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Č. j.: OUVB – 483/2020 
PID:  DXWX3OP1593X 
SPIS č. 31/20 

Z Á P I S  
z 12. jednání 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:  

Veřejnost:   
 

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
K bodu programu 1 – Zahájení 

Starosta zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, konstatoval, že informace o 
konání 12. zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu dne 28. dubna 2020, tedy před minimální lhůtou 7 dní před 
konáním zasedání. Všem zastupitelům byly zaslány přístupy k podkladům k dnešnímu jednání.  

Konstatoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen paní Mendlovou a panem 
Mottlem. Zápis je k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí. Proti zápisu nebyly vzneseny 
námitky, a tudíž se pokládá za schválený. Dle prezenční listiny je zatím přítomno dnešního 
jednání 15 z 15 zastupitelů.  Současně přivítal Mgr. Málkovou, právního zástupce obce. 
Starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, a proto je 
zastupitelstvo obce podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. Zapisovatelkou 12. 
zasedání zastupitelstva obce určil paní PhDr. Pavlínu Linkovou. Dále informoval přítomné, že 
pro účely pořízení zápisu bude celé jednání nahráváno na diktafon a po pořízení zápisu a jeho 
podepsání ověřovateli, bude zvukový záznam smazán, a to z toho důvodu, že obecní úřad není 
schopen uchovat zvukový záznam jako dokument zastupitelstva v anonymizované podobě.  

Ověřovatelé, návrhová komise, program jednání 

Starosta navrhl zvolit za skrutátory a ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva Ing. Jana Fialu 
a pana Jana Šotku. 
Dále navrhl zvolit návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 
složení: paní Pavla Hasprová, paní Ivana Charvátová a Mgr. Michal Kulhánek. Současně 
navrhl, aby v případě, že v průběhu diskuse nebude navržena změna či doplnění usnesení, 
nemusel předseda návrhové komise přednášet návrh usnesení. Starosta se dotázal přítomných, 
zda má někdo jiný návrh. Nikdo neměl návrh ani připomínku. Starosta dal hlasovat.   
Usnesení č. 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 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil ke schválení program jednání ve znění obsaženém na pozvánce, který navrhl  
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doplnit o tyto body: 
• 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. 

• Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018. 
• Volba člena Finančního výboru. 
Současně se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu, dotaz nebo připomínku?  
Nikdo neměl žádnou další připomínku. Starosta dal hlasovat o usnesení. 
Usnesení 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 
• 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.  

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. 
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• 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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 2 - Připomínky občanů 1. část 

Starosta informoval přítomné nečleny zastupitelstva - občany obce i ty, kteří nejsou občany 
obce, ale v obci vlastní nemovitost, že mohou vznést připomínku nebo dotaz týkající se správy 
obce, nesouvisející s projednávanými materiály dnešního zastupitelstva. Současně oslovené 
upozornil, že na své vystoupení mají vyčleněn čas v délce max. 3 minuty a dotázal se, zda má 
někdo z oslovených dotaz či připomínku. 

Nikdo neměl dotaz či připomínku  

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání 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. Konstatoval, že dne 07. 02. 2020 obdržela obec Velké Březno 
žádost od společnosti Omexom GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – 
Bolevec, na základě plné moci udělené ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o zřízení nového odběrního 
místa na pozemku č. 23/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března za účelem výstavby RD. Důvodem 
žádosti je, že stavbou bude dotčena parcela číslo 50 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
(komunikace), která je ve vlastnictví obce Velké Březno. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nikdo neměl dotaz či připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu 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, 
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Vítov, kabelizace NN se společností ENGIE Services, a.s., se sídlem Lhotecká 793/3,                   
143 00 Praha 12 – Kamýk, na základě plné moci udělené ČEZ Distribuce, a.s. Doplnil, že se 
jednalo se 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. Dále 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. 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. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nikdo neměl připomínku. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení. Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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. 
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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu 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 byla schválena radou obce dne 6. 4. 2020. 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 předmětem bezúplatného převodu je: 

a) Čtyřkomorový vodojem s akumulací 4x6 m3, 2 manipulační komory a vsak o objemu          
8 m3 

b) Prodloužení výtlačného řadu potrubím HDPE90 o délce 242 m, 
c) Prodloužení zásobního řadu potrubím HDPE90 o délce 242 m. 
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Dále doplnil, že 7. zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 104/2019 uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu předmětného zařízení od pana ………, avšak tuto smlouvu, kterou 
zpracoval bývalý právník obce, bylo nutné, dle současného právního zástupce, doplnit. 
Navrhujeme proto, aby zastupitelstvo obce usnesení č. 104/2019 zrušilo a přijalo nové. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu? 
Bc. Pýcha – v minulosti tady byla stavba, která se přebírala a vykazovala nedostatky – bylo to 
zkontrolováno? 
Starosta odpověděl, ano, byly prováděny kontroly a mělo by to být v pořádku. 
Ing. Fiala se dotázal vedoucí VaK – už je to v provozu v rámci vodovodů obce anebo je to stále 
samostatný objekt? 
Vedoucí VaK odpověděla, že je to stále samostatný objekt.   
Usnesení 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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtového opatření č. 2/2020. Současně se 
dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Ing. Fiala informoval zastupitelstvo o jednání s vedením FK Jiskra, ze kterého vyplynula 
potřeba opravit fasádu budovy FK v rozsahu cca 140 m2. Konstatoval, že se jedná o 
nedořešenou věc, jedná se o frekventovanou oblast u cyklostezky a rád by, aby to bylo 
dokončeno. Domnívá se, že by to měla financovat obec, e-mailem zaslal rozpočet ve výši cca 
34.000,- Kč a ptá se, zda to musí to být obsahem rozpočtového opatření nebo ne? 
Fuchsová odpověděla, že to není nutné, zatím finančními prostředky disponujeme. 
Mendlová se dotázala, zda uvedené škrty neohrozí likvidaci staré školní jídelny. 
Ing. Fiala odpověděl, že nyní se připravují podklady pro demolici a následovat bude rozhodnutí 
o tom, co a za kolik se na tomto místě postaví. 
Starosta doplnil, že lze předpokládat, že dojde ke snížení příjmů z daní o 10-20 %. Na druhou 
stranu je třeba posílit investice do vodního hospodářství, jedná se zejména o nové vrty. Dále 
doplnil, že s ohledem na rozvolňovací opatření vlády v ekonomické oblasti, musíme do 
budoucna počítat s tím, že finančních zdrojů bude obecně méně . 
 
 
 
 
 
Usnesení 172/2020 
Rozpočtové opatření č. 2/2020 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
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I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 2/2020 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro: 14 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 1 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Na doporučení rady obce předložil starosta zastupitelstvu obce návrh na poskytnutí dotace na 
rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
spolkům FK Jiskra Velké Březno a TJ Spartak Valtířov. Konstatoval, že důvodem je, že 
uvedené spolky již obdržely dotaci na celoroční činnost vyšší než 50 tis. Kč. Proto jakoukoliv 
další dotaci musí schválit opět zastupitelstvo.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Ing. Fiala se dotázal, zda se bude pořádat dětský den ve Valtířově? 
Ing. Fiala dále konstatoval, že by mělo dojít k náhradě dne dětí, ale Turnaj přípravek zřejmě 
nebude, současně doplnil, že Pálení čarodějnic se nekonalo. 
Starosta sdělil, že hovořil s předsedou FK, který mu potvrdil, že Turnaj přípravek proběhne. 
Bc. Pýcha informoval zastupitele, že dětský den Spartaku Valtířov zřejmě nebude a vznesl 
dotaz, zda by se akce mohla modifikovat na „dětské hry“ a uspořádat jí v září? 
Starosta doporučil ponechat stejný název, pokud se akce nebude konat, finanční prostředky tam 
zůstanou. 
Ing. Šidák navrhl, aby tento bod byl odložen do příštího zastupitelstva, kdy bude lepší přehled 
o situaci. 
Starosta navrhl, vyškrtnout Pálení čarodějnic.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na uzavření Dohody o mimosoudní 
narovnání, jako výsledek mnohaměsíčního jednání mezi právními zástupci obce a společností 
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 
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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. 
Doplnil, že 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. 
Dále 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, které předkladatel shrnul takto: 
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.  
Společnost Klement a.s. obdrží 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 se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Mgr. Kulhánek se dotázal na výši bankovní záruky a její započtení. 
Starosta odpověděl, že je to součástí dohody o narovnání, tyto peníze nám náleží. 
Bc. Pýcha konstatoval, že z uvedeného vyplývá, že obec nedodržela nějaké podmínky ohledně 
připravenosti stavby a dotázal se, o co se jednalo? 
Starosta odpověděl, že se jednalo o přípojku el. energie, kterou bylo potřeba dodělat, a druhá 
vážnější připomínka byla dešťová kanalizace. Spádování dle projektu bylo chybné, a proto bylo 
nutné kanalizaci posunout podél Školní ulice. 
Pan Šotka se dotázal, zda zhotovené vícepráce jsou již započítány v ceně. 
Starosta odpověděl, že ano. Stanovená cena je konečná. 
Tomanová se dotázala, kdy se očekává podpis dohody. 
Starosta odpověděl, že v podstatě ihned po schválení.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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.  
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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil zastupitelstvu 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 č S/50/70065.  
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)“. 
Doplnil, 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. 
Dále doplnil, že se zástupci obou stran 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 neplatnosti 
dodatků č. 5 a 6 schválených radou obce. Tento doplatek činí k 30. 4. 2020 celkem                    
69.045,86 Kč včetně DPH. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nebylo tomu tak 
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Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu 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 účastníku (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. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Mgr. Kulhánek se dotázal, jak budeme kontrolovat, že platba přišla? 
Starosta odpověděl, že Eurovia a Elte pošlou bankovní výpis. 
Ing. Šidák se dotázal, proč v celé záležitosti figuruje fa Elte? Proč dostává podíl z prodeje 
pozemku, na kterých participovala Eurovia? Bylo řešeno vrácení DPH? 
Starosta odpověděl, že za tímto účelem byla již dříve uzavřena separátní dohoda mezi Eurovií 
a Elte  
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda původní dohodu viděla také Mgr. Málková? 
Mgr. Málková odpověděla, že Elte něco proinvestovala a žádá to zpět, smlouva byla mezi Elte 
a Eurovia, primárně se dohodly mezi sebou ohledně vlastnictví inženýrských sítí, pozemky byly 
obecní.  
Tajemník doplnil, že existuje již pouze 1 pozemek bez desek, všechny ostatní jsou s deskami. 
Konstatoval, že začíná být zájem o desky, v případě, že bude více zájemců o parcelu, kdo si 
nechá výnos z výběrového řízení? Domnívá se, že výnos by měl být obce. 
Ing. Šidák konstatoval, že obec to stojí prostředky i čas, mělo by to tedy zůstat obci.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
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Usnesení 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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na dofinancování pořizovací ceny CAS pro 
naši hasičskou jednotku. Konstatoval, že zastupitelstvo obce dne 6. 5. 2019 schválilo usnesením 
č. 86/2019 podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení nové CAS v rámci výzvy JSHD-
V1_2020.  Dle informace z GŘ HZS ČR jsme v seznamu žadatelů, kteří dotaci na CAS obdrží. 
Výše dotace činí 2,5 milionu Kč.  Od Ústeckého kraje máme přislíbenou dotaci ve výši                   
1 milionu Kč. Pořizovací cena CAS je 7,5 milionu Kč. Zbývá nám tedy dofinancovat                               
4 miliony Kč.  Doplnil, že pro další postup je třeba rozhodnout o tom, zda zbývající 4 miliony 
uhradíme z rozpočtu obce. Dále doplnil, že krizové období způsobilo, že výrobce nebude 
schopen námi požadovanou CAS v roce 2020 dodat. Navrhujeme proto, aby finanční 
prostředky ve výši 4 milionů Kč byly alokovány v rámci rozpočtu roku 2021.   
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Ing. Šidák konstatoval, že jedna věc je otázka užitečnosti vozidla, do hasičů investujeme 
poměrně dost peněz, ale situace bude příští rok i přespříští rok hodně kritická a 4 mil. je poměrně 
vysoká částka. 
Paní Mendlová doplnila, že situace se mezitím změnila k horšímu, škrtáme peníze na starou 
školní jídelnu. Konstatovala, že si orientačně spočítala, že březenští hasiči vyjedou v průměru 
2 měsíce/ročně a 10 měsíců stojí auto v garáži.  
Ing. Fiala reagoval prohlášením, že neškrtáme starou školní jídelnu, v současné době probíhají 
přípravné práce na demolici a hledáme řešení, co na jejím místě vhodného vybudovat. 
Konstatoval, že nechce hodnotit činnost hasičů a jejich užitečnost pro obec. Dále konstatoval, 
že činnost jednotky je služba, kterou obec poskytuje svým občanům a nelze na ni pohlížet pouze 
z hlediska financí, na každou takovou službu obec doplácí. Doplnil, že finance jsou problém. 
Myslí si, že úrokové sazby ČNB budou klesat a my bychom si mohli situaci zhoršit, kdybychom 
nevyužili dotaci, která se nám nabízí. Za dalších cca 5 let může nastat potíž s technikou a 
budeme stát před problémem, jak tuto techniku financovat – bude to nesporně dražší, navrhuje 
se na to připravit v rozpočtu na příští rok. 
Paní Mendlová konstatovala, že pokud jsou hasiči tak důležití, očekávala by větší finanční 
podporu od HZS Kraje.  
Ing. Šlechtová poznamenala, že v loni jsme bojovali o auto z kraje a nyní se dozvím, že toto 
auto je nefunkční a je k tomu potřeba investovat 3 000 000,- Kč a nyní již potřebujeme nové?  
Starosta odpověděl, že pokud se přistoupí na pořízení nového auta, tak do staré tatry se peníze 
dávat nebudou. 
Dr. Štefl návrh podporuje, je to služba obci. 
Pan …………. velitel JSDHO na dotazy reagoval slovy: málokdo zná, co vše se děje okolo 
hasičů, byli jsme vybráni jako jedna z 30 jednotek v ČR, která dostala dotaci, zdůraznil, že  
hasiči nezabezpečují pouze požáry, ale i zachraňují životy, odstraňují následky kalamit atd.  
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V uplynulém roce měla jednotka přes 70 výjezdů. Tolik nemají ani některé profesionální 
jednotky. 
Bc. Pýcha se dotázal, v jakém stavu je Dennis? 
Pan ………... odpověděl, že je funkční, ale nelze se na něho spolehnout. Tato CAS je více jak 
20 let stará. 
Bc. Pýcha navrhl, aby zastupitelstvo pověřilo starostu k dalšímu jednání, a pak se uvidí. 
Paní Mendlová se dotázala, jaké jsou předpokládané náklady na údržbu nového auta? 
Pan ……… odpověděl, že garanční prohlídka stojí cca 20 000,- Kč.  
Ing. Šlechtová prohlásila, že její rozhodnutí ovlivnil dopis, který se jí dostal do ruky. 
Ing. Šidák konstatoval, že daňové příjmy obce budou v příštích letech nesrovnatelně nižší. 
Musíme počítat s důležitějšími výdaji, jako intenzifikace ČOV – což bude cca 80 000 000,- Kč, 
pokud se nedá do pořádku voda a budeme jí odebírat z Ústí, kde je cena oproti nám téměř 
dvojnásobná, co řekneme občanům? Služba hasičů je dobrou věcí, ale má obavy z finančního 
dopadu. 
Starosta odpověděl, že realizace výstavby ČOV bude pouze při přidělení dotace, zbytek 
realizace z úvěru. V případě, že dotaci nedostaneme, budeme muset řešit alespoň ČOV ve 
Valtířově.  
Ing. Fiala namítl, že má za to, že za rok, za dva budeme přemýšlet a hledat, z čeho novou CAS 
financovat. Dále se zmínil o e-mailové komunikace finančního výboru a zeptal se, jaký má 
finanční výbor na celou věc názor? 
Paní Fuchsová odpověděla, že probíhala pouze elektronická komunikace, nedošlo k žádné 
dohodě, k žádnému konsensu, chybí závěr.  
Tajemník doplnil, že pan starosta žádá zastupitelstvo o mandát, aby mohl dále jednat. Svým 
podpisem se současně zavazuje, že obec má finanční prostředky na dofinancování ceny CAS. 
Proto je navrženo „ ZO souhlasí s ……….“. Současně vyzval přítomné zastupitele, pokud 
nemají vůli navržené usnesení schválit, ať, v souladu s jednacím řádem, někdo navrhne změnu 
usnesení na „nesouhlasí“, abychom se příště k tomu již nemuseli vracet. 
Mgr. Kulhánek se dotázal na početnost naší jednotky hasičů? 
Pan …….. a odpověděl, že jednotka má 14 členů do výjezdu a doplnil, že pokud se tento nákup 
vozidla neodsouhlasí, nevěří tomu, že se podaří někdy v budoucnosti jiné vozidlo koupit. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 177/2020 
Souhlas s doplacením pořizovací ceny CAS 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Souhlasí 
     s poskytnutím částky ve výši 4.000.000,- Kč za účelem doplacení pořizovací ceny CAS  
     pro potřeby JSDHO Velké Březno z rozpočtu obce. 
II. Ukládá 
     Radě obce Velké Březno 
     zahrnout částku na pořízení nové CAS pro potřeby JSDHO Velké Březno do návrhu  
     rozpočtu 2021.                                                                                                  T:  14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro: 5   hlasů proti: 1   hlasů zdržel: 9 
Starosta konstatoval, že usnesení nebylo přijato. 

Starosta vznesl dotaz, zda má někdo nový návrh usnesení? Nebylo tomu tak. 
Ing. Šlechtová navrhla, aby byl zpracován posudek, v jakém stavu je vozový park hasičské 
jednotky, je potřeba to podložit a zdokumentovat, zastupitelé by měli mít přehled o vozovém 
parku. 
Starosta odpověděl, že lze objednat soudního znalce na technický stav vozidel, na příštím 
jednání zastupitelstva bude věc znovu otevřena.  
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Bod programu 5. Různé 

Starosta předložil zastupitelstvu obce zprávu komise pro hodnocení nabídek podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem: „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení 
odpadních vod“. 
Rada obce na svém 20. jednání, které se konalo dne 25. 11. 2019, usnesením č. 259/2019 
schválila zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem: „Velké Březno – intenzifikace ČOV; 
Valtířov - přepojení odpadních vod“. 
Současně rada jmenovala hodnotící komisi ve složení: pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala, pan 
Ivan Mottl, Bc. Tomáš Pýcha a Bc. Kateřina Katzerová a jako náhradníky jmenovala                      
Mgr. Michala Kulhánka a pana Miroslava Šestáka. 
Zastupitelstvo obce, které se konalo dne 16. 12. 2019, přijalo usnesení, ve kterém souhlasí 
s realizací stavby „Velké Březno - intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ s 
předpokládaným nákladem 79, 7 mil Kč včetně DPH avšak s podmínkou, že obec obdrží dotaci 
SFŽP ČR na realizaci této stavby. Současně schválilo podání žádosti o dotaci na akci                     
„Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ “ v rámci Národního 
programu Životní prostředí, 4. výzva.  
Výzva k podání nabídky, včetně zadávacích podmínek byla zveřejněna na portálu 
zadavatele   www.vhodne-uverejneni.cz dne 7. 1. 2020. Uzávěrka pro příjem nabídek byla 
stanovena na 6. 2. 2020 v 10:00 hod.  Nabídky byly otevřeny elektronicky dne 6. 2. 2020 
v 10:10 hod.  
Zadavatel obdržel celkem tři nabídky a to: 
Nabídku č. 1 podalo Sdružení Velké Březno ČOV, Správce společnosti: PRO-SYSTÉM, 

vodohospodářské služby, s.r.o., IČ: 26166542,  
Nabídku č. 2 podala společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 
IČ: 40233308. 
Nabídku č. 3 podala společnost Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., IČ: 25041738.  
Dne 26. 2. 2020 od 16:00 hod proběhlo posouzení splnění podmínek  účasti v zadávacím řízení.  
Na doporučení komise rada obce 26. 2. 2020, usnesením č. 52/2020 vyloučila účastníka 
zadávacího řízení: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ: 40233308. 
Starosta vyzval zástupce zadavatele, aby předložil stanovisko nezávislé AK k možné podjatosti 
společnosti PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o.  
Dne 2. 4. 2020 proběhlo závěrečné hodnocení s tímto závěrem: 
Komise svým hlasováním 4 členové pro a 1 se zdržel hlasování - doporučuje zadavateli 
k uskutečnění veřejné zakázky účastníka zadávacího řízení s ekonomicky nejvýhodnější 
nabídkou, který zároveň splnil kvalifikaci a požadavky zadavatele stanovené v zadávací 
dokumentaci. Tímto uchazečem je společnost „Sdružení Velké Březno ČOV“ vedoucí 
společník: PRO-SYSTÉM vodohospodářské služby, s.r.o. a druhý společník je VODA CZ, 
s.r.o., se sídlem Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,                 
IČ: 259 69 692. 
U druhé nabídky v pořadí -  společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. nebylo 
provedeno posouzení v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona. V případě, že by nebyla podepsána 
smlouva s vybraným účastníkem řízení, může zadavatel postupovat podle § 125 zákona, tzn., 
že zadavatel může vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení. V tom 
případě musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení také této 
nabídky. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Mgr. Kulhánek konstatoval, že ve věci možné podjatosti máme pouze právní stanovisko 
zpracovatele a dotázal se, zda existuje právní stanovisko právníka obce? 
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Mgr. Málková odpověděla, že se k celé záležitosti vyjadřovala, z jejího pohledu nemá 
k dispozici žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo možné prokázat, že se jedná o střet 
zájmů.  
Mgr. Kulhánek se dotázal, zda v případě, že návrh odsouhlasíme, máme harmonogram prací 
nebo čekáme na dotaci? 
Starosta odpověděl, že musíme předložit poskytovateli dotace smlouvu se zhotovitelem a až 
poté bude rozhodnuto, zda obdržíme dotaci.  
Ing. Fiala sděluje, že v rámci výběrového řízení se zdržel hlasování, a že jeho domněnky ve 
věci střetu zájmu jej nutí zdržet se hlasování.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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. 
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 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce 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. 
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 
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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 konstatoval, 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. 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. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Mgr: Kulhánek se dotázal, kdo zpracovával zadávací podmínky? 
Starosta odpověděl my v konzultaci s Mgr. Málkovou. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda je myšleno na to, že se nájemníkům, kteří si zainvestovali okna 
sami,  peníze vykompenzují do té výše, kterou zainvestovali? 
Ing. Fiala ze své praxe sdělil, že jestliže nájemník zainvestuje do majetku pronajímatele, pak se 
stanoví cena rozpočtem, rozdíl mezi rozpočtem a skutečnými náklady pak musí nájemník 
doplatit za svého. 
Pan ……… sdělil, že lidé, kteří koupili byty v Neštěmicích si financovali opravu oken za 
60 000,- Kč, poté vzniklo společenství vlastníků, které vysoutěžilo cenu cca 48 000,- Kč, a ta 
byla následně těmto nájemníkům proplacena. 
Ing. Šlechtová se domnívá, že je to nespravedlivé vůči těm, kteří si opravu zainvestovali sami.  
Pan Šesták namítnul, že to vůbec nesouvisí s projednávanou problematikou, jedná se o náš 
objekt, nikoliv o nájemníky. 
Ing. Šlechtová na to reagovala, že ji pouze zajímalo, co bude s těmi okny. 
Ing. Fiala konstatoval, že by bylo potřeba zjistit, jaké v té době byly podmínky a pravidla.  
Pan ……… přítomným sdělil, že když se do bytu nastěhoval, byt byl v takovém stavu, že bylo 
nezbytné okna rekonstruovat. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil zastupitelstvu obce 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.  Dne 26. 3. 2020 od 8:44 hod proběhlo otevírání obálek. Dále doplnil, 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. 
Nabídkové ceny jednotlivých účastníků jsou uvedeny v přiloženém protokolu. 
Dále konstatoval, 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. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nebylo tomu tak 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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. 
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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce zprávu komise pro hodnocení nabídek VZMR nazvané 
„Zateplení objektu BD Ústecká 149 a 152, Velké Březno“. Konstatoval, že rada obce na svém  
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25. jednání, které se konalo dne 24. 2. 2020, usnesením č. 46/2020 schválila zadání VZMR na 
stavební práce nazvané „Zateplení objektu BD Ústecká 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.  Dále doplnil, že uzávěrka pro příjem nabídek byla stanovena na 24. 3. 2020 
do 11:00 hod.  Dne 26. 3. 2020 od 8:15 hod. proběhlo otevírání obálek. 
Doplnil, 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. 
Nabídkové ceny jednotlivých účastníků jsou uvedeny v přiloženém protokolu – viz příloha 
číslo 3. 
Dále konstatoval, 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. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nebylo tomu tak 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. SOD/23/2018. Konstatoval, že firma …………….. doručila ve dne 23. 3. 2020 obci další 
žádost o opětovné prodloužení termínu, a to uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo                    
č. SOD/23/2018 na zakázku PS a IS „Velké Březno – revitalizace náměstí“, a to o 5 měsíců. 
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Důvody posunutí termínů v části smlouvy čas a místo plnění, jsou uvedeny v přiložené žádosti. 
Předmětnou smlouvu schválilo zastupitelstvo obce dne 24. 9. 2018, usnesením č. 369/2018. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Pan Šotka se dotázal, zda by nebylo lepší tu smlouvu ukončit. 
Starosta odpověděl, že to bylo panu …………. nabídnuto, ale on trval na tom, že práci dodělá.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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 ……………….  
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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost MAS Labské skály a vyjádření 
souhlasu s členstvím obce Velké Březno v Místní akční skupině (MAS) Labské skály. 
Konstatoval, že usnesení ZO je nutné k podání žádosti o standardizaci, která je 
podmínkou  schválení  podpory pro příští období.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nebylo tomu tak. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

V souladu s ustanovení Čl. 5, odst. 5.5 Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
předložil starosta zastupitelstvu obce k projednání informaci o vyřizování petic a stížností 
doručených v roce 2019. Konstatoval, že v roce 2019 obdržela obec Velké Březno jednu petici, 
tedy podání ve smyslu zákona číslo 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. 
Petice byla doručena dne 16. 12. 2019 a označena jako „Zachraňme Tivoli“. K textu petice bylo 
připojeno 9 petičních archů s podpisy celkem 135 obyvatel obce, což je cca 6% občanů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že je peticí napadán způsob užívání pronajatého objektu v majetku 
obce, přísluší projednání této petice Radě obce Velké Březno. 
Rada vzala na svém zasedání dne 13. 1. 2020 předmětnou petici na vědomí. Radní se shodli, že 
je třeba uskutečnit jednání mezi zástupci obce, nájemcem a zástupci petičního výboru.  
Z tohoto důvodu prodloužil starosta lhůtu pro vyřízení petice do 28. 2. 2020. 



Stránka 18 z 22 
 

Jednání mezi zástupci obce, nájemcem a zástupci petičního výboru se uskutečnilo dne                             
23. 1. 2020 a bylo na něm dohodnuto: 
- obec zašle nájemci výzvu, jejímž obsahem bude upozornění na porušování nájemní 

smlouvy, 
- paní …………… chce i nadále pokračovat v provozování restaurace Tivoli, 
- paní ……………. za tímto účelem zašle starostovi obce písemnou informaci o svém 

podnikatelském záměru, který by měl zajistit celoročně denní provoz restaurace a naplnit 
očekávání občanů obce ve smyslu kulturního a společenského vyžití. 

Rada obce dne 3. 2. 2020 vyslovila souhlas se závěry z jednání, které se uskutečnilo dne                       
23. 1. 2020 s tím, že považuje tuto petici za vyřízenou.  
Doplnil, že v roce 2019 neobdržela obec Velké Březno žádné podání stížnosti. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Bc. Pýcha se dotázal, zda už paní ………….. napsala požadovaný dokument? 
Starosta odvětil, že v podstatě napsala to samé co minule – od 4/2020 bude řádně provozovat 
Tivoli. Vzhledem ke koronaviru to ale nebylo možné. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Na základě ustanovení čl. 15 odst. 15.3. Směrnice č. 1/2017 nazvané „O zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění 
poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti“, předložil starosta zastupitelstvu obce 
informaci o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce roku 2019 a způsobu 
jejich zadání. 
Konstatoval, že v hodnoceném období nebyla žádná zakázka zadána dle zákona 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Doplnil, že v souladu s ustanovením Čl. 17 odst. 17.2. Směrnice 
č. 1/2017 povolila rada obce celkem 1 výjimku. Dále doplnil, že všechny veřejné zakázky byly 
v roce 2019 zadány v režimu zakázek malého rozsahu, tedy podle Směrnice č. 1/2017 nazvané 
„ O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na služby, 
sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.“ Dále 
konstatoval, že v hodnoceném období bylo zadáno celkem 698 veřejných zakázek v celkové 
hodnotě 48.438.865,10 Kč včetně DPH.  
Ve 43 případech se jednalo o dílčí plnění z již uzavřených smluv, zejména platba energií, svoz 
odpadů, telefonní poplatky, služby IT, 1 plnění z výjimky a dílčí plnění fy Provod a fy Klement 
a.s., v celkové hodnotě 34.587.005,69 Kč včetně DPH. 
Z 655 zadání bylo v hodnoceném období provedeno: 
12 výběrových řízení na zakázku malého rozsahu z toho 1 bylo usnesením rady obce číslo 
246/I/2019 zrušeno. V roce 2019 bylo realizováno 11 výběrových řízení v celkové hodnotě 
4.138.318,15 Kč včetně DPH. Z toho 2 na stavební práce a 9 na dodávky nebo služby.  
Z 11 realizovaných výběrových řízení bylo celkem 2 veřejných zakázek na stavební práce 
v celkové hodnotě 753.302,27 Kč včetně DPH, z toho: 
1 VZ - oprava místních komunikací a chodníků, 
1 VZ - oprava domovního fondu. 
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Z 12 výběrových řízení bylo 11 zadáno dle čl. 8 Směrnice č.1/2017 (včetně 1 zrušeného) a 1 
veřejná zakázka byla zadána dle čl. 9 Směrnice č. 1/2017. 
644 veřejných zakázek bylo zadáno dle čl. 8 odst. 8. 2. směrnice č. 1/2017 - tzv. „z volné ruky“. 
Jednalo se o zakázky malého rozsahu o objemu do 121.000,- Kč vč. DPH na jeden případ 
(dodávky a služba) a 181.500,- Kč vč. DPH na jeden případ (stavební práce). Celková hodnota 
takto zadaných zakázek činila 9.713.541,26 Kč včetně DPH.   
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nebylo tomu tak.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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  
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce přehled o plnění usnesení přijatých za období od                  
1. července do 31. prosince 2019. Konstatoval, že v daném období zastupitelstvo obce přijalo 
celkem 62 usnesení, z toho uložilo celkem 32 úkolů. Doplnil, že z 32 uložených úkolů bylo: 
v termínu splněno: 29 
po termínu splněno: 1  
navrženo na zrušení: 2 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nebylo tomu tak. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 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,  
                                                                                           166/2020 do 30. 6. 2020. 
     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro: 15 hlasů proti: 0 hlasů zdržel: 0 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta předložil zastupitelstvu obce zprávu o kontrolní činnosti v roce 2019. Konstatoval, že 
kontrolní orgán postupuje dle z.č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád, nebo dle z.č. 320/ 2001 Sb., o 
finanční kontrole.  
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k přednesenému návrhu?  
Nebylo tomu tak. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
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Usnesení 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 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato 

Starosta informoval zastupitelstvo, že ke dni 22. 11. 2019 rezignoval na funkci člena Finančního 
výboru Ing. Tomáš Holub. Konstatoval, že je nutno tento výbor doplnit o nového člena. 
Současně navrhl, aby členem Finančního výboru byl zvolen pan Jan Šotka a dotázal se 
kandidáta, zda s kandidaturou souhlasí. 
Pan Šotka souhlasí. 
Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva jiný návrh. 
Starosta se dotázal, zda má někdo připomínku či doplnění k návrhu usnesení? Nebylo tomu tak, 
dal hlasovat. 
Usnesení 188/2019 
Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Bere na vědomí 
     rezignaci Bc. 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  
Starosta konstatoval, že členem Finančního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno byl 
zvolen pan Jan Šotka 
 

Bod programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval zastupitelstvo o následujících skutečnostech: 
1. Nákup CAS. Starosta konstatoval, že o nákup nového hasičského vozu již bylo dnes řečeno 

dost a proto se již k této problematice nebude vracet.  

2. Informace o řešení posílení stávajících zdrojů pitné vody. 
a) Obnova vrtu ve Valtířově -  již objednáno realizace potvrzena na druhý týden v květnu. 
b) Obnova vrtu ve Vítově – hodlá dohodnout se zhotovitelem okamžitou návaznost na 

Valtířov. V současné době probíhá výběrové řízení. S tím že předpokládá, že by vše 
mohlo být do konce května hotové. 

c) Obnova vrtu u Drtiče – počkat do vyhodnocení provedených úprav, případně dle 
výsledků zahájit výběrové řízení. 

d) Studna Kassavia – v současné době zadaná nabídka na návrh úpravny vody a objednána 
čerpací zkouška včetně rozboru vody (bude provedena 11 až 12. 5. 2020). Následně dle 
výsledků dohodneme další postup. 

e) Vrt Leština – provedena čerpací zkouška, čekáme na výsledky. Následně dohoda o 
dalším postupu (zhotovení čerpacího místa, aktualizace dokumentace atd.). 

3. Informace o provozu obce-obecního úřadu v době vyhlášení nouzového stavu. 
V návaznosti na opatření vydané vládou ČR obec uplatňovala uvedené postupy a 
informovala občana všemi dostupnými prostředky (email, Web, FB, mob. rozhlas). Bylo 
vydáno pět opatření starosty upravující provoz úřadu včetně pracovní doby zaměstnanců a 
pravidla dodržování epidemiologických opatření. Výpis z těchto opatření byl vždy oznámen 
na již výše uvedených informačních zdrojích. Všem občanům starším 70 let byly do  
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schránky vloženy dvě roušky. Takto bylo rozdáno cca 1200 ks roušek ušitých od dárců 
z obce. Děkuji všem, kteří se podíleli na výrobě roušek a bezplatně je poskytli občanům a 
organizacím v obci buď prostřednictvím obce, nebo přímo sami. Nájemníci DPS dvakrát 
obdrželi roušky včetně dodávky dezinfekce na ruce. Do každé DPS cca 3 litry. Všem 
nájemníkům byla též nabídnuta pomoc při donášce potravin a léků, případně dalších služeb. 
Obec obdržela nabídku některých občanů na poskytování výše uvedených služeb, dosud 
nebyla využita. Přesto též všem děkujeme za ochotu pomoc. 

4. Každý týden probíhala konzultace s řediteli příspěvkových organizací o zajištění provozu 
ZŠ a MŠ. Předpoklad otevření MŠ 18. 5. 2020. ZŠ se připravuje na otevření pro žáky 9. tříd 
na 11. 5. 2020. Pro žáky 1. stupně od 18. 5. 2020. Připravuje se též zahájení provozu školní 
jídelny. Organizačně velice složité uvidíme, jaký bude zájem ze strany rodičů. 
Mendlová se dotázala, zda pan ředitel kontaktoval někoho z obce s tím, že by potřeboval 
nějakou pomoc? Sdělila, že je podivné, aby Rada rodičů kupovala dezinfekci a na 
zřizovatele se ředitel neobrátil. Starosta odpověděl, že spolu pravidelně komunikovali.  

5. Byl zpracován demoliční výměr na starou školní jídelnu. Nyní probíhá oslovení dotčených 
orgánů státní správy za účelem získání stanoviska. Zároveň byl zadán návrh na využití 
uvolněné plochy na výstavbu nové školní družiny, včetně odborné učebny. Ve fázi 
konzultace s ředitelem školy, panem ………. 

6. Stavoprojekt 91 vypracoval návrh umístění autobusových zastávek ve Vítově. Zadáno podle 
konzultace s krajským dopravcem i zástupcem krajského úřadu. Dohodnuto s vlastníky 
pozemků ing. ………….. a panem ………, kteří vyslovili předběžný  souhlas. Po doplnění 
technické zprávy předložíme policii ČR žádost o stanovisko. 

 
   

Bod programu 6. Dotazy členů zastupitelstva 

Mgr. Kulhánek se v souvislosti s výběrovými řízeními na zateplení oken dotázal, zda máme 
nějaký harmonogram prací? 
Starosta odpověděl, že teprve dnes jsme zjistili, kdo vyhrál, zatím jsme s nikým nemohli 
komunikovat.  
Mgr. Kulhánek se dotázal, kde jsme zjistili tuto firmu? 
Starosta odpověděl, že její jednatel se „objevil“ na úřadě a nabídl služby. 
Pan Šesták k tomu sdělil, že mu oznámil, že pravděpodobně vysoutěží všechny tři zakázky a 
požádal ho, aby sdělil, zda to firma zvládne či ne. 
Mgr. Kulhánek doporučil, aby se takové akce umísťovaly na portál  zadavatele. 

Mgr. Kulhánek se dotázal, zda obec neuvažuje umístit natrvalo do pískovny volejbalové 
sloupky. 
Starosta odpověděl, že žádný takový požadavek neobdržel. 
Mgr. Kulhánek na to reagoval tak, že on tento návrh podává, bylo by to vhodné. Současně 
doporučil sloupky upravit proti vandalům.  

Dr. Štefl sdělil na téma Tivolí hudební léto, že se situace neustále mění, předpokládá však, že 
akce bude moci proběhnout, ale alternativu má připravenou, na příštím ZO předloží 
informaci. 
Ing. Fiala problém vidí, jak v rámci zmiňovaných alternativ zajistit, aby tam bylo maximálně 
100 lidí. 

Paní Mendlová sdělila, že ředitel místní ZŠ selhal, za celou dobu od něj neobdržela jako rodič 
žádnou informaci. V porovnání s jinými ZŠ je to velmi negativní zjištění, naopak chválí 
kontakt a spolupráci s třídní učitelkou Mgr. Šidákovou. 
Ing. Šidák žádá vedení obce, aby intervenovalo ředitele v souvislostí s využitím IT v ZŠ.  
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Pýcha se dotázal na limity podružných zahradních vodoměrů. 
Pokud budete mít 30 kubíků a více platí se pouze vodné. Jak se to vyřeší v případě, kdy dojde 
ke kolizi s nařízením obce zákazu zalévání. Dále vznesl dotaz na Bc. Katzerovou, zda zná 
litrovou zkoušku vrtu Leština. 
Starosta odpověděl, že současná potřeba obce je 4 l /s. 

Bc. Pýcha je možné stanovit předem ceny za pronájmy nebytových prostor v obci? 
Tajemník odpověděl, ano,  lze je stanovit usnesením rady. Současně doporučil, aby Komise 
majetková a bytová, jejímž je předsedou, podala radě návrh. 

Bc. Pýcha se bylo by možno zařadit do programu zastupitelstva vystoupení majitele areálu 
Loděnice? Chtěl by zastupitelstvu prezentovat své záměry.  
Starosta odpověděl, ano, je to možné. 

Ing. Fiala se s ohledem na změnu DPH vody dotázal, zda již probíhají odečty? 
Bc. Katzerová odpověděla, že ano, začínají probíhat.  

Bod programu 7. připomínky občanů 2. část 

Starosta informoval přítomné nečleny zastupitelstva - občany obce i ty, kteří nejsou občany 
obce, ale v obci vlastní nemovitost, že mohou vznést připomínku nebo dotaz týkající se správy 
obce, nesouvisející s projednávanými materiály dnešního zastupitelstva. Současně oslovené 
upozornil, že na své vystoupení mají vyčleněn čas v délce max. 3 minuty a dotázal se, zda má 
někdo z oslovených dotaz či připomínku. 

Nikdo neměl dotaz či připomínku  

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán schválený program dnešního jednání, proto ukončil 12. 
schůzi zastupitelstva obce, poděkoval za účast. Upozornil přítomné, že příští, 13. jednání 
zastupitelstva je plánováno na 8. června 2020 nebo později, od 17:00 hod. opět v zasedací síni 
obecního úřadu. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20.00 hod. 
 
 

 

           Ing. Jan Fiala                                                                         pan Jan Šotka                           
          ověřovatel zápisu                              ověřovatel zápisu 
           
 
 
 
 
          Karel Jungbauer                                                                Ing. Hana Šlechtová        
              starosta obce                                místostarostka  
 
 
Zapsala dne 06. 05. 2020 
PhDr. Pavlína Linková 


