouvu budoucí a smlouvu o právu provést 
stavby byl schválen na 5. zasedání ZO dne 18. 3. 2019, usnesením č. 60/2019 a smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu zřídit stavbu byla 
schválena na 6. zasedání ZO dne 20. 5. 2019, usnesením č. 79/2019. 
Bez diskuze 
Usnesení 24/2020 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4008921/VB/03 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4008921/VB/02, na  
     pozemku č. 200/4 v k. ú. Valtířov nad Labem,  
     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., 
plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou. IČ: 25298194, DIČ: CZ25298194 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení VB.                                                          T: 31. 03. 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 pořádání 
sportovních a kulturních akcí v roce 2020. Starosta doplnil, že v průběhu měsíce ledna obdržel 
obecní úřad ještě tři další žádosti, a to jednu od Ski Klub Pohoří u Malečova a dvě od TJ Spartak 
Valtířov. Dále doplnil, že rozpočtovaná částka činí 200.000,- Kč a celková výše požadavků tak 
činí 276.000,- Kč.  Tajemník upozornil radu na skutečnost, že dotaci na akce určenou pro FK 
Jiskra a TJ Spartak musí schválit zastupitelstvo, neboť oba spolky již mají zastupitelstvem 
schválenou dotaci na činnost. 
Paní Mendlová navrhuje pokrátit částky uvedené v návrhu z důvodu omezeného rozpočtu. 
Ing. Fiala konstatoval, že příspěvek na nákup sněžného děla z dotace na akce mu nepřipadá 
vhodný a navrhuje jej vyřadit a projednat zvlášť. 
Radní následně zrevidovali jednotlivé částky dotací předložené jim v návrhu tak, aby 
nepřekročili rozpočtový rámec. 
Usnesení 25/2020 
Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 
kulturních akcí v roce 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.  Schvaluje 
    poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání sportovních  
    a kulturních akcí: 

1. Morpheus Art, s.r.o, se sídlem Vodařská 128, Ústí nad Labem, IČ: 287 93 787, dotaci 
na akci hudební festival ve výši               40.000,- Kč  

2. Národní památkový ústav; Státní zámek Velké Březno, se sídlem Zámecká 63            
Velké Březno, IČ: 750032333 dotaci na akci: 
- Za pohádkou na zámek 2020 ve výši               20.000,- Kč 
- Koncertní sezona 2020 ve výši              20.000,- Kč 

3. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno, se sídlem Školní 87          
Velké Březno, IČ. 44552211, dotaci na akci: 
- Školní jarmark ke Dni dětí, ve výši              12.000,- Kč 
- Čarodějnice, ve výši       6.000,- Kč 
- Pohádkový park, ve výši               25.000,- Kč 

4. Stanko spol. s r.o., se sídlem Valtířov 8 Velké Březno, IČ: 43223401 dotaci na akci: 
- Novoroční setkání sousedů, ve výši      4.000,- Kč 
- MDŽ, ve výši        6.000,- Kč 
- Turnaj ve stolním tenise – čtyřhra, ve výši    3.000,- Kč 
- Zahradní slavnosti – 11 ročník, ve výši             11.000,- Kč 
- Den seniorů, ve výši       3.000,- Kč 
- Turnaj ve stolním tenise o putovní pohár, ve výši   3.000,- Kč 
- Betlémské světlo, ve výši      3.000,- Kč 

5. ………………………………………………. na akci Vel-Val, ve výši 8.000,- Kč 
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II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv za účelem poskytnutí dotace na pořádání   
     sportovních a kulturních akcí v roce 2020.                                                        T: 30. 11. 2020 
III. Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 

1. Poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání 
sportovních a kulturních akcí FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem                                           
Alej Sportovců 256, Velké Březno, IČ. 40232379, dotaci na akci: 

- Taneční zábava, ve výši      5.000,- Kč 
- Pálení čarodějnic, ve výši      1.000,- Kč 
- Turnaj přípravek, ve výši      8.000,- Kč 

2. Poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání 
sportovních a kulturních akcí TJ Spartak Valtířov z.s., se sídlem Valtířov 43,                 
Velké Březno, IČ. 445 56 161, dotaci na akci: 

- Dětský den, ve výši       15.000,- Kč 
- Drakiáda, ve výši                                                               5.000,- Kč 

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

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na poskytnutí finančního daru. Konstatoval, že 
dne 13. 1. 2020 byla obecnímu úřadu doručena žádost o sponzorský příspěvek na částečnou 
úhradu cestovních nákladů v rámci sportovních aktivit ………………, který jako nadějný 
sportovec dobře reprezentuje naší obec.  
Ing. Fiala konstatoval, že je to pro obec novinka. 
Paní Mendlová odpověděla, pokud to nezkusíme, nezískáme s tímto druhem individuální 
podpory zkušenosti. 
Usnesení 26/2020 
Návrh na poskytnutí finančního daru ………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) na částečnou   
     úhradu cestovních nákladů v rámci sportovních aktivit …………………………………,  
     zákonnému zástupci obdarovaného, paní ……………….. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na poskytnutí finančního daru. Konstatoval, že 
obecnímu úřadu byla doručena žádost o příspěvek na částečnou úhradu nákupní ceny sněhového 
děla, které slouží k zasněžení ski areálu v Pohoří u Malečova.  
Ing. Fiala konstatoval, že se nejedná o TJ pracující v naší obci. 
Paní Mendlová odpověděla, že pokud je sníh, tak do areálu jezdí mnoho zdejších obyvatel 
s dětmi, a proto doporučuje nějakou částkou přispět. 
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Usnesení 27/2020 
Návrh na poskytnutí finančního daru na nákup sněhového děla 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) na nákup  
     sněhového děla SKI Klubu Pohoří u Malečova, IČ: 227 320608, se sídlem Tašov 48. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost ředitele ZŠ o schválení odpisového plánu ZŠ 
Velké Březno p. o. pro rok 2020 
Ing. Šlechtová konstatovala, že nová školní jídelna doposud nebyla zřizovatelem předána do 
správy školy, a proto se v tomto odpisovém plánu „neobjevila“. 
Usnesení 28/2020 
Schválení odpisového plánu ZŠ Velké Březno p. o. pro rok 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno pro rok 2020             
     ve výši 204 552,- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                    T: 15. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Severočeské vědecké knihovny v                          
Ústí nad Labem na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických 
služeb pro rok 2020. 
Konstatoval, že dle sdělení SVK budou finanční prostředky uhrazené obcí ve výši 30-45,- Kč na 
obyvatele použity na nákup nových knih. Částka ve výši 10,- Kč na obyvatele slouží na nákup 
knih do výměnných souborů. Doplnil, že v roce 2019 bylo na nákup knih poskytnuto                 
15.000,- Kč a na výměnné soubory 5.000,- Kč. Dále doplnil, že obec má dle posledních údajů 
2.272 obyvatel.  Ponecháme-li stejné částky jako v roce 2019 i pro rok 2020 znamená to že, na 
nákup knih bude činit příspěvek obce 6,60 Kč a na výměnný soubor pak 2,20 Kč. Dle požadavku 
SVK by měl činit nejméně 68.160,- Kč na nákup knih a 22,7 tis. Kč na výměnné soubory, Celkem 
tedy 90,8 tis. Kč. Pokud bychom respektovali částku doporučovanou knihovnou, jednalo by se 
pro rok 2019 o 22.720,- Kč. Starosta navrhl, aby poplatek na poskytování odborných 
knihovnických služeb v roce 2020 byl ve stejné výši jako v roce 2019.   
Bez diskuze                                  
Usnesení 29/2020 
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 
pro rok 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb v roce 2020,  
     a to na nákup knih do fondu Obecní knihovny ve Velkém Březně ve výši 15.000,- Kč a   
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     na nákup knih do výměnného fondu ve výši 5.000,- Kč. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ ÚO,  
     a)  zabezpečit uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických    
          služeb v roce 2020 a dodatku ke Smlouvě o zkvalitnění fondu výměnných souborů    
          v roce 2020.                                          T:  15. 2. 2020 
    b)   zabezpečit vyplacení částek schválených tímto usnesením Severočeské vědecké  
          knihovně v Ústí nad Labem.                                 T: 29. 2. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 Různé 

Starosta předložila radě obce k projednání návrh společnosti Osvětlení a energetické systémy, 
a.s. na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD/18/2018. Konstatoval, že předmětem této 
smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, inženýrská činnost 
k zajištění vydání územního rozhodnutí, PD pro zadání VZ na stavební práce, zpracování soupisu 
stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, zpracování kontrolního rozpočtu. 
Doplnil, že dne 11. 12. 2019 se uskutečnilo jednání za účelem seznámení se stavem 
rozpracovanosti, na kterém starosta upozornil dodavatele, že s ohledem na dosavadní vývoj a 
postup prací, bude třeba uzavřít dodatek ke smlouvě č. SOD/18/2018. Návrh dodatku byl po 
opakované urgenci dne 24. 1. 2020 zaslán obci k projednání.  
Bez diskuze 
Usnesení 30/2020 
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. SOD/18/2018 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD/18/2018 ve znění předloženém v příloze  
     důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákoví, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. SOD/18/2018.                       T: 15. 02. 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. 6 Smlouvy o sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu  e. č.  S/050/70065. Konstatoval, že dne 03. 02. 2020 obec           
Velké Březno obdržela od obchodního zástupce společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., návrh 
dodatku č. 6, kterým se mění příloha č. 1 smlouvy – Specifikační a výpočtový list s tím, že 
odůvodnění je přílohou důvodové zprávy. Doplnil, že se jedná o cenu separovaného odpadu, která 
bude o cca 3,5% vyšší než v roce 2019. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda máme možnost na dohodu nepřistoupit. 
Tajemník odpověděl, že v podstatě ne. 
Usnesení 31/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 6 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. 6 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu e. č. S/050/70065,  
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     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. 6.                                                                         T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost ředitele ZŠ Velké Březno o souhlas s převodem 
vyjmenovaných movitých věcí z majetku Základní školy Velké Březno p. o. do majetku     
Mateřské školy Velké Březno p. o.  
Pan Mottl se dotázal, zda bude mateřská škola za převáděné věci platit. 
Starosta odpověděl, že nikoli.  
Usnesení 32/2020 
Souhlas s převodem movitého majetku ZŠ Velké Březno p. o.  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Souhlasí 
     s převodem movitých věcí z majetku Základní školy Velké Březno p. o. do majetku   
     Mateřské školy Velké Březno p. o., a to: 
     1 ks pánev elektrická nerezová v zůstatkové ceně 28.086,- Kč 
     1 ks chladnička Gorenje 388 L, pořízena v 9/2011 
     1 ks pekáč s poklicí 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                    T: 15. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5  hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání závěry z jednání vyvolaného peticí “Zachraňme 
Tivoli“. Konstatoval, že dne 16. 12. 2019 byla k rukám starosty obce 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 peticí byl napadán způsob 
užívání pronajatého objektu v majetku obce, přísluší projednání této petice Radě obce                
Velké Březno.  Doplnil, že Rada na svém jednání dne 13. 1. 2020 vzala petici na vědomí a uložila 
starostovi obce, svolat jednání mezi nájemcem, obcí a zástupci petičního výboru. Toto jednání 
se uskutečnilo dne 22. 1. 2020 a bylo na něm dohodnuto: 
- obec zašle nájemci výzvu, jejímž obsahem bude upozornění na porušování nájemní smlouvy, 
- paní …………. chce i nadále pokračovat v provozování restaurace Tivoli, 
- paní …………… za tímto účelem zašle starostovi obce písemnou informaci o svém 

podnikatelském záměru, který by měl zajistit celoročně denní provoz restaurace a naplnit 
očekávání občanů obce ve smyslu kulturního a společenského vyžití, 

- tento zápis bude předložen radě obce dne 3. 2. 2020 k projednání.  
Starosta seznámil radu s obsahem e-mailu doručeného společností Garlic KOM, s.r.o. nazvaného 
jako „Podnikatelský záměr“, který v podstatě opakoval sliby paní …………… z 22. 1. 2020. 
Ing. Fiala konstatoval, že tento „Podnikatelský záměr„ neobsahuje žádné konkrétní termíny ani 
závazky, je pojat velmi všeobecně a proto ani Garlic KOM nijak nezavazuje. Současně se dotázal, 
zda můžeme dát nájemci výpověď. 
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Starosta odpověděl, že můžeme, ale musíme si uvědomit, že do doby než nalezneme nového 
nájemce, budeme muset budovu spravovat sami a současně, že veškeré vnitřní vybavení, včetně 
nádobí a zásob, je v majetku společnosti Garlic KOM a nový nájemce je bude muset odkoupit 
nebo si pořídit nové. Doporučuje posečkat, zda se projeví avizovaná změna jednatele.  
Ing. Fiala upozornil na to, že nebude souhlasit s jakýmkoliv „ přeprodáváním“ nájemní smlouvy. 
Ing. Šlechtová sdělila radě, že před každou akcí, kterou pořádala obec  v Tivoli, se s nynějším 
pronajímatelem vždy řešila spousta nedostatků (sál byl neuklizen, nebylo zatopeno, v prostorách 
byly plesnivé potraviny, znečištěné záchody, apod.). Bylo to často pár hodin před akcí.  
Usnesení 33/2020 
Projednání petice občanů „ Zachraňme Tivoli“ 
Rada obce Velké Březno projednala obsah zápisu ze dne 22. 1. 2020 ve věci projednání petice 
„Zachraňme Tivoli“ a 
I.   Souhlasí 
     se závěry uvedenými v zápise z jednání s tím, že petici „Zachraňme Tivoli“, považuje  
     za vyřízenou.  
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     o výsledku jednání rady obce informovat petiční výbor.                                   T: 15. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro   hlasů proti   hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost Spolku Lungta o sdělení, zda se obec                 
Velké Březno připojí k akci Vlajka pro Tibet 2020, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 
2020 na budově obecního úřadu.  Konstatoval, že již v minulosti byla tato výzva několikráte 
zaslána na naši adresu, ale rada obce souhlas k zapojení se do této akce nevyslovila.  To je 
důvodem, proč vlajku Tibetu nemá úřad k dispozici a musel ji buď zakoupit nebo si ji od             
Spolku Lungta vypůjčit. Cena vlajky činí 350,- Kč + 150,- Kč poštovné a balné. Při zapůjčení 
zaplatí obec pouze poštovné za vrácení vlajky zpět.  
Ing. Fiala namítl, že pokud by obec vlastnila vlajku Tibetu, tak s tím „nemá problém“. 
Paní Mendlová jej informovala, že vlajku lze nejen koupit, ale i za poštovné pronajmout. 
Usnesení 34/2020 
Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Nesouhlasí 
     s připojením obce Velké Březno k akci Vlajka pro Tibet 2019 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     o usnesení rady obce informovat žadatele                         T:  29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce v  souladu s ustanovení Čl. 5, odst. 5.5 Pravidel pro přijímání a 
vyřizování petic a stížností, k projednání tuto informaci. V roce 2019 obdržela obec Velké 
Březno jednu petici, tedy podání ve smyslu zákona číslo 85/1990 Sb., o právu petičním, 
v platném znění. 
Petice byla doručena dne16. 12. 2019 a označena jako „Zachraňme Tivoli“. K textu petice bylo 
připojeno 9 petičních archů s podpisy celkem 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. 
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Rada vzala na svém zasedání dne 13. 1. 2020 předmětnou petici na vědomí. Radní se shodli, že 
je třeba uskutečnit jednání mezi zástupci obce, nájemcem a zástupci petičního výboru. Toto 
jednání se uskutečnilo dne 23. 1. 2020. Rada obce posoudila závěry tohoto jednání a 
konstatovala, že považuje petici za vyřízenou. 
V roce 2019 neobdržela obec Velké Březno žádné podání stížnosti. 
Bez diskuze 
Usnesení 35/2020 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 
2019 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Bere na vědomí  
      předloženou zprávu a 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      Zprávu o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce  
      2019 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.               T:  30. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Na základě ustanovení čl. 15 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“, předložil starosta radě obce k projednání 
informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2019. 
Bez diskuze 
Usnesení 36/2020 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 
v roce 2019 
Rada obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí              
Velké Březno v roce roku 2019 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      informaci o zadávání veřejných zakázek v roce 2019 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením informace o zadávání VZ zastupitelstvu k projednání.                T: 30. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na poskytnutí hmotného daru Základní škole 
Velké Březno. Konstatoval, že na základě nové smlouvy s O2 obdržela obce budget ve výši 
20.000,- Kč na pořízení služeb nebo zařízení od společnosti O2. Lhůta pro vyčerpání tohoto 
budgetu byla stanovena 15. 2. 2020. Dále informoval radu, že po poradě s ředitelem ZŠ a firmou 
JM POST, která spravuje ve škole sítě, HW i SW, se dohodl s O2, že z budgetu nakoupíme 4 
tablety Huawei, které následně předáme základní škole. 
Bez diskuze 
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Usnesení 37/2020 
Poskytnutí hmotného daru Základní škole Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 
     poskytnutí hmotného daru v hodnotě 20.004,- Kč Základní škole Velké Březno p. o., a to: 
     1. Tablet Huawei Media Pad – T3 10.0 grey ZL 
         SN 863948041626819, EAN 6901443334063 
     2. Tablet Huawei Media Pad – T3 10.0 grey ZL 
         SN 863948041664869, EAN 6901443334063 
     3. Tablet Huawei Media Pad – T3 10.0 grey ZL 
         SN 863948041685005, EAN 6901443334063 
     4. Tablet Huawei Media Pad – T3 10.0 grey ZL 
         SN 863948043383609, EAN 6901443334063 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                             T: 29. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 Zprávy starosty:  

Starosta informoval radu obce o jednání ve věci zřízení autobusové zastávky ve Vítově. Na základě 
doporučení zástupců KÚUK a DÚK zadal zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě 
zjistíme stanovisko Policie ČR, které je ve věci zcela zásadní. 

Starosta seznámil radu obce s obsahem dvou dopisů, které obdržel prostřednictvím e-mailu od 
pana ………... První dopis se týkal vodních zdrojů a druhý dopis se týkal připravované 
intenzifikace ČOV Velké Březno. Současně informoval radu, že oba dopisy předal k vyjádření 
odborníkům, tedy úseku VaK OÚ, společnosti PROVOD a právničce obce a seznámil radu 
s textem připravované odpovědi, v níž reaguje na podněty pana …….. s tím, že pokud bude mít 
pan ………. zájem, obec uspořádá veřejné projednávání ve věci intenzifikace ČOV a zajištění 
zdrojů pitné vody. 

Starosta informoval radu obce o tom, že v materiálech obdrželi inspekční zprávu a zprávu o 
kontrole v MŠ Velké Březno. Současně požádal radní, aby tuto informaci nadále považovali za 
neveřejnou. 

Starosta informoval radu obce o tom, že jim byl v podkladech zpřístupněn věstník MZ ČR 
obsahující metodický pokyn pro zakládání kompostáren. Současně radu upozornil na „úskalí“ 
spojená se zřízením a následným provozem kompostárny.  

Starosta informoval radu obce o tom, že Ústecký kraj vypsal dotaci na zakoupení hasičské 
automobilové stříkačky, na kterou vyčlenil 1,5 mil. Kč.  Současně upozornil na skutečnost, že tato 
dotace se také započítává do systému de minimis. Vysvětli, že výše limitu de minimis se vztahuje 
k subjektu a rozhodnému období – tj. ke třem po sobě následujícím účetním obdobím stanovených 
příjemcem podpory dle zákona o účetnictví. Vždy se jedná o současné období a dvě předcházející. 
V závislosti na účetní praxi příjemce se účetní období shoduje s kalendářním nebo hospodářským 
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rokem. Pokud příjemce působí ve více odvětvích, celková poskytnutá podpora na jeden subjekt za 
rozhodné období nepřesáhne 200 000 EUR (resp. u podniků pověřených výkonem služeb 
obecného hospodářského zájmu 500 000 EUR). Doplnil, že v České republice se každá podpora 
poskytnutá v tomto režimu zaznamenává do Centrálního registru podpor malého rozsahu. 
Povinnost vychází ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Obsah a rozsah údajů 
a postup při jejich zápisu stanovuje vyhláška č. 465 ze dne 15. prosince 2009, o údajích 
zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu. Z tohoto důvodu upozornil na 
reálné nebezpečí, že pokud bychom obdrželi dotaci Ústeckého kraje na novou hasičskou stříkačku, 
mohlo by to „ohrozit“ dotaci Ústeckého kraje na intenzifikaci ČOV. 

Starosta informoval radu obce o tom, že se v pondělí 10. 2. 2020 uskuteční schůzka 
s hydrogeologem Dr. ………. na téma stávající a nové vrty, jako zdroj pitné vody. 

Starosta informoval radu o nesouhlasu Mgr. ………, vlastníka budovy Selectu, s projektem 
revitalizace náměstí. Mgr. …….. požaduje na toto téma schůzku s vedením obce. 

Starosta informoval radu obce o tom, že dne 6. 2. 2020 proběhne elektronické „otevírání obálek“ 
– nabídek dodavatelů podlimitní veřejné zakázky nazvané „Velké Březno – intenzifikace ČOV; 
Valtířov - přepojení odpadních vod“. Doplnil, že hodnotící komise by následující týden měla 
provést hodnocení nabídek. 

Starosta informoval radu o tom, že společnost Klement, a.s. doručila v pátek 31. 1. 2020 upravený 
návrh dohody o narovnání, který nyní posuzuje náš právník, Mgr. Málková.  Konstatoval, že 
veškeré námitky směřují proti právní kvalifikaci formulace jednotlivých článků, nikoli proti 
dohodnutým závěrům.   

Starosta informoval o tom, že kompletujeme dokumentaci k zateplení domů za účelem podání 
žádosti o dotaci. 

Starosta informoval radu o tom, že stávající kronikářka, paní ………, ukončila pracovní poměr 
k 31. 12. 2019 s tím, že kroniku za rok 2019 ještě doplní. Kontaktoval nás pan ……, který má 
zkušenosti s touto činnosti i odpovídající kvalifikaci. V současné době píše kroniky pro několik 
obcí. Doplnil, že o činnosti kronikářky hovořil také s matrikářkou, paní Neumannovou, která si 
vzala čas na rozmyšlenou.   

K bodu programu 6 Diskuze  

Ing. Šlechtová informovala radu o zajištění Obecního plesu - tombola, šatnářka, předtančení, 
barmanská show apod. Současně požádala starostu o zajištění požárního dozoru. 

Ing. Šlechtová informovala radu obce o návrhu „kulturního kalendáře“ pro rok 2020. Doplnila, 
že některé akce tohoto kalendáře organizuje komise sama, některé ve spolupráci s dalšími 
subjekty. 

Paní Mendlová opětovně žádala „o odstranění“ aut, které stojí již několik měsíců v zeleni ulice 
Litoměřická. 

Paní Mendlová se dotázala, jak bylo vyřešeno oplocení u autobusové zastávky Valtířov – kolonie.  
Tajemník opověděl, že Komise stavební a investiční, která se tímto problémem zabývala, neměla 
proti oplocení námitek. 
Ing. Šlechtová upozornila, že za oplocením je velký nepořádek.   
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Ing. Šlechtová dále upozornila na velký nepořádek nacházející se na pozemku vpravo od 
zmiňované zastávky.  
Pan Mottl konstatoval, že se jedná o soukromý pozemek.  

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:43 hod. 

 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka  
 


