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 Č. j.: OUVB - 1303/2020 
PID: DXWX3OP164US 
SPIS č. 79/20 
 
 

Z Á P I S   
 

z 30. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 27. 04. 2020 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala (od 16:38 hod.), 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:  

30. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 29. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 86/2020 
Program jednání 29. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 30. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – Litoměřická 64. 
• Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – Zahradní 182. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. …, v ul. ………………, 

Velké Březno. 
• Pronájem pozemků – Lesy ČR s. p. 

3. Finanční záležitosti: 
• Prominutí nájemného. 
• Návrh na uzavření Dohody o vzájemných právech a povinnostech v souvislosti 

s výstavbou rodinných domů v lokalitě „Velké Březno – Vítov“. 
4. Různé: 

• Návrh na přijetí daru – Spolchemie. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu             

e. č.  S/050/70065. 
• Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2019. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Z důvodu omluvené nepřítomnosti místostarostky pověřuje rada pana Ivana Mottla podpisem 
zápisu a usnesení z dnešního jednání. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 



 

 

2 
 

K bodu programu 2. Nakládání s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 
na adrese: Litoměřická 64, 403 23 – Velké Březno – prostor o výměře 113,48 m2, v 1. NP.  
Konstatoval, že na základě Oznámení záměru o pronájmu výše uvedených nebytových prostor 
projevili zájem o tyto prostory pan ….. s paní ………………… za účelem provozu kavárny a 
bistra a firma ………………………………………………………………, IČ: 64706974, za 
účelem skladovacích prostor. Po prohlídce výše uvedeného prostoru pan …….. s paní 
………………… od svého záměru odstoupili. Firma …………………… nadále na své žádosti 
trvá s tím, že tyto prostory bude využívat za účelem skladování. 
Paní Mendlová se dotázala, co tam budou skladovat a jak bude probíhat uskladnění a vyskladnění 
zboží. Obává se, aby zásobovací vozidla neblokovala silnici pod závorami. Současně vyslovila 
obavy, aby nevzhledné výlohy nekazily vzhled obce, neboť pronajímaný prostor se nachází 
přímo v centru obce. 
Tajemník odpověděl, že, dle sdělení paní Klementové, by se mělo jednat o sklad přilehlých 
provozoven a večerky.  
Starosta doplnil, že s nájemcem lze dohodnout vhodnou úpravu výloh. 
Paní Mendlová doporučila, aby smlouva byla „na zkoušku“ uzavřena do konce letošního roku. 
Pokud žádný problém nebude, nevidí problém její platnost prodloužit. 
Starosta uvedl, že smlouva bude uzavřena s krátkou výpovědní lhůtou bez udání důvodu. 
Usnesení 87/2020 
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – Litoměřická 64 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 113,48 m2 v 1. NP na adrese     
     Litoměřická 64, Velké Březno, na dobu neurčitou  
     Účel nájmu: sklad 
     Nájemné 4.000,- Kč/měsíc + náklady na služby spojené s užíváním NP 
     Nájemce: 
     …………………………………………………………………………, IČ: 64706974 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T:  31. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy pro nebytové 
prostory na adrese: Zahradní 182, 403 23 – Velké Březno – místnost o výměře 13,8 m2, v 1. NP 
a o výměře 27,1 m2, 6,9 m2 v 2. NP. Konstatoval, že na základě oznámení záměru o pronájmu 
výše uvedených nebytových prostor projevila zájem o tyto prostory firma ……………, 
………………………………………………, IČ: 00997064. Prostory budou využity k  výkonu 
kancelářských činností v rámci předmětu podnikání – k účetnické a auditorské činnosti a k 
daňovému poradenství.  
Doplnil, že Komise majetková a bytová předběžně navrhla nájem hradit paušální měsíční platbou 
v částce 4.000,- Kč. V této částce budou zahrnuty veškeré poskytnuté služby (spotřeba elektrické 
energie, vody, náklady na vytápění).  
Bez diskuze 
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Usnesení 88/2020 
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – Zahradní 182 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1.NP o výměře 13,8 m2 a ve 2. NP o výměře    
27,1 m2 a 6,9 m2, vše na adrese Zahradní 182, Velké Březno, na dobu neurčitou,  

     účel nájmu: provoz kanceláře společnosti. 
     nájemné včetně služeb činí 4.000,- Kč/měsíc s tím, že je v něm zahrnuta paušálně veškerá  
     spotřeba energií, náklady na vytápění, náklady na ukládání a likvidaci odpadu, užívání  
     společného WC, úklid společných prostor a WC. 
     Nájemce: 
     Firma ……………………………………………………………………., IČ: 00997064. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T:  31. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
bytu č. .., v ul………………, Velké Březno, PSČ 403 23. Nájemce:  ………………………….. 
…………….. 
Konstatoval, že pan ……………. má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 12. 11. 2019 na dobu 
určitou do 30. 04. 2020 bez automatické prolongace. Vzhledem k této skutečnosti si podal žádost 
o prodloužení smlouvy na další období. Doplnil, že nájemné hradí a dlužnou částku z uzavřené 
dohody o splátkách splácí. 
Bez diskuze 
Usnesení 89/2020 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v ul. …………………..,              
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. .., v domě …………., Velké Březno,  
     uzavřené dne 12. 11. 2019, kterým se mění článek III., odst. 1) takto: „Nájem bytu dle této  
     smlouvy se sjednává na dobu určitou do 31. 10. 2020“. 

       Nájemce: 
     …………………………………………………………………………... 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu.                             T:  15. 05. 2020          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh smlouvy o nájmu pozemků pro Lesy ČR s. p. 
Konstatoval, že předmětem nájmu je část pozemku p. č. 11 v k. ú. Vítov u Velkého Března a 
části pozemků parc. č. 329/10, 329/11 a 329/12 v k. ú. Velké Březno, které budou dočasně 
využity pro účely realizace výše uvedené akce, a to z důvodu přístupu a příjezdu na staveniště, 
za účelem dočasného umístění zařízení staveniště a zřízení mezideponie.  Doplnil, že důvodem 
realizace akce „Suchý potok, Vítov u V. B., ř. km 0,000-0,090“ je odstranění migrační překážky 
v toku (zděný stupeň), a to rekonstrukcí části opevněného koryta vodního toku. S ohledem na 
výše uvedené navrhují Lesy ČR s. p. nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.  Dále doplnil, že záměr 
pronájmu byl zveřejněn od 19. 3. 2020 do 6. 4. 2020 na úřední desce. 
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Bez diskuze 
Usnesení 90/2020 
Pronájem pozemků – Lesy ČR s. p. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost     
I.  Schvaluje  
     za účelem přípravy a realizaci stavby „Suchý potok, Vítov u V. B., ř. km 0,000-0,090“,       
     uzavření smlouvy p nájmu těchto pozemků: 

p.č.  
 

Druh 
pozemku 

Výměra 
v m2 

Pronajímaná 
výměra v m2 

Katastrální 
území 

LV Obec 

11 ostatní plocha 1873 200 Vítov u Velkého Března 1 Velké Březno 

329
/10 

trvalý travní porost 271 164 Velké Březno 1 Velké Březno 

329
/11 

trvalý travní porost 683 106,5 Velké Březno 1 Velké Březno 

329
/12 

trvalý travní porost 210 29,5 Velké Březno 1 Velké Březno 

Celkem 500  

     Na dobu určitou max. 5 let od uzavření smlouvy. 
     Nájemné: 5,- Kč /m2/rok. 
     Nájemce: 
     Lesy České republiky, s. p.,  
     se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,   
     zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,    
     vložka 540, zastoupený Ing. ………………….., generálním ředitelem, 
     zastoupen Ing. ……………………, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře, na  
     základě Pověření ze dne 8. 7. 2019  
     IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy s Lesy ČR.                                                         T:  31. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost nájemce „Vítovské hospody“ o prominutí 
nájemného. Důvodem je uzavření provozoven restaurací usnesením vlády č. 211 ze dne               
14. 3. 2020.  Tajemník v souvislosti s tím, požádal radu o zrušení části II. usnesení č.77/2020, 
kterým rada uložila uzavřít s nájemcem dohodu o dočasné změně výše nájemného. Současně 
sdělil radě důvody, které jej k tomuto návrhu vedou. 
Bez diskuze 
Usnesení 91/2020 
Návrh na prominutí nájemného 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Ruší 
       část II. usnesení č. 77/2020 ze dne 6. 4. 2020 
II.   Schvaluje, že   
      od 14. 3. 2020 do doby zrušení zákazu provozovat restaurace vydaného vládou ČR, nebude  
      po dobu platnosti tohoto zákazu, účtováno nájemci, paní ………………….., nájemné  
      stanovené smlouvou o pronájmu restaurace na adrese …………………, Velké Březno. 
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III. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      o usnesení informovat žadatele.                                    T:  30. 04. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dohody o vzájemných právech a 
povinnostech v souvislosti s výstavbou rodinných domů v lokalitě „ Velké Březno – Vítov“. 
Konstatoval, že unesením zastupitelstva byl vyhlášen záměr prodeje doposud nezastavěných 
pozemků v obytném souboru Vítov.  Obec, při realizaci prvních prodejů zjistila, že je velmi 
obtížné realizovat rozúčtování prodejní ceny, zejména s ohledem na odvod DPH. Proto obec 
navrhla dalším účastníkům prodeje, tedy společnosti Eurovia CS a.s. a společnosti ELTE s.r.o., 
uzavřít dohodu, která by výše popsaný problém vyřešila.  Řešení je zdánlivě jednoduché a 
spočívá v tom, že kupující uhradí cenu pozemku každému účastníků (obci, Elte a Eurovii CS) na 
její účet a každý z účastníků následně za sebe provede odvod DPH. Znamená to však, že obec 
musí, jako garant prodeje kontrolovat, zda, kolik a kdy bylo zaplaceno jednotlivým účastníkům 
prodeje a až poslední z účastníků obdrží platbu, pak teprve starosta podepíše kupní smlouvu a 
obec zajistí její vklad do KN. 
Bez diskuze 
Usnesení 92/2020 
Návrh na uzavření Dohody o vzájemných právech a povinnostech v souvislosti s výstavbou 
rodinných domů v lokalitě „Velké Březno – Vítov“. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit  uzavření Dohody o vzájemných právech a povinnostech v souvislosti s výstavbou     
     rodinných domů v lokalitě „ Velké Březno – Vítov“ ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložení návrhu „Dohody“ zastupitelstvu k projednání.                                T: 06. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření darovací smlouvy v souvislosti 
s přijetím hmotného daru – 50 litrů dezinfekce ( 4,7% chlornan sodný) od Spolchemie a.s. 
Bez diskuze 
Usnesení 93/2020 
Návrh na přijetí daru – Spolchemie 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
     uzavření darovací smlouvy a přijetí hmotného daru ve formě 50 litrů 4,7% roztoku  
     chlornanu sodného, který bude využit jako dezinfekční prostředek. 
     Dárce: 
     Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 000 11 789, se sídlem Ústí  
     nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32. 
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II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.               T:  31. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Návrh na uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu e. č.  S/050/70065. Konstatoval, že na základě skutečnosti, že byl 
zjištěn nesoulad mezi jednotlivými ustanoveními smlouvy a skutečností, byla ve spolupráci 
s právníkem obce a obchodním oddělením AVE provedena revize smluvních vztahů. Výsledkem 
bylo zjištění, že existují dvě platné smlouvy, a to smlouva S/050/70065 z roku 2007, která se týká 
nakládání s odpadem pro občany (s nižším DPH) a smlouva č. 20/30646 z roku 2015, která se týká 
svozu odpadu chatařů, zahrádkářů, hasičů a obecního úřadu s DPH 21%.  Současně bylo zjištěno, 
že svoz žoků s bioodpadem, svoz nebezpečného odpadu a svoz objemného odpadu se „historicky“ 
provádí objednávkou, za ceny, které neodpovídají cenám stanoveným v příloze smlouvy číslo 
S/50/70065.  
Doplnil, že v roce 2020 schválila rada obce „nové“ ceníky jak pro směsný odpad, tak i pro 
separovaný odpad. Na základě výše uvedených zjištění se právník obce domnívá, toto:  
„ZO schválilo uzavření Smlouvy č. S/050/70065 ze dne 27. 9. 2007. Tím vymezilo rámec, 
v němž je možné jednat. Součástí předmětné smlouvy je ujednání, dle něhož se Sjednaná cena 
poměrně zvyšuje, pokud dojde ke změně (zjednodušeně řečeno) vstupních nákladů nebo 
právních předpisů (ujednání čl. IV. odstavec 6 Smlouvy). Dle tohoto ujednání pak může být 
sjednaná cena zvýšena i jednostranně ze strany AVE pouhým oznámením. Takovéto ujednání 
ZO schválilo. 
Vzhledem k výše uvedenému a sjednanému, pak ani nemusely být uzavírány Dodatky ke 
smlouvě, pokud se cena zvyšovala z důvodů stanovených ve Smlouvě. Stejně tak mám za to, že 
pokud by od počátku Dodatky schvalovala Rada, a opět by byl naplněn předpoklad zvýšení ceny 
dle Smlouvy, tyto Dodatky by byly schváleny v rámci stanoveném ZO – změna ceny byla 
objektivně odůvodněna růstem cen, nebyl zde záměr poškodit obec. 
V našem případě však nastal problém v tom, že první čtyři Dodatky schválilo ZO. Za dané situace 
tak již lze těžko dovodit, že zbývající Dodatky, týkající se však téhož předmětu, může schvalovat 
RO, když schválení předcházejících dodatků ZO je třeba vykládat tak, že ZO si vyhradilo 
pravomoc rozhodovat i o změnách ceny ze sjednaných důvodů.  
Pokud tedy Dodatek č. 5 a Dodatek č. 6 schválila RO, jednala tím v nesouladu s rozhodnutím 
ZO, kterým si nevýslovně vyhradilo pravomoc k uzavírání Dodatků, a tím by mohla být vyvolána 
neplatnost Dodatků. Samozřejmě o neplatnosti Dodatků se můžeme domnívat, neplatnost 
v každém případě prohlašuje vždy až soud (to však nebrání případnému auditu, aby si sám pro 
svoji potřebu Dodatky posoudil)“. 
Starosta dále informoval radu o tom, že zástupci obce a AVE se shodli, že nejlépe by bylo 
smlouvu č. S/50/70065 ukončit a uzavřít novou. Uzavření nové smlouvy však díky 
předpokládané hodnotě služeb, vyžaduje vyhlášení výběrového řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Avšak ve vládě je k připomínkování nový zákon o odpadech, který zásadním 
způsobem bude měnit současnou legislativu týkající se nakládání s odpady.  Pokud bychom nyní 
realizovali výběrové řízení, museli bychom jej na základě předpokládaných změn zákona zrušit 
a vyhlásit znovu. Společně s  AVE navrhujeme zastupitelstvu, uzavřít dodatek ke smlouvě 
S/50/70065, který napraví zjištěné nedostatky a až nový zákon o odpadech nabyde účinnosti, 
zvážit ukončení této smlouvy a vyhlášení výběrového řízení na nového dodavatele služeb. 
Doplnil, že se zástupci obou stran současně zavázali, že fakturace služeb provedených v roce 
2020 bude v cenách roku 2019, a pokud zastupitelstvo tento dodatek schválí, vyplatí obec 
společnosti AVE rozdíl, mezi fakturovanou cenou 2019 a novou cenou 2020 z důvodu možné 
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neplatnosti dodatků č. 5 a 6 schválených radou obce. Tento doplatek činí k 30. 4. 2020 celkem 
69.045,86 Kč včetně DPH. 
Bez diskuze 
Usnesení 94/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu               
e. č.  S/050/70065 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Ruší 
      usnesení rady obce č. 8/2020 ze dne 13. 1. 2020 
      usnesení rady obce č. 31/2020 ze dne 3. 2. 2020 
II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
      schválit  uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu                     
      e. č. S/050/70065. 

 Zhotovitel: 
 AVE Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem,                      
 IČ 61329002. 

III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložení návrhu dodatku č. 7 zastupitelstvu k projednání.                           T:  06. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno 
v roce 2019. 
Usnesení 95/2020 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2019 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce  
2019 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2019 k projednání. 
III. Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy o činnost OÚ v roce 2019 zastupitelstvu k projednání.  T:  08. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

16:38 dostavil se Ing. Fiala 

K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o jednání s hydrogeologem za účelem zjištění dalších možných zdrojů 
vody pro obec. Domluvili se, že stanoví priority jednotlivých kroků se záměrem příští týden 
realizovat opravu třetího valtířovského vrtu – předpokládáme vyšší vydatnost vrtu.  Současně 
zkusit vyvrtat do hloubky 60 m třetí vrt ve Vítově, případně 80 m. vrt na Drtiči. Hydrogeolog 
předem zašle cenovou nabídku. 

Starosta informoval radu o tom, že v pátek 24. 4. 2020 proběhlo jednání u vrtu Kassavie za 
účelem zjištění možnosti jeho zprovoznění. Bylo dohodnuto, že poslední třetí čerpací zkoušku 
včetně rozboru provede pan …………, abychom měli oficiální doklad, ze kterého budeme moci 
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vycházet. Zástupci společnosti zabývající se úpravou vody navrhují na místě vybudovat úpravnu, 
která bude schopna odfiltrovat nežádoucí atraziny a dusičnany. Současně jsou schopni navrhnout 
i konstrukční řešení včetně ATS. Pokud zkoušky dopadnou dobře, mohli bychom připravit 
Kassavii jako jeden z doplňkových zdrojů vody pro obec.  

Starosta seznámil radu se stanoviskem SčVaKu k zahradním vodoměrům. Současně informoval 
radu o tom, že učinil opatření, aby informace o stavu na úseku VaK podávala pouze vedoucí 
VaK. 

Starosta informoval radu o tom, že Provodu zaslal soubor otázek z důvodu posouzení 
nepodjatosti společnosti v podlimitní zakázce „Intenzifikace ČOV Velké Březno“. 

Starosta informoval radu o nabídce na provedení geodetických prací (polohopis, výškopis) 
našeho VO. 

Starosta informoval o tom, že připravuje smlouvy na TDI a BOZP na realizaci zateplení BD. 

Starosta informoval radu o tom, že předběžně projednal s vlastníky pozemku ve Vítově možnost 
vybudování autobusových zastávek. Vlastníci nejsou proti. Požádal proto dopravního inženýra a 
doplnění zákresů o vysvětlivky a projednání návrhu s PČR. 

Starosta informoval radu o tom, že jim byly zaslány k vyjádření 4 návrhy možného řešení 
prostoru po staré školní jídelně. 
Ing. Fiala upozornil na skutečnost, že výstavba do patra je vždy finančně náročnější. Starosta 
odpověděl, že již upozornil architekta, aby nepočítal s řešením v podobě 2. NP. 
Paní Mendlová se dotázala, zda byly návrhy konzultovány se školou. Starosta odpověděl, že 
návrhy řediteli zaslal a jedinou odezvu obdržel od paní místostarostky. 

Starosta informoval radu o tom, že byl v sobotu 25. 4. a v neděli 26. 4. proveden úklid 
komunikací po zimě. Vzhledem k nemoci paní ……… byla kontrola provedena v pondělí. Na 
základě upozornění obce a tří občanů firma byla nucena ještě dvakrát do obce přijet a dokončit 
úklid. 

Starosta informoval radu o požadavku společnosti Klement a.s. na poskytnutí referencí o stavbě 
školní jídelny.  

Starosta informoval radu o tom, že všichni občané nad 70 let obdrželi od obce do schránek 
roušky. Do DPS je doručujeme již podruhé. 

Starosta informoval radu o tom, že se množí žádosti o konání svatebních obřadů.  Proto po 
dohodě s matrikářkami navrhuje, aby rada povolila konání svatebních obřadů i první sobotu 
v měsíci.  
Usnesení 96/2020 
Změna čl. III odstavce 3. usnesení č. 264/2018 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Mění s účinností od 1. 5. 2020 usnesení 1. Rady obce Velké Březno č. 264/2018, čl. III.  
   odstavec 3 takto: 
   III.  Stanoví,  
          3. že svatební obřady se konají v pátek a v sobotu, mimo zákonem vyjmenované svátky,  
              vždy od 9 hodin do 16 hodin, a to od počátku dubna do konce října v kalendářním roce. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta informoval radu o tom, že zastupitelstvo svolá na středu 6. 5. 2020 od 17:00 h. do 
zasedací síně OÚ. Současně radu seznámil s připravenými hygienickými opatřeními. 
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Starosta informoval radu o nutnosti přijmout rozpočtové opatření s ohledem na předpokládaný 
vývoj zejména daňových příjmů z RUD.  

Starosta informoval radu, že od pondělí 4. 5. 2020 bude úřad opětovně normálně přístupný 
občanům a klientům, i když za zpřísněných hygienických podmínek. 

K bodu programu 6 -  Diskuse                                                                                         

Paní Mendlová požádala o týdenní rozpis práce pana …………. Důvodem je, že dle jejího mínění 
pan …………..a nekoordinovaně přejíždí sekačkou z místa na místo. Opakovaně seká místa, 
která již posekal a stráví tak více času přejezdy než vlastním sekáním. 

Paní Mendlová v souvislosti s nutností šetřit výdaje poukázala na výši mimořádných odměn 
vyplacených zaměstnancům obce v roce 2019 a vyžádala si předložení jejich přehledu.  

Paní Mendlová se dotázala, jak je řešen její podnět na parkování v ulici Litoměřická. Starosta 
odpověděl, že jej řeší přestupková komise. 

Paní Mendlová se dotázala, zda došlo k nějakému posunu v jednáních ohledně termínu otevření 
MŠ.  Starosta odpověděl, že dle ředitelky MŠ se čeká na metodiku. 

 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 17:42 hod. 

 
 
 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                                   Ivan Mottl  
            starosta                                                                                               radní 


