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Č. j.:  OUVB - 903/2020 
PID:  DXWX3OP15PF5 
SPIS č. 65/20 

 
Z Á P I S   

 
z 27. schůze Rady obce Velké Březno a Bezpečnostní rady obce Velké Březno, která se 

konala dne 13. 03. 2020 od 10:00 hod. na Obecním úřadě Velké Březno 
 

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

Jednání rady bylo zahájeno 10:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

27. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 26. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 53/2020 
Program jednání 27. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 27. schůze takto: 
1. Zahájení 
2. Preventivní opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení byl přijato 

Starosta informoval radu o tom, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu diskutoval 
s ředitelkou MŠ možnosti preventivních opatření školy v souvislosti s nepříznivým vývojem 
epidemiologické situace ve výskytu COVID-19, způsobené novým koronavirem. Současně 
přivítal p. …………, ředitelku MŠ a předal ji slovo. 
Paní ………… konstatovala, že předškolní vzdělávání probíhá v běžném režimu a doplnila, že 
vzhledem k situaci, která panuje kolem šíření koronaviru Covid-19, nechceme děti vystavovat 
zvýšenému riziku nákazy, proto rušíme jarní plaveckou školičku, která měla být zahájena v pátek 
13. 3. 2020. Také jsme zrušili karneval s prvňáčky (17. 3. 2020), jelikož bude uzavřena základní 
škola a jedná se o akci nad 100 lidí. Při ranním filtru - přebírání dětí od rodičů ještě důrazněji 
sledujeme zdravotní stav dětí. Od rodičů dětí, které se vracejí do MŠ po nemoci či z jiného 
důvodu, zjišťujeme místo pobytu v době absence. Rodičům, kteří se vrátili s dítětem z rizikových 
oblastí, doporučujeme 14-ti denní karanténu. Momentálně dodržujeme zvýšenou hygienu – mytí 
rukou mýdlem s dezinfekční složkou a vodou, zaměstnanci pak dezinfekčními prostředky. Další 
dezinfekční prostředky máme objednané a čekáme na dodání.  
Doplnila, že počet dětí v MŠ Velké Březno se pohybuje pod polovinou kapacity a navíc vytrvale 
klesá. Dále doplnila, že důsledně sleduje aktuální informace a doporučení od MŠMT, KHS a 
dalších institucí, zabývajících se šířícím se virem. 
Starosta konstatoval, že ani za těchto podmínek nelze garantovat, že nedojde ke kontaminaci 
koronavirem, proto v rámci předběžné opatrnosti navrhuje školku dočasně uzavřít. 
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Doplnil, že v žádném případě tímto rozhodnutím nechceme šířit paniku a chápeme, že pro rodiče 
malých dětí není současná situace lehká. Na druhé straně je potřeba vyslyšet doporučení vlády 
ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a epidemiologů a přijmout veškerá preventivní opatření, která 
mohou pomoci zpomalit šíření koronaviru. V tomto případě jde, více než kdy jindy, o základní 
společenskou zodpovědnost.  
Paní ……….. souhlasila s navrhovaným opatřením a informovala radní, že v případě uzavření 
MŠ zabezpečí v následujících týdnech v budově mateřské školy důkladné úklidové a desinfekční 
práce, aby škola byla znovu připravena na svůj běžný provoz. 
Bez diskuze. 
Usnesení 54/2020 
Preventivní opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Bere na vědomí  

1. Vyhlášení nouzového stavu od 14:00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dní. 
2. Doporučení MŠMT ČR ze dne 12. 3. 2020. 
3. Informaci ředitelky MŠ Velké Březno o organizačních a hygienických opatřeních 

zavedených v MŠ jako prevence nákazy koronavirem. 
II.  Souhlasí 
      ve smyslu §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění  
      pozdějších předpisů, s dočasným přerušením provozu Mateřské školy Velké Březno p. o.  
      s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání. 
      Důvodem jsou závažné organizační příčiny v souvislosti s nepříznivým vývojem  
      epidemiologické situace ve výskytu COVID-19 způsobené novým koronavirem. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      informovat o přijatém usnesení ředitelku MŠ.                                                             T: ihned 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení byl přijato 

Starosta informoval přítomné o: 
• omezeních dopravy DUK – v souvislosti s uzavřením škol přechází DUK na 

„prázdninový provoz“, a to s účinností od 16. 3. 2020. Oznámení bylo distribuováno po 
obci, zveřejněno na webu obce a prostřednictví mobilního rozhlasu. 

• tom, že byli informováni předsedové sportovních organizací v obci a upozorněni na 
nutnost dodržovat vládou stanovené omezení i v rámci jejich organizace (fotbalové kluby 
Velké Březno a Valtířov a tenisový klub). 

• o tom, že se dohodl s ředitelem ZŠ i na uzavření školního hřiště, neboť školská zařízení 
mají být do odvolání uzavřena a toto hřiště je umístěno v areálu školy. 

• tom, že obec ještě před zákazem nakoupila 120 respirátoru SPP3 a doplnil, že z důvodu 
předběžné opatrnosti vydá v pondělí každému zaměstnanci 2 ks. 

• hygienických opatřeních přijatých na úřadě v souvislosti s koronavirem. 
• tom, že bude vydána výzva občanům, aby na maximum omezili návštěvy obecního úřadu 

s tím, aby více využívali jiných forem komunikace, zejména elektronické. 
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Tajemník informoval přítomné, že v rámci krizového řízení je třeba mimo jiné i vytipovat osoby, 
které žijí osamoceně a v případě vyhlášení karantény by zůstaly bez pomoci. Požádal přítomné, 
kteří mají místní znalost o spolupráci, aby seznam byl pokud možno úplný. Paní Mendlová se 
nabídla, že zpracuje krátkou výzvu na facebook ve smyslu“ aby se občané s tímto podnětem 
obraceli na úřad“. Za tímto účelem bude uveden kontakt na sociální pracovnici a tajemníka OÚ.  

 
Jednání rady a BRO bylo ukončeno v 10:45 hod. 

 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                        Ing. Hana Šlechtová                
            starosta                                                                                       místostarostka                                                                            


