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Č. j.: OUVB – 482/2020 
PID:  DXWX3OP15922 
SPIS č. 31/20 

U S N E S E N Í 
 

12. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 
 

které se konalo dne 06. 05. 2020 od 17:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno. 

 
Jednání se účastnilo 15 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni:  
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
Bod pořadu 1. Zahájení 

167/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory 12. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala a pan  
        Jan Šotka.  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
        paní Pavla Hasprová, paní Ivana Charvátová a Mgr. Michal Kulhánek  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

168/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 12. zasedání s tímto obsahem:  

1. Zahájení 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část 
3. Hospodaření s majetkem obce 

• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov, p. č. 23/1, přípojka 
NN. 

• 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. 

• Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 
“Vítov II vodojem 4x6 m3“, včetně prodloužení výtlačného a zásobního řadu. 

4. Finanční záležitosti 
• Rozpočtové opatření č. 2/2020. 
• Poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a 

kulturních akcí. 
• Návrh dohody o mimosoudním narovnání – Klement a.s. 
• Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 

číslo S/050/70065 – AVE.  
• Návrh na uzavření dohody o vzájemných právech a povinnostech v souvislosti 

s výstavbou rodinných domů v lokalitě „Velké Březno – Vítov“.  
• Souhlas s doplacením pořizovací ceny CAS.  
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5. Různé 
• Podlimitní veřejná zakázka „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - 

přepojení odpadních vod“ - výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky.  
• VZMR „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 – „Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“ – výběr 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

• VZMR – „Zateplení objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“ – výběr 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

• Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018.  
• MAS Labské skály – potvrzení členství. 
• Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno 

v roce 2019. 
• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2019. 
• Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2019. 
• Kontrola plnění usnesení přijatých v období červenec až prosinec 2019. 
• Volba člena Finančního výboru. 

6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

169/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov, p. č. 23/1, přípojka NN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a  
     Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010593 na stavbu UL-Vítov, p. č. 23/1, přípojka NN. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucími úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T:  15. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

170/2020 
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 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.    Ruší 
      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. 
II.  Schvaluje 
      záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 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. 
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III. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                             T:  15. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  

171/2020 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 

“ Vítov II vodojem 4x6 m3“, včetně prodloužení výtlačného a zásobního řadu. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Ruší 
      usnesení 7. ZO č. 104/2019 ze dne 24. 6. 2019. 
II   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ve znění   
      uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
III. Ukládá  
      Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu.                                 T:  30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

172/2020 
Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 2/2020 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

173/2020 
Poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání 

sportovních a kulturních akcí 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje  
   poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání sportovních  
   a kulturních akcí takto: 

a) FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno,                         
IČ: 40232379, dotaci na akci: Taneční zábava, ve výši   5.000,- Kč 

Turnaj přípravek, ve výši   8.000,- Kč 
b) TJ Spartak Valtířov, z.s., se sídlem Valtířov 43, Velké Březno, IČ: 445 56 161, dotaci na 

akci: Dětský den, ve výši                15.000,- Kč 
Drakiáda, ve výši                                                                        5.000 ,- Kč 

II. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ,  
      zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.                T:  31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 1 

174/2020 
Dohoda o mimosoudním narovnání – Klement a.s. 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dohody o narovnání se společností Klement, a.s., ve znění předloženého návrhu.  
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody o mimosoudním narovnání.           T: 31. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 1  

175/2020 
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu číslo  

S/050/70065 – AVE. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

1. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě S/50/70065 s AVE Ústí nad Labem, s.r.o., ve znění 
předloženého návrhu.  

2. V souladu s ustanovením Čl. III. odst. 2 Dodatku č. 7. vyplacení doplatku za 
komunální služby v částce 69.045,86 Kč včetně DPH.  

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 7.                           T: 31. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   15 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

176/2020 
Dohoda o vzájemných právech a povinnostech v souvislosti s výstavbou rodinných domů 

v lokalitě „Velké Březno – Vítov“  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dohoda o vzájemných právech a povinnostech v souvislosti s výstavbou rodinných       
     domů v lokalitě „Velké Březno – Vítov“ ve znění předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody „Velké Březno – Vítov“.                                 T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  15  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  

Usnesení 177/2020 
Souhlas s doplacením pořizovací ceny CAS 

Usnesení nebylo přijato. 

Bod programu 5. Různé 

178/2020 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem: „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     na základě výsledku hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce  
     s názvem: „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“, jako  
     ekonomicky nejvýhodnější, nabídku Sdružení Velké Březno ČOV, Správce společnosti:  
     PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o., IČ 26166542,  
     nabídková cena 79.850.501,- Kč včetně DPH. 
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II. Pověřuje 
     Radu obce Velké Březno, 
     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: 
     Sdružení Velké Březno ČOV, Správce společnosti: PRO–SYSTÉM, vodohospodářské  
      služby, s.r.o., se sídlem Věštínská 1611/19 Praha 5 –  Radotín, IČ: 26166542. 
III. Ukládá 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
      vydat rozhodnutí o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a zabezpečit jeho  
      zveřejnění na portále  zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz.                    T: 15. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel 3  

179/2020 
VZMR „ 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. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
      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. 
II.  Pověřuje 
      Radu obce Velké Březno, 
      uzavřením 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. 
III. Ukládá 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
      o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky informovat všechny účastníky zadávacího  
      řízení.                                                                                                              T: 15. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

180/2020 
VZMR – „Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“ – výběr ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
   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,  jako   
      ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Revitherm s. r. o., IČ: 241 98 820,  
      nabídková cena 1.887.198,- Kč včetně DHP 
II.  Pověřuje 
      Radu obce Velké Březno, 
      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. 
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III. Ukládá 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
      o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky informovat všechny účastníky zadávacího  
      řízení.                                                                                                              T: 15. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   15 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  

181/2020 
VZMR – „Zateplení objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“ – výběr 

ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
      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, jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Revitherm s. r. o.,   
      IČ: 241 98 820, nabídková cena 2.136.961,- Kč včetně DHP, 
II.  Pověřuje 
      Radu obce Velké Březno, 
      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. 
III. Ukládá 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
      o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky informovat všechny účastníky zadávacího  
      řízení.                                                                                                              T: 15. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

182/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018.  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018, ve znění uvedeném    
     v příloze důvodové zprávy, se společností Petr Vachulka.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 3.                                                                   T: 31. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   15 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  

183/2020 
MAS Labské skály – potvrzení členství 

Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.  Souhlasí 
     se zahrnutím území obce Velké Březno do územní působnosti  místního partnerství MAS   
     Labské skály z.s.  a s přípravou SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního  
     rozvoje  na svém území pro období 2021 – 2027.  
II. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     o usnesení informovat MAS Labské skály.                                                     T: 15. 05. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  15  hlasů proti 0   hlasů zdržel 0  

 
 



Stránka 7 z 7 
 

184/2020 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 

2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o vyřizování petic a stížností doručených 
na adresu obce Velké Březno v roce 2019 a tuto 
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  

185/2020 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 

v roce 2019 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala informaci o počtu veřejných zakázek zadaných 
obcí Velké Březno v roce roku 2019 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  15  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  

186/2020 
Plnění usnesení zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce 
v období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 a 
I.  Ruší 
     usnesení č. 108/2019 
II  Schvaluje 
     1. Dodatečně prodloužení termínu plnění usnesení č.: 101/2019 do 7. 10. 2019,  
                                                                                           104/2019 do 30. 6. 2020, 
                                                                                           166/2020 do 30. 6. 2020. 
     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

187/2020 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2019 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2019 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

188/2019 
Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Bere na vědomí 
     rezignaci Ing. Tomáše Holuba na funkci člena finančního výboru. 
II. Volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích         
     pana Jana Šotku členem Finančního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 15 hlasů proti 0  hlasů zdržel  0 

 

 
 
 
 
 
  Karel Jungbauer                                                                       Ing. Hana Šlechtová   
     starosta obce                místostarostka obce 
 


