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Č. j.:  OUVB - 962/2020 
PID:  DXWX3OP15R8Q 
SPIS č. 67/20 
 
 

Z Á P I S   
 

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

Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

29. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 28. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 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 nejvýhodnější nabídky VZMR na stavební práce s názvem: „Zateplení objektu BD 
Litoměřická 248, Velké Březno“. 

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

K bodu programu 2. Nakládání s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 pachtovní smlouvy za 
dne 10. 5. 2019. Konstatoval, že Rada obce Velké Březno, která se konala dne 18. 3. 2020, 
schválila usnesením č. 57/2020 záměr 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  
Doplnil, že záměr byl zveřejněn na úřední desce od 19. 3. 2020. Protože uběhla zákonem 
stanovená doba pro zveřejnění, předkládá radě obce návrh na uzavření předmětného dodatku. 
Paní Mendlová se dotázala, zda se přihlásil ještě někdo další. 
Starosta odpověděl, že ne. 
Usnesení 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, 
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- 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 
– p.p.č. 623/1 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že návrh je vyvolán potřebou dokončit stavebně 
technickou přípravu investice nazvané „Revitalizace náměstí Velké Březno“. Bez uzavření 
Smlouvy o zjištění přeložky plynárenského zařízení a o úhradě nákladů s ní souvisejících 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, nevydá vlastník plynárenského zařízení 
potřebný souhlas. 
Bez diskuze 
Usnesení 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. 

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 
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           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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr uzavření Smlouvy 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. Konstatoval, že dne 11. 11. 2019, usnesením č. 148/2019, 
schválilo zastupitelstvo obce uzavření Smlouvy budoucí o věcném břemeni – služebnosti a 
Dohody o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1, název stavby: UL-V. Březno, Vítov, 
kabelizace NN se společností ENGIE Services, a.s., se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12 – 
Kamýk, na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s. Jednalo se o demontáž stávajícího 
vrchního vedení NN a nahrazení za nové podzemní kabelové vedení na těchto pozemcích ve 
vlastnictví obce: p.p.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, 255, 258, 268/1, 295, 309, 325/2, 325/3, 329/1, 330/1, 356/2, 370, 
všechny v k. ú. Velké Březno. Doplnil, že dne 23. 3. 2020 obdržela obec prostřednictvím e-mailu 
žádost společnosti ENGIE Services, a.s. o doplnění této smlouvy o další dva pozemky, a to              
p.p.č. 254 a p. p. č. 325/4, oba v k. ú. Velké Březno s tím, že rozsah věcného břemene bude činit 
15 m2. Dále konstatoval, že vzhledem k tomu, že se rozšiřuje předmět smlouvy o další dva 
pozemky a s ohledem na metodiku MV ČR týkající se nakládání s obecním majetkem, navrhujeme 
nejprve schválit a znovu zveřejnit záměr a současně 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. 
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta informoval radu o předpokládaném prodloužení krizového stavu do 30. 4. 2020 a navrhl, 
aby se termín konání 12. zastupitelstva přesunul z 20. 4. 2020 na 6. 5. 2020. Radní souhlasili. 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni. 
Konstatoval, že dne 29. 1. 2020 byl na OÚ doručen návrh smlouvy o věcném břemeni, který byl 
k dnešnímu dni připomínkován právními zástupci strany povinné a strany oprávněné. Tato 
smlouva řeší uložení potrubí výtlačného a zásobního řadu a umístění ochranného pásma 
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“. Doplnil, že uzavřením této smlouvy 
a následným vkladem věcného břemena do Katastru nemovitostí podmiňuje úsek VaK OÚ         
Velké Březno převzetí výše uvedené stavby vodojemu do správy a provozu. 
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
stavby vodojemu, včetně prodloužení výtlačného a zásobního řadu, který vybudoval p. …….., 
jako podmínku další výstavby RD na jeho pozemcích ve Vítově.  Konstatoval, že podmínkou pro 
bezúplatný převod této stavby je uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi stranami: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad x obec Velké Březno x ……………………………., 
………… a následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí. Tato smlouva o zřízení 
věcného břemene je připravena k dnešnímu jednání rady ke schválení. Po schválení a podpisu 
předkládané smlouvy bude obec vlastníkem stavby, řadů a technologie a bude možné vodojem 
provozovat v rámci vodárenské soustavy obce. Doplnil, že 7. zastupitelstvo obce schválilo 
usnesením č. 104/2020 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu předmětného zařízení od pana 
……….., avšak tuto smlouvu, kterou zpracoval bývalý právník obce, bylo nutné, dle současného 
právního zástupce, doplnit. Navrhnul proto, aby zastupitelstvo obce usnesení č. 104/2020 zrušilo 
a přijalo nové. 
Ing. Fiala se dotázal, zda zařízení již bylo naplněno vodou. 
Pan Mottl potvrdil, že bylo. 
Usnesení 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. 
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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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání Návrh dohody o mimosoudním narovnání – Klement a.s. 
Konstatoval, že obec Velké Březno, coby objednatel, a obchodní společnost KLEMENT a.s., coby 
zhotovitel, uzavřely dne 10. 10. 2018 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby: „Výstavba školní 
jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2019, 
Dodatku č. 2 ze dne 25. 4. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 25. 6. 2019 a Dodatku č. 4, a to v rámci 
realizace veřejné zakázky s názvem „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“ 
zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení obcí Velké Březno, jakožto zadavatelem 
(dále také jen „Smlouva o dílo“). Na základě Smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal pro objednatele 
provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající v realizaci stavby s názvem „Výstavba školní 
jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“, a dále v provedení souvisejících prací, činností a 
dodávek tak, jak tyto byly specifikovány Smlouvou o dílo (dále také jen „dílo“), a objednatel se 
zavázal řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu za dílo 
ve výši 21.539.517,47 Kč bez DPH (tj. 26.062.816,14 Kč vč. DPH). Na základě Smlouvy o dílo 
(článek II. odstavec 3.) objednatel a zhotovitel ujednali, že zhotovitel je povinen dokončit dílo a 
předat jej objednateli do 21. 8. 2019. Předmětné dílo bylo zhotovitelem dokončeno a předáno 
objednateli dne 23. 10. 2019. Mezi objednatelem a zhotovitelem pak v rámci uvedeného 
smluvního vztahu, založeného Smlouvou o dílo, vznikly rozpory, týkající se vzájemných práv a 
povinností, jak je popsáno pod písmeny B) až F) návrhu Dohody. 
Doplnil, že obec a společnost Klement a.s. proto navrhují uzavřít tuto Dohodu, kterou 
narovnávají sporná práva a povinnosti uvedené v čl. 2. 1. této Dohody, a to způsobem, že veškerá 
sporná práva a povinnosti smluvních stran uvedená v čl. 2. 1. této Dohody ke dni účinnosti této 
Dohody zanikají a nahrazují se následujícími právy a povinnostmi uvedenými v této Dohodě.  
Dále doplnil, že předkladatel shrnul tyto povinnosti následovně: 
Obec oprávněně vyúčtovala smluvní pokutu za prodlení se stavbou ve výši 1.024.034,10 Kč, 
kterou v plné výši oprávněně započetla proti bankovní záruce poskytnuté společností Klement.  
Současně se obec zavazuje, že žádné další případné nároky vůči zhotoviteli neuplatní.  
Obec vyplatí společnosti Klement a.s. za odvedené práce 1.779.599,29 Kč (cena včetně DPH). 
Z uvedeného vyplývá, že obec po započtení všech více a méně prací uhradí společnosti               
Klement a.s. za provedení stavby školní jídelny, částku ve výši 26.062.816,13 Kč (cena včetně 
DPH). 
Starosta informoval radní o požadavku společnosti Klement a.s. na urychlené projednání dohody 
v zastupitelstvu s tím, že radním rozešle odpověď, kterou ………………. zaslal. 
Usnesení 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.  
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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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost nájemce, společnosti Garlic KOM s.r.o., ze dne 
27. 3. 2020, o prominutí nájemného z restaurace Tivoli. Konstatoval, že důvodem je uzavření 
provozoven restaurací usnesením vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020. Doplnil, že původní termín 
zákazu do 24. 3. 2020 byl prodloužen, prozatím do 12. 4. 2020. S ohledem na vývoj pandemické 
situace vyvolané šířením koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 v naší republice se dá 
předpokládat, že i tato lhůta bude prodloužena. 
Ing. Fiala se dotázal, zda má žadatel zaplaceno nájemné. 
Starosta odpověděl, že za leden ano a únor ještě prověří.  
Inf. Fiala navrhl, aby se k prominutí přistoupilo pouze v případě, že bude uhrazeno nájemné do 
13. 3. 2020. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Návrh na poskytnutí finančního daru –                               
Hospic sv. Štěpána. Konstatoval, že dne 30. 3. 2020 byla starostovi doručena žádost o poskytnutí 
finančního daru Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích. 
Paní Mendlová se dotázala, zda máme ještě peníze v rozpočtu. 
Tajemník odpověděl, že ano. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

 

 



 

 

8 
 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání zprávu komise pro hodnocení nabídek VZMR nazvané 
„Zahradní 142 – oprava fasády, včetně výměny oplechování patrové římsy, podokenních říms a 
výměny oken ve dvou bytech, kde se nachází původní dřevěná okna“.  
Konstatoval, že rada obce na svém 25. jednání, které se konalo dne 24. 2. 2020, schválila 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 budou osloveni 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. 
Současně stanovila, že cena 1.372.000,- Kč bez DPH je cena maximální a nepřekročitelná. 
Doplnil, že uzávěrka pro příjem nabídek byla stanovena na 11. 3. 2020 do 17:00 hod. Dne 
19.3.2020 od 16:00 hod. proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek. 
Dále konstatoval, že k danému datu byly zadavateli doručeny tři nabídky a to nabídka 
společnosti: 
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 a 
KASTIS s.r.o., IČ: 066 29 491, se sídlem Drážďanská 468/41, 400 07 Ústí nad Labem. 
Nabídkové ceny jednotlivých účastníků jsou uvedeny v přiloženém protokolu. 
Dále doplnil, že Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pracovala ve složení: 
pan Karel Jungbauer, pan Miroslav Šesták, paní Zuzana Mendlová, pan Ivan Mottl, pan                 
Jan Šotka. Tato komise posoudila jednotlivé nabídky a jako ekonomicky nejvýhodnější 
doporučila nabídku společnosti Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6,     
198 00 Praha.  
Ing. Šlechtová se dotázala, zda těm nájemníkům, kteří se zabudovali plastová okna před 
zahájením stavby, budou náklady na ně vynaložené nějak sanovány. 
Starosta odpověděl, že se s tím nepočítá, že dle jeho informací by kompenzace nákladů na 
plastová okna měla být řešena již v době, kdy si je nájemníci zabudovali. 
Usnesení 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. 
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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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání zprávu komise pro hodnocení nabídek VZMR nazvané 
„Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“.  
Konstatoval, že rada obce na svém 25. jednání, které se konalo dne 24. 2. 2020, usnesením              
č. 45/2020 schválila zadání VZMR na stavební práce nazvané „Zateplení objektu BD 
Litoměřická  248, Velké Březno“ s tím, že budou osloveni 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. 
Současně rada jmenovala i Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která pracovala ve 
složení: pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová, pan Ivan Mottl, pan 
Miroslav Šesták. Doplnil, že uzávěrka pro příjem nabídek byla stanovena na 24. 3. 2020 do 13:00 
hod. a že dne 26. 3. 2020 od 8:44 hod. proběhlo otevírání obálek. Dále konstatoval, že k danému 
datu byly zadavateli doručeny tři nabídky, a to nabídka společnosti: 
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. 
Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
Dále doplnil, že dne 31. 3. 2020 proběhlo hodnocení nabídek. Hodnotící komise posoudila 
jednotlivé nabídky a jako ekonomicky nejvýhodnější doporučila nabídku společnosti               
Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
Bez diskuze 
Usnesení 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 „Zateplení objektu BP Litoměřická 248, 
Velké Březno“, schválit jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Revitherm 
s. r. o. 

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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání zprávu komise pro hodnocení nabídek VZMR nazvané 
„Zateplení objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“. Konstatoval, že rada obce na 
svém 25. jednání, které se konalo dne 24. 2. 2020, usnesením č. 46/2020 schválila zadání VZMR 



 

 

10 
 

na stavební práce nazvané „ Zateplení objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“ s tím, 
že budou osloveni 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. 
Současně rada jmenovala i Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která pracovala ve 
složení: pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová, pan Ivan Mottl, pan 
Miroslav Šesták.  
Doplnil, že uzávěrka pro příjem nabídek byla stanovena na 24. 3. 2020 do 11:00 hod. Dne             
26. 3. 2020 od 8:14 hod. proběhlo otevírání obálek. 
Dále konstatoval, že k danému datu byly zadavateli doručeny dvě nabídky, a to nabídka 
společnosti: 
čisté-domy s.r.o., IČ: 227 94 042, se sídlem Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem. 
Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
Dále doplnil, že dne 31. 3. 2020 proběhlo hodnocení nabídek. Hodnotící komise posoudila 
jednotlivé nabídky a jako ekonomicky nejvýhodnější doporučila nabídku společnosti            
Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
Bez diskuze 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání zprávu komise pro hodnocení nabídek podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem:  „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – 
přepojení odpadních vod“. Konstatoval, že Rada obce na svém 20. jednání, které se konalo dne 
25. 11. 2019, usnesením č. 295/2019 schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem:  „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“. 
Současně ustavila Hodnotící komisi ve složení: Ing. Jan Fiala, pan Ivan Mottl, pan                         
Karel Jungbauer, Mgr. Michal Kulhánek, Bc. Kateřina Katzerová, včetně náhradníků:                            
Ing. Mgr. Michala Šidáka, pana Miroslava Šestáka. Doplnil, že zakázka byla zveřejněna 
jako otevřené podlimitní řízení, a to na profilu www.vhodne-uverejneni.cz dne 7. 1. 2020 
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s termínem uzávěrky pro přijímání přihlášek do 6. 2. 2020. Předpokládaná hodnota zakázky byla 
stanovena ve výši 65.900.000,- Kč bez DPH (79.739.000,- Kč včetně DPH). Dále konstatoval, 
že do 6. 2. 2020 obdržel zadavatel nabídky celkem tří zájemců, a to: 
Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o. - nabídková cena 82.822.792,- Kč včetně DPH. 
Vodohospodářské stavby, s.r.o. - nabídková cena 82.317.790,- Kč včetně DPH. 
PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o. - nabídková cena 79.850.501,- Kč 
včetně DPH a dále že dne 26. 2. 2020 posuzovala komise splnění podmínek k účasti v zadávacím 
řízení (viz příloha č. 1). Komise doporučila provést hodnocení nabídek předložených společností 
Vodohospodářské stavby, s.r.o. a společností PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o. 
Současně komise požádala o stanovisko ve věci možné podjatosti společnosti PRO-SYSTÉM, 
které obdržela dne 16. 3. 2020 od AK Mgr. ………… (viz příloha č. 2) a vyzvala hodnocené 
uchazeče k doložení profesní a technické kvalifikace. Dále doplnil, že dne 6. 4. 2020 proběhlo 
hodnocení nabídek. Hodnotící komise posoudila jednotlivé nabídky a jako ekonomicky 
nejvýhodnější doporučila nabídku společnosti PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda uvažujeme o tom, že by se ještě jednou měl nechat přezkoumat 
možný střet zájmů.  
Paní Mendlová se dotázala, zda se k možnému střetu zájmů vyjádřila naše právnička. 
Starosta odpověděl, že stanovisko AK ……… máme, proto jsme to naší právničce nezadávali. 
Ing. Šlechtová doporučuje být obezřetní a dotázala se, zda dostaneme dotaci. 
Starosta odpověděl, že máme přislíbeno, že ji dostaneme, ale v současné době nic není jisté. 
Pokud dotaci nedostaneme, máme právo od smlouvy odstoupit a začneme problém ČOV řešit od 
počátku znovu. V každém případě je třeba realizovat přepojení ČOV Valtířov, neboť nové 
povolení k vypouštění odpadních vod na tuto ČOV již nedostaneme. 
Ing. Fiala prohlásil, že nemůže s klidným svědomím zvednout ruku pro návrh. 
Pan Mottl konstatoval, že se domnívá, že některé věci uváděné v projektu se nebudou muset 
realizovat, proto předpokládá, že bychom měli něco „ušetřit“. 
Ing. Fiala odpověděl, že nehodnotí cenu, chápe, že je lepší do ceny zahrnout maximum prací, aby 
když by bylo potřeba, jsme na ně měli finanční krytí. Ale vadí mu, že firma, která dělala projekt, 
je zástupcem zadavatele a současně bude provádět autorský dozor a má pochybnosti i na vazbu 
vybraného dodavatele. A není zcela přesvědčen, že zde nejde o střet zájmu. Proto se i zdrží 
hlasování. 
Paní Mendlová se dotázala, jak hlasovala hodnotící komise. 
Ing. Fiala odpověděl, že jednání komise nebyl přítomen od počátku a protože neměl dostatek 
informací, tak se hlasování zdržel. 
Starosta doplnil, že ostatní členové komise doporučili firmu PRO-SYSTEM. 
Usnesení 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. 
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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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh společnosti ČEZ Distribuce a.s. na uzavření 
dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121541711. Konstatoval, že se  
jedná o nové odběrné místo pro VO. 
Bez diskuze 
Usnesení 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  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku.                  T: 30. 04. 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. 3 ke Smlouvě o dílo číslo 
SOD/23/2018. Konstatoval, že firma Petr Vachulka doručila ve dne 23. 3. 2020 obci další žádost 
o opětovné prodloužení termínu, a to uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 
SOD/23/2018 na zakázku PS a IS „Velké Březno – revitalizace náměstí“. Jako důvody v žádosti 
uvádí: „Součástí stavby je provedení přeložky plynovodu. Součástí inženýrské činnosti je 
souhlasné stanovisko správce plynovodu společnosti GasNet, s.r.o. a smluvní vypořádání mezi 
Vámi – obcí a společností. To však z Vaší strany musí schválit zastupitelstvo. Dle Vašich 
informací a s ohledem na současný nouzový stav (virus Covid-19), není známo, kdy bude 
zastupitelstvo tyto věci projednávat. 
Proto Vám zdvořile prosím a žádám o posunutí termínu plnění – dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Zároveň Vás prosím, zda-li by nebylo možné provést částečnou fakturaci za projektovou 
dokumentaci. Projektovou dokumentaci máme vyhotovenou, žádost na stavebním úřadě spolu s 
další inženýrskou činností máme podanou, pouze čekáme na vypořádání ohledně plynu“. Dále 
konstatoval, že předmětnou smlouvu schválilo zastupitelstvo obce dne 24. 9. 2018. 
Bez diskuze 
Usnesení č. 84/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
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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 
Usnesení bylo přijato 

Starosta seznámil radu obce s obsah e-mailové zprávy rozeslané dne 1. 4. 2020 z adresy            
………………………, podepsané …………, hydrolog. Konstatoval, že on sám tuto zprávu 
považuje za hoax, který v době platnosti krizového stavu lze charakterizovat jako šíření poplašné 
zprávy. Proto požádal Mgr. Málkovou, aby ke zprávě od …………….., hydrologa vypracovala 
stanovisko obce. 
Usnesení 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 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o opatřeních učiněných v souvislosti s šířením nákazy koronavirem.  
Velmi obtížně sháníme ochranné pomůcky a dezinfekci. Část dezinfekce jsme nakoupili 
v chemičce, a část obdrželi od HZS.  Dezinfekci jsme poskytli hasičům, cca 0,5 l do každé 
domácnosti v DPS, provádíme dezinfekci zastávek a laviček. Od občanů jsme obdrželi cca 350 
kusů látkových roušek, které jsme v převážné míře rozdali do domácností osob starších 70 let a 
do DPS. Zaměstnanci VaK obdrželi respirátory, rukavice a dezinfekci. Úřad má omezené úřední 
hodiny, zaměstnancům je pravidelně měřena teplota, pracovníci se na pracovištích střídají, část 
vykonává práce z domova a ostatní jsou na úřadě. Pro styk s veřejností byli zaměstnanci 
vybavení rouškami, ochrannými rukavicemi a dezinfekcí. Vnitřní prostory úřadu jsou denně 
dezinfikovány. 

Starosta informoval radní o předpokládaném dopadu krize do rozpočtu obce. Zatím počítáme se 
ztrátou v příjmech 10 – 20%, což je cca 3,5 až 7,3 mil. Kč. 
Paní Mendlová doporučila, uložit vedoucím jednotlivých úseků, aby navrhli, na čem by se dalo 
ušetřit.  
Starosta na to odpověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že nechceme omezovat investice ve 
vodním hospodářství, spíše je posílit, zbývá pouze úsek správy majetku. Ostatní úseky mohou 
výdaje ovlivnit spíše symbolicky.  

Starosta informoval radu o tom, že do konce dubna musíme dát HZS stanovisko k zabezpečení 
dofinancování nákupu nové CAS pro potřeby naší jednotky.  Současně označil korespondenci 
mezi hasiči a finančním výborem za nešťastnou.  Konstatoval, že obsah dopisu projednal 
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s velitelem jednotky a požádal jej o vysvětlení tvrzení týkajících se technického stavu vozidel 
jednotky. Sám osobně za tím vidí obyčejnou snahu hasičů pořídit nové auto. 
Paní Mendlová namítla, že snahu hasičů lze pochopit, ale k rozhodnutí potřebuje předložit 
analýzu nákladů – kolikrát a které auto vyjelo, počet najetých kilometrů, náklady na opravy apod. 
Dále, které automobily budou prodány v souvislosti s pořízením nového vozidla, náklady na 
servisní prohlídky a náhradní díly pro vozy Scania a pro vozy Tatra. 
Starosta upozornil radní, že činnost hasičů nelze hodnotit přísně ekonomickými kritérii, ale 
zohlednit to, že tvoří přidanou hodnotu, která se nedá vyčíslit. Tou hodnotou je záchrana životů, 
zdraví a majetku osob. Doplnil, že předloží zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření, který 
bude muset velitel jednotky před zastupiteli obhájit. 

Starosta informoval radu, že obdržel nabídku leteckého videa obce za 7,5 tis. Kč. 

 

K bodu programu 6 -  Diskuse                                                                                         

Ing. Fiala požádal o provedení kontroly, neboť v oblasti za nádražím směrem na Pastviny provádí 
ČEZ prořezy stromů a větve nechává na zemi.  Bylo by vhodné zabezpečit jejich odklizení. 
Starosta přislíbil, že to prověří. Pan Mottl konstatoval, že firma, která provádí pro ČEZ prořezy, 
to postupně po sobě uklízí. 

Pan Mottl informoval radu o tom, že má vytipováno několik osob jako domovníky a další osoby 
se hlásí.  
Starosta konstatoval, že je třeba začít, že nemusíme mít domovníky domluvené ve všech našich 
domech a požádal pana Mottla, aby předložil do rady návrh na jejich jmenování.  

Paní Mendlová se dotázala, zda bude letos provedeno jarní čištění komunikací. Starosta 
odpověděl, že ano, bude jej zajišťovat stejná firma jako vloni. 

Paní Mendlová se dotázala, zda PČR kontroluje v obci zákaz shromažďování osob. Starosta 
odpověděl, že o žádné takovéto kontrole neví, ale projedná to s velitelem OO Střekov. 

Paní Mendlová upozornila na otevřené okno v Tivoli a dotázala se, zda tam někdo provádí 
kontrolu. Starosta odpověděl, že kontrolu tam provádí nájemce a že paní Brabencová na jeho 
podnět okno zavřela. 

 

 
 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:01 hod. 

 
 
 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 


