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Č. j.: OUVB - 1166/2020 
PID: DXWX3OP15YA3 
SPIS č. 67/20 
 
 

U S N E S E N Í 
 

29. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 06. 04. 2020 od 16:00 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

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

70/2020 
Program jednání 29. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 29. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Uzavření Dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy – prodloužení doby pachtu. 
• Uzavření Smlouvy zajištění přeložky plynárenského zařízení a Smlouvy budoucí o 

věcném břemeni služebnosti. – p.p.č. 623/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1, název stavby: UL-V. Březno, Vítov, kabelizace 
NN. 

• Uzavření smlouvy o věcném břemeni. 
• Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 

“ Vítov II vodojem 4x6 m3“, včetně prodloužení výtlačného a zásobního řadu. 
3. Finanční záležitosti: 

• Návrh dohody o mimosoudním narovnání – Klement a.s. 
• Návrh na prominutí nájemného. 
• Návrh na poskytnutí finančního daru – Hospic sv. Štěpána. 

4. Různé: 
• Výběr nejvýhodnější nabídky VZMR na stavební práce s názvem: „Zahradní 142 – oprava 

fasády, včetně výměny oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny oken ve 
dvou bytech, kde se nachází původní dřevěná okna“.  

• Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR na stavební práce s názvem: „Zateplení 
objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“. 

• Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR na stavební práce s názvem: „Zateplení 
objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“. 

• Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky podlimitní VZ na stavební práce s názvem:  
„Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“.   

• Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí – ČEZ Distribuce a.s. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018.  
• Stanovisko k e-mailové zprávě ze dne 1. 4. 2020 – Hydrolog. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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71/2020 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy za dne 10. 5. 2019 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    uzavření Dodatku č. 1 pachtovní smlouvy ze dne 10. 5. 2019, kterým se prodlužuje platnost    
    této smlouvy do 30. 4. 2025 o pachtu těchto pozemků: 
    k.ú. Velké Březno 

- pozemku parcelního čísla 24/1, orná půda, výměr 25059 m2, 
- pozemku parcelního čísla 34/1, orná půda, výměr 2960m2, 
- pozemku parcelního čísla 656/2, trvalý travní porost, výměr 10664 m2, 
- pozemku parcelního čísla 656/9, trvalý travní porost, výměr 6860m2, 

     k.ú. Valtířov nad Labem 
- pozemku parcelního čísla 303/1, orná půda, výměra 10145 m2,  
- pozemku parcelního čísla 303/3, ostatní plocha, výměra 1226 m2, ostatní komunikace, 
- pozemku parcelního čísla 305/1, ostatní plocha, výměra 1179 m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 305/3, ostatní plocha, výměra 1284 m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 305/4, ostatní plocha, výměra 1112m2, jiná plocha, 
- pozemku parcelního čísla 305/2, ostatní plocha, výměra 271 2m2, jiná plocha, 

     a pozemku na základě nájemní smlouvy č. 122N01/08, kdy jako nájemcem jsme oprávněni     
     užívat pozemek, parcelního čísla 307, orná půda o výměře 6044 m2, katastrální území  
     Valtířov nad Labem, který je ve vlastnictví České republiky  
     Pachtýř: 
     ………………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy.                                          T: 30. 04. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

72/2020 
Uzavření Smlouvy zajištění přeložky plynárenského zařízení a Smlouvy budoucí o 

věcném břemeni služebnosti. – p.p.č. 623/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

1. Uzavření Smlouvy o zjištění přeložky plynárenského zařízení a o úhradě nákladů s ní 
souvisejících v předloženém znění. 
Vlastník plynárenského zařízení: 

            GasNet, s.r.o. 
           Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
           Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
           Banka: Československá obchodní banka, a.s.; Číslo účtu: 17663193/0300 
           IČO: 27295567; DIČ: CZ27295567 
           zastoupen na základě plné moci společností  
           GridServices, s.r.o.  
           Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
           Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 
           Banka: Československá obchodní banka, a.s.; Číslo účtu: 17837923/0300 
           IČO: 27935311; DIČ: CZ2793531. 
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2. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v předloženém znění. 
Budoucí oprávněný: 

            GasNet, s.r.o. 
           Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
           Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
           Banka: Československá obchodní banka, a.s.; Číslo účtu: 17663193/0300 
           IČO: 27295567; DIČ: CZ27295567 
           zastoupen na základě plné moci společností  
           GridServices, s.r.o.  
           Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
           Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 
           Banka: Československá obchodní banka, a.s.; Číslo účtu: 17837923/0300 
           IČO: 27935311; DIČ: CZ2793531. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smluv.                  T: 30. 04. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

73/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1, název stavby: UL-V. Březno, Vítov, kabelizace 

NN 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno. 

1. Zrušit usnesení č. 148/2019 kterým ZO schválilo uzavření smlouvy budoucí o věcném 
břemeni – služebnosti a Dohody o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1. 

2. Schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1 na obecních pozemcích č.: 1,77/1, 98, 
103/1, 115/3, 115/4, 117, 120, všechny v k. ú. Vítov u Velkého Března a p.p.č: 224/1, 224/3, 
254, 255, 258, 268/1, 295, 309, 325/2, 325/3, 325/4, 329/1, 330/1, 356/2, 370, všechny v  
k. ú. Velké Březno. 

II. Pověřuje  
        Karla Jungbauera, starostu obce, 
        předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                  T:  06. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

74/2020 
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 na pozemek č. 38 v k. ú.  
     Vítov u Velkého Března ve prospěch obce Velké Březno v předloženém znění. 
     Povinný: 
     Česká republika - Státní pozemkový úřad SPU, sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
     IČO: 01312774; DIČ: CZ 01312774. 
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ 
     zabezpečit uzavření smlouvy o VB.                                                          T:  30. 04. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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75/2020 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 

“ Vítov II vodojem 4x6 m3“, včetně prodloužení výtlačného a zásobního řadu. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     1. Zrušit usnesení 7. ZO č. 104/2019 ze dne 24. 6. 2019 
     2. Schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  
         ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
II. Pověřuje 
    Karla Jungbauera, starostu obce, 
    předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                     T:   06. 05. 2020 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 

76/2020 
Návrh dohody o mimosoudním narovnání – Klement a.s. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit uzavření dohody o mimosoudním narovnání se společností Klement, a.s., ve znění    
     předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložení návrhu „Dohody“ zastupitelstvu k projednání.                                T: 06. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

77/2020 
Návrh na prominutí nájemného. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje, že   
     od 14. 3. 2020 do doby zrušení zákazu provozovat restaurace vydaného vládou ČR, nebude  
     po dobu platnosti tohoto zákazu, účtováno společnosti Garlic KOM s.r.o., IČ: 27274934, 
     nájemné stanovené smlouvou o pronájmu restaurace Tivoli č. SML/NEBYT/1/2017. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o dočasné změně výše nájemného.                      T: 30. 04. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

78/2020 
Návrh na poskytnutí finančního daru – Hospic sv. Štěpána. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 
     poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,-Kč (slovy: osmtisíckorunčeských) na částečnou   
     úhradu nákladů na služby Hospicu. 
     Obdarovaný: 
     Hospic sv. Štěpána z.s. se sídlem Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice, IČ: 65081374 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                         T: 30. 04. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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79/2020 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR na stavební práce s názvem:  

„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.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Na základě výsledku hodnocení nabídek VZMR „Zahradní 142 – oprava fasády, včetně 
výměny oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny oken ve dvou bytech, 
kde se nachází původní dřevěná okna“, schválit jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku 
společnosti Revitherm s. r.o. 

2. Uložit radě obce uzavření smlouvy o dílo za účelem realizace stavby“ „Zahradní 142 – 
oprava fasády, včetně výměny oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny 
oken ve dvou bytech, kde se nachází původní dřevěná okna“, za cenu 1.147.697,02 Kč 
bez DPH. 

           Zhotovitel: 
           Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky zastupitelstvu obce 
     k projednání.                                                                                                      T: 06. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

80/2020 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR na stavební práce s názvem:  

„Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Na základě výsledku hodnocení nabídek VZMR v rámci projektu „Zateplení objektu BD 
Litoměřická 248, Velké Březno“, reg.č. projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012244 
spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, schválit 
jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Revitherm s. r. o., IČ: 241 98 820, 
nabídková cena 1.887.198,- Kč včetně DHP 

2. Pověřit radu obce uzavřením smlouvy o dílo za účelem realizace stavby“ Zateplení objektu 
BP Litoměřická 248, Velké Březno“, za cenu 1.887.199,- Kč včetně DPH. 

           Zhotovitel: 
           Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky zastupitelstvu obce  
     k projednání.                                                                                                      T: 06. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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81/2020 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR na stavební práce s názvem:  

„Zateplení objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Na základě výsledku hodnocení nabídek VZMR v rámci projektu „Zateplení objektu BD 
Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“, registrační číslo projektu 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012244 spolufinancovaného v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, schválit jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku 
společnosti Revitherm s. r. o., IČ: 241 98 820, nabídková cena 2.136.961,- Kč včetně DHP 

2. Pověřit radu obce uzavřením smlouvy o dílo za účelem realizace stavby“ Zateplení objektu 
BP Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“, za cenu 2.136.961,- Kč včetně DPH. 

           Zhotovitel: 
           Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky zastupitelstvu obce   
     k projednání.                                                                                                      T: 06. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

82/2020 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem: „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Na základě výsledku hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem:  
„Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“, schválit jako 
ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti  
PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o. 

2. Pověřit radu obce uzavřením smlouvy o dílo za účelem realizace stavby“ Velké Březno – 
intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“, za cenu   79.850.501,- Kč 
včetně DPH. 
Zhotovitel: 
PRO–SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o., se sídlem Věštínská 1611/19 Praha 5 – 
Radotín, IČ 26166542. 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky zastupitelstvu obce  
     k projednání.                                                                                                      T: 06. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 

83/2020 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí – ČEZ Distribuce a.s. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje   
     uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického  
     zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny uzavřené na základě žádosti o  
     připojení č. 4121541711. 
II. Ukládá  
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     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku.                  T: 30. 04. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

84/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018.  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit u zavření Dodatku č. 3 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. 3 zastupitelstvu k projednání.  T:  06. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

85/2020 
Stanovisko k e-mailové zprávě ze dne 1. 4. 2020 – Hydrolog. 

Rada obce Velké Březno projednala obsah e-mailové zprávy rozeslané dne 1. 4. 2020 z adresy 
……………………., podepsané …………., hydrolog a  
I.   Schvaluje   
     stanovisko obce vypracované právníkem obce dne 3. 4. 2020. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     zveřejněním stanoviska obce ke zprávě šířené z ………………………..  na webu obce,    
     facebooku obce a v aplikaci mobilní rozhlas.                                    T: 08. 04. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 

 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


