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Č. j.: OUVB - 613/2020 
PID:  DXWX3OP15DXZ 
SPIS č. 30/20 

 
Z Á P I S   

 
z 25. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 24. 02. 2020 od 16:00 hod. na 

Obecním úřadě Velké Březno 
 

Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová, pan Ivan Mottl, pan 
Ladislav Boháč. 
 
Omluveni: Ing. Hana Šlechtová. 

 

Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

K bodu programu 1 Zahájení:  

25. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 24. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze, který byl doplněn o bod „Uzavření smlouvy o nájmu pozemku č 22/2 
v k. ú. Velké Březno za účelem výsadby okrasných dřevin“ a o bod „ Uzavření dodatku č. 1 
k pojistné smlouvě“. Současně odsouhlasili, že jednání se zúčastní ředitel Základní školy Velké 
Březno, který radu seznámí s potřebami školy v současnosti a v budoucnosti. 
Usnesení 38/2020 
Program jednání 25. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 25. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Informace o potřebách ZŠ Velké Březno v současnosti a v budoucnosti.  
• Schválení programu jednání. 

2. Hospodaření s majetkem obce: 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov,  p. č. 23/1, přípojka NN. 
• Uzavření smlouvy o nájmu pozemku č 22/2 v k. ú. Velké Březno za účelem výsadby 

okrasných dřevin. 
3. Finanční záležitosti: 
• Schválení odpisového plánu MŠ Velké Březno p. o., pro rok 2019. 
• Schválení odpisového plánu MŠ Velké Březno p. o., pro rok 2020. 
• Tivolí hudební léto 3. 
4. Různé: 

• Souhlas Rady obce s realizací akce „ Zahradní 142 – oprava fasády, včetně výměny 
oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny oken ve dvou bytech, kde se 
nachází původní dřevěná okna“. 

• VZMR – „Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“. 
• VZMR – „Zateplení objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“. 
• Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od července do prosince 2019. 
• Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2019. 
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• Souhlas s podáním žádosti o dotaci. 
• Uzavření dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č. 518587018. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Rada pověřila podpisem zápisu a usnesení 25. schůze rady obce Ing. Jana Fialu. 

Starosta přivítal na jednání rady obce ředitele Základní školy Velké Březno p. o., ……………... 
Uvedl, že do rady obce je pozván proto, aby  radu seznámil s návrhy školy týkající se využití 
staré jídelny, či jaké mají v plánu "investice" na letošní rok a do budoucna, a zda využijí nějaké 
dotační tituly. 
………………. v úvodu svého vystoupení konstatoval, že nová jídelna splňuje očekávání, 
zejména provoz je oproti staré jídelně lepší a až na některé drobné nedostatky a závady je 
s jídelnou spokojen. Pouze šatna je malá a nepojme všechny svršky a batohy přítomných dětí. 
Paní Mendlová upozornila na námitky kuchařek na úzké prostory pro manipulaci v kuchyni. 
…………… dále poznamenal, že prozatím nemůže odhadnout náklady na provoz nové jídelny 
(energie, servisní práce apod). 
Paní Mendlová se dotázala, zda ……………… má „nějaké plány“, co se starou jídelnou. 
………………. v odpovědi na otázku prezentoval názory ze studie provedené v roce 2010, ve 
které se navrhuje výstavby nové budovy ZŠ, včetně zájmové činnosti se zaměřením na děti 
mladšího školního věku. Konstatoval, že v roce 2010 navštěvovalo školu 321 dětí a v roce 2020 
je to již 421 dětí, tedy nárůst o 100 dětí za deset let. O letošní zápis projevilo zájem cca 59 dětí, 
ale uvidíme po zápise, to už budeme znát konkrétní čísla. Pak bude moci rada stanovit, zda 
budeme trvat na přijetí dětí pouze v rámci našeho školského obvodu anebo zda budeme přijímat 
i děti odjinud. Potvrdil, že v současné době škole chybí tři třídy školní družiny, volnočasové 
učebny a tělocvična.   
Paní Mendlová upozornila ředitele ZŠ na projekt Restart a uvedla příklady jeho využití. 
Starosta informoval přítomné, že vedl jednání se společností, která má zkušenosti se získáváním 
dotací v oblastí školství a je schopna připravit projekt na míru, ale výstavba školní družiny 
prozatím podporována není. 
Ing. Fiala konstatoval, že nejprve musíme stanovit počet dětí, které budou navštěvovat školní 
družinu a zadat projektantovi tento požadavek. Projektant by měl na základě znalosti předpisů a 
norem navrhnou řešení. 
……………… informoval radní o tom, že zastupitelé Homole a Malého Března se zavázali, že 
přispějí finanční částkou na nákup drobností, které dostanou děti při zápise. Současně informoval 
o tom, že díky navýšení příspěvku obce do rozpočtu školy pro rok 2020, zůstane škole cca           
370 tis. Kč na provedení 8 nezbytných oprav (podlahy, osvětlení, výmalba apod.). 
………………. přislíbil, že jakmile bude znát konkrétní čísla dětí po zápise, přijde do rady a 
společně stanovíme další postup. Radní přislíbili, že jakmile ředitel předá starostovi informaci o 
počtu dětí, které budou navštěvovat školní družinu, rada projedná zadání studie proveditelnosti 
a bude hledat možnosti profinancování budoucí investice. Ing. Fiala současně upozornil ředitele 
školy, že pokud půjde vše jak má, tak řešení můžeme očekávat nejdříve do tří let. 
Rada ve věci nepřijala žádné usnesení.  
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K bodu programu 2 Hospodaření s majetkem obce: 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti a dohody o právu provést stavbu. Konstatoval, že dne 07. 02. 2020 obdržela obec 
Velké Březno žádost od společnosti Omexom GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8,    
323 00 Plzeň – Bolevec, na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o zřízení 
nového odběrního místa na pozemku č. 23/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března za účelem výstavby 
RD. Důvodem žádosti je, že stavbou bude dotčena parcela č. 50 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
(komunikace), která je ve vlastnictví obce Velké Březno. 
Paní Mendlová se dotázala, zda se na daném pozemku dá stavět. 
Starosta odpověděl, že ano. 
Usnesení 39/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 
o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov,  p. č. 23/1, přípojka NN 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010593 na stavbu stavba UL-Vítov,  pozemek č. 23/1,   
     přípojka NN. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                      T: 30. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato                                                                                                             

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku 
číslo 22/2 v k. ú. Velké Březno, který je v majetku ……………………...  Konstatoval, že obec 
je mimo jiné povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území. Proto má zájem podél chodníku, 
umístěného na pozemku parc.č. 23/2 v k. ú. Velké Březno, provést výsadbu okrasných dřevin, 
která by přispěla ke zlepšení kulturního rázu daného místa. Doplnil, že obec provede na pozemku 
22/2 výsadbu 18 stromků (druh: Prunus avium „Plena“) s obvodem kmínku cca 12-14 cm s tím, 
že stromky budou vysazeny ve vzdálenosti cirka 0,5 m až 1 m od hranice chodníku. 
Bez diskuze 
Usnesení 40/2020 
Uzavření smlouvy o nájmu pozemku č 22/2 v k. ú. Velké Březno za účelem výsadby 
okrasných dřevin 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 22/2 o výměře 194 m2 za účelem výsadby         
     okrasných dřevin.  
     Předmět nájmu: údržba pozemku o péče o okrasné dřeviny 
     Doba nájmu: na dobu neurčitou 
     Nájemné:  100,- Kč/rok 
     Pronajímatel: ………………………………………………………………………  
      ………………………... 
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II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T: 31. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3 Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o schválení odpisového plánu                                       
MŠ Velké Březno p. o. pro rok 2019. Konstatoval, že dne 10. 2. 2020 obdržel OÚ žádost ředitelky 
MŠ Velké Březno o schválení odpisového plánu organizace na rok 2019. 
Bez diskuze.  
Usnesení 41/2020 
Schválení odpisového plánu MŠ Velké Březno p. o. pro rok 2019 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Březno pro rok 2019             
     ve výši 86.014,- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitelku MŠ.                                               T:  28. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdrže 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o schválení odpisového plánu                                           
MŠ Velké Březno p. o. pro rok 2020. Konstatoval, že dne 10. 2. 2020 obdržel OÚ žádost ředitelky 
MŠ Velké Březno o schválení odpisového plánu organizace na rok 2020. 
Bez diskuze.  
Usnesení 42/2020 
Schválení odpisového plánu MŠ Velké Březno p. o. pro rok 2020 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Březno pro rok 2020             
     ve výši 86.014,- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitelku MŠ.                                               T:  28. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání organizační zabezpečení kulturní akce – 3. ročníku 
Tivolího hudebního léta. Konstatoval, že ke kofinancování této kulturní akce využívá obec 
finančních darů a dotace poskytnuté Ústeckým krajem.  Součástí usnesení je proto souhlas 
s podáním žádosti Ústeckému kraji o dotaci a stanovení hlavního organizátora akce, včetně jeho 
práv a povinností. 
Bez diskuze 
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Usnesení 43/2020  
Tivolí hudební léto 3 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.    Bere na vědomí 
       materiál zpracovaný PhDr. Mgr. Vítězslavem Šteflem Ph.D., nazvaný „Organizace a  
       realizace kulturní akce Tivolí hudební léto 3. 
II.   Schvaluje 
       podání žádosti Ústeckému kraji o poskytnutí dotace (příspěvku) na částečné krytí nákladů  
       akce „Tivolí hudební léto 3“. 
III.  Pověřuje 
       PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D. 
       organizačním zajištěním kulturní akce „Tivolí hudební léto 3“ za těchto podmínek: 
     a) Platby účinkujícím budou prováděny hotově a potřebné částky (honoráře účinkujícím)  
         budou předány pokladní obecního úřadu organizátorovi, p. Šteflovi, vždy předem v  
         dohodnutý čas na základě podepsaných dohod o provedení práce. Vlastní předání částky  
         a podpisy smluv zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
     b) Platba zvukařům a osvětlovačům proběhne buď za každou akci, nebo souhrnně po  
         realizaci určitého počtu akcí, a to na základě smlouvy nebo objednávky. Vlastní předání  
         částky a podpisy zajistí p. Štefl nebo osoba jím pověřená. 
     c) Převzetí platby bude stvrzeno podpisy na předávacích formulářích. 
     d) Dohody o provedení práce nebo objednávky budou vytvořeny pořadatelem (obcí),   
          potřebné podklady poskytne p. Štefl. 
IV. Ukládá 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
      Zabezpečit podání žádosti o poskytnutí dotace.                                               T: 30. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 Různé 

Starosta předložil radě k projednání návrh vedoucího úseku SOM OÚ na realizaci opravy fasády 
domu Zahradní 142.  Konstatoval, že na základě rozhodnutí, že tento objekt se nebude zateplovat, 
byl zaměřen a následně zpracován kontrolní rozpočet, včetně výkazu výměr, na opravu fasády, 
včetně opravy dřevěné zimní zahrady a kovového přístřešku nad zděnou zimní zahradou.  
Doplnil, že součástí této akce je rovněž výměna stávajících oken ve dvou bytech, kde jsou dosud 
původní dřevěná okna. Dále doplnil, že v rámci nové fasády bude provedena výměna 
oplechování patrové atiky a vnějších parapetů všech oken. U střechy přístřešku nad zimní 
zahradou bude osazen nový odtokový žlab s chrličem vody mimo objekt. Stávající sokl objektu 
bude 100% otlučen a nově bude omítnut sanační omítkou. Přechod mezi fasádou a sanační 
omítkou bude nově oplechován po celém obvodu objektu. 
Následně konstatoval, že dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která spadá do režimu 
Směrnice č. 1/2017 „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“.  Zadání schvaluje rada obce, o nabídce rozhoduje zastupitelstvo obce. 
Paní Mendlová upozornila na nutnost vyměnit dřevěná okna i  na chodbě v mezipatře a na nutnost 
opravy všech dřevěných prvků. 
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Usnesení 44/2020 
Souhlas Rady obce s realizací akce „ Zahradní 142 – oprava fasády, včetně výměny 
oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny oken ve dvou bytech, kde se 
nachází původní dřevěná okna“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Souhlasí  
      s realizací akce „ Zahradní 142 – oprava fasády, včetně výměny oplechování patrové  
      římsy, podokenních říms a výměny oken ve dvou bytech, kde se nachází původní dřevěná  
      okna“. 
II.  Schvaluje 

1. Zadání VZMR na stavební práce nazvané „ Zahradní 142 – oprava fasády, včetně výměny 
oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny oken ve dvou bytech, kde se 
nachází původní dřevěná okna“ s tím že: 
a. cena 1.372.000,- Kč bez DPH je cena maximální a nepřekročitelná, 
b. termín pro doručení nabídek do podatelny OÚ je stanoven na 18. 3. 2020 do                   

13:00 hod. 
2. Osloveni budou tito zájemci: 

           HIT Stavby s.r.o., IČ: 014 16 693, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3,  
           Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
           KASTIS s.r.o., IČ: 066 29 491, se sídlem Drážďanská 468/41, 400 07 Ústí nad Labem. 
III.  Ustavuje 
       Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: 
       Ing. Jan Fiala – předseda komise 
       Karel Jungbauer   - člen komise 
       Ivan Mottl – člen komise 
       Jan Šotka – člen komise 
       Miroslav Šesták – člen komise 
       Náhradníci: 
       Bc. Tomáš Pýcha – zastupitel 
       Zuzana Mendlová – zastupitel 
       Ladislav Boháč – tajemník OÚ 
IV. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit zadání VZMR určeným zájemcům.                                                T: 28. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
zateplení objektu Litoměřická 248 ve Velkém Březně. Konstatoval, že dle zákona 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce, která spadá do režimu Směrnice č. 1/2017 „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“. Doplnil, že předpokládané hodnota veřejné 
zakázky 1.775.134,- Kč (bez DPH). 
Bez diskuze 
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Usnesení 45/2020 
VZMR – „Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 

1. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu nazvanou „Zateplení objektu BD            
Litoměřická 248, Velké Březno“ dle zadávací dokumentace zpracované společností 
Bohemia projekt plus, s.r.o., se sídlem Pražská 171, 411 55 Terezín. 

2. Osloveni budou tito zájemci: 
 HIT Stavby s.r.o., IČ: 014 16 693, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3.  

            Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
 KASTIS s.r.o., IČ: 066 29 491, se sídlem Drážďanská 468/41, 400 07 Ústí nad Labem. 
 čisté-domy s.r.o., IČ: 227 94 042, se sídlem Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem. 

II.  Ustavuje 
      Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: 
      Ing. Jan Fiala – předseda komise 
      Karel Jungbauer   - člen komise 
      Ivan Mottl – člen komise 
      Zuzana Mendlová – člen komise 
      Miroslav Šesták – člen komise 
      Náhradníci: 
      Jan Šotka – zastupitel 
      PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl – zastupitel 
      Ladislav Boháč – tajemník OÚ 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit zadání VZMR určeným zájemcům.                                                 T: 02. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložila radě obce k projednání návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
zateplení objektu Ústecká 149 a 152 ve Velkém Březně. Konstatoval, že dle zákona 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce, která spadá do režimu Směrnice č. 1/2017 „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“. Doplnil, že předpokládané hodnota veřejné 
zakázky 1.981.345,- Kč (bez DPH). 
Bez diskuze 
Usnesení 46/2020 
VZMR – Zateplení objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 

1. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu nazvanou „Zateplení objektu BD Ústecká       
č. p. 149 a 152, Velké Březno“ dle zadávací dokumentace zpracované společností 
Bohemia projekt plus, s.r.o., se sídlem Pražská 171, 411 55 Terezín. 

2. Osloveni budou tito zájemci: 
HIT Stavby s.r.o., IČ: 014 16 693, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3.  

           Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
KASTIS s.r.o., IČ: 066 29 491, se sídlem Drážďanská 468/41, 400 07 Ústí nad Labem. 
čisté-domy s.r.o., IČ: 227 94 042, se sídlem Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem. 
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II.  Ustavuje 
      Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: 
      Ing. Jan Fiala – předseda komise 
      Karel Jungbauer   - člen komise 
      Ivan Mottl – člen komise 
      Zuzana Mendlová – člen komise 
      Miroslav Šesták – člen komise 
      Náhradníci: 
      Jan Šotka – zastupitel 
      PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl – zastupitel 
      Ladislav Boháč – tajemník OÚ 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit zadání VZMR určeným zájemcům.                                                 T: 02. 03. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání přehled o plnění usnesení přijatých za období od 
července do prosince 2019. Konstatoval, že v daném období uložila rada obce usnesením 
celkem 92 úkoly toho: 
86 úkolů bylo splněno 
2 úkoly zrušeny  
3 úkoly navrženy na prodloužení 
1 úkol navržen na zrušení 
Usnesení 47/2020 
Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od července do prosince 2019. 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 
1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 a 
I.  Ruší 
     usnesení č. 214/2019 
II  Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení č. 208/201,  227/219 a 285/2019 do 31. 3. 2020. 
     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2019.  
Bez diskuze 
Usnesení 48/2020 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2019 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2019 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2019 k projednání. 
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III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy zastupitelstvu k projednání.                                             T: 30. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace na 
spolufinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) pro JSDHO        
Velké Březno, jejíž pořizovací cena činí 7,5 mil. Kč. Konstatoval, že na základě dotačního 
programu GŘ HZS ČR s největší pravděpodobností obdrží obec dotaci na pořízení CAS ve výši 
2,5 mil. Kč. Doplnil, že dle předběžného sdělení pracovníků KÚÚK, pokud podáme žádost včas 
a splníme požadované podmínky, obdržíme dotaci na spolufinancování nákupu CAS ve výši 
maximálně 1 mil. Kč. Dále konstatoval, že na dofinancování nákupní ceny bude muset obec 
vynaložit cca 4 mil. Kč.  Současně připomenul, že o podání žádosti o dotaci na MV- GŘ HZS 
ČR rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 86/2019 a že by proto zastupitelstvo mělo s konečnou 
platností rozhodnout o tom, zda CAS obec za daných podmínek koupí, či nikoliv. 
Ing. Fiala konstatoval, že chce podpořit nákup CAS. Domnívá se, že realizace připravovaných 
investic a tím i jejich financování se bude v čase posouvat. Bude třeba hledat finanční zdroje dle 
aktuálních příjmů. Požaduje, aby velitel jednotky předložil písemnou informaci o tom, které 
hasičské dopravní prostředky budou v souvislosti s nákupem nové CAS prodány s přibližným 
odhadem výnosu z prodeje a současně náklady na provoz nové CAS (servisní prohlídky, 
náhradní díly, pojištění apod), a to u vozu Scania a u vozu Tatra. 
Paní Mendlová konstatovala, že bude hlasovat pro dofinancování pořizovací ceny nové CAS 
pouze v případě, že to nebude na úkor financování jiných, pro ni prioritnějších akcí – například 
oprav chodníků, úpravy veřejných prostor, investice do školství apod. 
Starosta poznamenal, že pokud budeme na zastupitelstvu požadovat rozhodnutí, zda 
dofinancovat nákup CAS či nikoliv, musíme předložit jasný návrh, z jakého zdroje potřebné 
finanční prostředky použijeme. Buď využijeme naše finanční rezervy (např. stavební spoření) 
nebo rozdíl mezi dotací a pořizovací cenou doplatíme z úvěru. Současně informoval rad, že 
oslovil cca 12 organizací provozujících v obci či obcí v okolí s žádostí o poskytnutí příspěvku   
(daru) na nákup CAS, ale v podstatě bezvýsledně. Některé malé obce v okolí souhlasily 
s poskytnutím příspěvku, ale ten se pohyboval v řádu několika tisíc korun.   
Usnesení 49/2020 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci 
Rada obce Velké Březno projednala předložená návrh a s ohledem na předpokládané výdaje 
obce v období 2020 - 2024 
I    Schvaluje 
      podání žádosti o dotaci na pořízení nové CAS z programu 2020 pro poskytování dotací  
      z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce v minimální výši 10%  
      poskytnuté dotace akce/projektu. 
II.  Ukládá 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
      zabezpečit podání žádosti o dotaci.                                                                   T: 28. 02. 2020 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením návrhu na dofinancování nákupní ceny CAS zastupitelstvu k projednání.               
                                                                                                                                 T: 30. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy. 
Konstatoval, že je nutné pojistit novou školní jídelnu (budovu včetně vybavení) a proto po 
dohodě se společností Respect, předkládá návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o pojištění 
majetku a odpovědnosti uzavřené s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. 
Bez diskuze 
Usnesení 50/2020 
Uzavření dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č. 518587018 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I     Schvaluje 
      uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 518587018 (pojištění majetku a odpovědnosti)  
      ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy.                                                 T: 28. 02. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 Zprávy starosty:  

Starosta informoval radu o tom, že byla podána žádost o dotaci na workoutové hřiště. 

Starosta informoval o tom, že ve středu 26. 2. 2020 proběhne hodnocení nabídek. Za tímto 
účelem byli osloveni 2 dodavatelé k doplnění dokladů – předložením originálů. 

Starosta poděkoval organizátorům Obecního i Dětského maškarního plesu za přípravu a zdárný 
průběh obou plesů. 
Paní Mendlová informovala radu o průběhu přípravy Obecního plesu. Velmi ji pobouřilo, že i přes 
upozornění si někdo „odnesl“ 50 květináčů s primulemi, které měly sloužit jako výzdoba i pro 
dětský maškarní ples a následně měly být vysázeny v obci. Dále, že byl odcizen světelný řetěz ze 
zábradlí vstupního schodiště. Současně upozornila na protékající záchod na dámské toaletě, na 
kterém musely uzavřít přívod vody, a připomněla obdobný případ z loňského roku, kdy 
provozovatel žádal o prominutí části naměřené spotřeby vody z důvodu prasklého potrubí 
v kuchyni. 
Starosta konstatoval, že nechá prověřit odečet v Tivoli. 

K bodu programu 6 Diskuze  

Ing. Fiala se dotázal na to, jak je to se zahradními vodoměry. Konstatoval, že se na něj obracejí 
někteří občané, že je „ nutíme“ k odběru nejméně 30m3 vody v době, kdy se má vodou šetřit.  
Starosta odpověděl, že i on byl občany osloven a že s Bc. Katzerovou a …………….. hledají 
řešení. Novelou vodního zákona v roce 2014 došlo ke změně podmínek pro podružné vodoměry 
a bylo proto tehdejší radou rozhodnuto, že při montáži nového zahradního vodoměru, musí být 
uzavřena nová smlouvy s touto zákonem stanovenou podmínkou. 

Ing. Fiala informoval radu o jednání s majitelem areálu bývalé loděnice ve Valtířově, kterého byl 
přítomen i Bc. Pýcha. Majitel areálu je ochoten vybudovat v bývalé jídelně obchod s potravinami 
a současně občerstvení pro cyklisty. Samozřejmě by uvítal pomoc ze strany obce. 
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Paní Mendlová upozornila na špinavou silnici (bahno) vyvážené auty z nemovitosti p. ..…….... 
Současně upozornila na obdobný problém v Zahradní ulici, kdy pan …………… vyváží bahno 
vozidly nedovoleně parkujícími na zahradě restaurace Tivoli.  

Paní Mendlová poukázala na zúžený průjezd způsobený parkováním vozidla nájemce bytu v 
Zahradní 182, neboť vjezd do zahrady, ve kterém doposud stával, je vlivem předchozích 
stavebních prací a současného počasí rozmáčený a vzniklé bláto tak vozidlem vyváží do silnice. 
Žádá proto, aby obec provedla zpevnění povrchu vjezdu do zahrady. 

Paní Mendlová se dotázala, zda bude realizována stavba chodníku v Aleji sportovců.  
Starosta odpověděl, že zatím nebyl vypsán vhodný dotační program. 

Paní Mendlová se dotázala, zda a kdy bude letos vybudováno oplocení u DPS, jak bylo loni na 
podzim přislíbeno. 
Starosta odpověděl, že to prověří. 

Paní Mendlová vznesla požadavek opravy zámků a nátěr oplocení kolem Zahradní 62, včetně 
opravy hlav sloupků (stříšky jsou uvolněné a hrozí, že pádem mohou někoho zranit). 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 19:05 hod. 

 
 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                                 Ing. Jan Fiala 
            starosta                                                                                                  radní  


