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 Č. j.: OUVB - 1483/2020 
PID:  DXWX3OP16B0L 
SPIS č. 94/20 

Z Á P I S   
 

z 31. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 05. 2020 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Omluveni:  

Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

31. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 30. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 97/2020 
Program jednání 31. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 31. schůze takto: 
1. Zahájení. 
2. Odvolání souhlasu s uzavřením MŠ. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

Starosta informoval radu o tom, že v souvislosti s postupným rozvolňování opatření přijatých 
v souvislostí s vyhlášením nouzového stavu diskutoval s ředitelkou MŠ o možnosti obnovení 
provozu MŠ.  Ředitelka MŠ jej informovala o připravených organizačně - preventivních 
opatřeních, které budou při znovuotevření MŠ nuceni realizovat s tím, že za těchto podmínek 
bude škola připravena obnovit provoz, a to od pondělí 18. 5. 2020. Ředitelka současně navrhuje 
upravit provozní dobu MŠ od 6:00 do 16:00 hod. 
Bez diskuze 

Usnesení 98/2020 
Odvolání souhlasu s uzavřením MŠ Velké Březno vydaném v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu. 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.  Odvolává 
     souhlas zřizovatele vydaný ve smyslu §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním  
     vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s dočasným přerušením provozu Mateřské školy    
     Velké Březno p. o.  
II. Souhlasí  
     s úpravou provozní doby MŠ Velké Březno, a to pondělí až pátek od 6:00 do 16:00 hod. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     informovat o přijatém usnesení ředitelku MŠ.                                                   T: 14. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro    5 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 

Jednání rady bylo ukončeno v 16:30 hod. 

 
   Karel Jungbauer                                                                            Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                         místostarostka 


