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 Č. j.: OUVB - 1387/2020 
PID: DXWX3OP167WX 
SPIS č. 86/20 
 
 

Z Á P I S   
 

z 32. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 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:  

32. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 31. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 99/2020 
Program jednání 32. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 32. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr prodeje p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března - žadatel Společenství 
vlastníků jednotek Litoměřická 271. 

• Návrh na 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. 

• Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohody o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov,  p. č. 23/1, přípojka NN. 

3. Finanční záležitosti: 
• Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z Investičního fondu příspěvkové 

organizace ZŠ Velké Březno. 
• Žádost o poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí. 

4. Různé: 
• Návrh na uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby  „Velké Březno – intenzifikace 

ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“. 
• Návrh na uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby „Zahradní 142 – oprava fasády, 

včetně výměny oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny oken ve dvou 
bytech, kde se nachází původní dřevěná okna“. 

• Návrh na uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby „Zateplení objektu BD                   
Litoměřická 248, Velké Březno“.  

• Návrh na uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby  „Zateplení objektu BD Ústecká          
č. p. 149 a 152, Velké Březno“.  

• Změna usnesení zastupitelstva obce – pořízení nového územního plánu. 
• Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu 
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• Organizační zabezpečení 13. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno. 
5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. Nakládání s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost Společenství vlastníků jednotek                    
Litoměřická 271, Velké Březno o koupi pozemků č. 103/3 o výměře 130 m2 v k. ú.                               
Vítov u Velkého Března. Doplnil, že pozemek by chtěli využít k vybudování zahrady pro 
společenství. Konstatoval, že v současné době má společenství tento pozemek v nájmu smlouvou 
č. 14/2014. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena. Komise majetková a bytová doporučuje záměr 
schválit.  
Bez diskuze 
Usnesení 100/2020 
Záměr prodeje p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března - žadatel Společenství vlastníků 
jednotek Litoměřická 271 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje p.p.č. 103/3, zahrada, o výměře 130 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 08. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o 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 6. 5. 2020, usnesením číslo 170/2020, 
schválilo zastupitelstvo obce záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1 na obecních pozemcích č.: 
1, 77/1, 98, 103/1, 115/3, 115/4, 117, 120, všechny v k. ú. Vítov u Velkého Března a p.p.č: 224/1, 
224/3, 254, 255, 258, 268/1, 295, 309, 325/2, 325/3, 325/4, 329/1, 330/1, 356/2, 370, všechny v   
k. ú. Velké Březno. Doplnil, že záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 7. 5. 2020. Dále doplnil, 
že navrhuje doporučit zastupitelstvu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby ve znění předloženého návrhu. 
Bez diskuze 
Usnesení 101/2020 
Návrh na 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 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a   
     Dohody 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 v předloženém znění. 
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     Budoucí oprávněná 
    ČEZ Distribuce, a.s., 
    se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:  
    CZ24729035, 
    zastoupena na základě písemně udělené plné moci ze dne 18. 02. 2019 společností: 
    ENGIE Services a.s., se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12 - Kamýk, IČ: 26121603,  
    DIČ: CZ26121603.  

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření smlouvy zastupitelstvu k projednání.           T:  22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov,  p. č. 
23/1, přípojka NN. Konstatoval, že dne 06.05.2020 usnesením č. 169/2020 schválilo zastupitelstvo 
obce záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a Dohodu 
o umístění stavby č. IP-12-4010593 na stavbu UL-Vítov, p.č. 23/1, přípojka NN. Doplnil, že záměr 
byl zveřejněn na úřední desce dne 7. 5. 2020. Dále doplnil, že navrhuje, doporučit zastupitelstvu 
obce, uzavření smlouvy budoucí a dohody o umístění stavby. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda nás zajímá, jestli to zahrádkáři povolili nebo nepovolili. 
Starosta odpověděl, že se o to bude zajímat stavební úřad při vydání územního rozhodnutí. 
Usnesení 102/2020 
Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohody o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov,  p. č. 23/1, přípojka NN 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody  
     o umístění stavby č. IP-12-4010593 na stavbu UL-Vítov,  p.č. 23/1, přípojka NN,  
     v předloženém znění. 
     Budoucí oprávněná: 
    ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, 
    se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
    zastoupena:    
    OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ: 49196812, DIČ: CZ49196812, 
    se sídlem Plzeň – Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ: 323 00. 

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření smlouvy zastupitelstvu k projednání.           T:  22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce žádost ředitele Základní školy Velké Březno p. o. schválení použití 
finančních prostředků Investičního fondu organizace ve výši 139.954,- Kč na krytí nákladů 
spojených s výměnou osvětlovacích těles, na opravu podlahy a na instalaci stropních ventilátorů.  
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paní Mendlová poznamenala, že ředitel ZŠ informoval o tom, že se nebude realizovat pokládka 
lina. Dotázala se, zda z tohoto důvodu částku nesnížíme. 
Starosta se telefonicky dotázal ředitele školy, zda a v jakém rozsahu bude provádět opravy, na 
které požaduje souhlas zřizovatele.  Následně sdělil radě, že jej ředitel informoval o tom, že 
opravy bude realizovat v uvedeném rozsahu, pouze výměna lina bude pozdržena a s ohledem na 
stav financí bude realizována v průběhu měsíce srpna 2020.  
Usnesení 103/2020 
Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z Investičního fondu 
příspěvkové organizace ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Souhlasí  
     s použitím částky ve výši 139.954,- Kč z fondu investic organizace na krytí nákladů      
     spojených s výměnou osvětlovacích těles ve třídě, opravou podlahy ve třídě a instalací   
     stropních ventilátorů ve dvou třídách. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele ZŠ.                                                                    T: 31. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce žádost o poskytnutí finančního daru od spolku Linka bezpečí, z.s. 
Konstatoval, že dne 5.5.2020 obdržel OÚ žádost o poskytnutí finančního daru na částečnou 
úhradu činnosti Linky bezpečí. Doplnil, že v rozpočtu obce pro rok 2020 činí rozpočtovaná 
částka 20.000,- Kč. Z této částky již byl schválen finanční dar ve výši 8.000,- Kč Hospici 
v Litoměřicích, každoročně přispíváme částkou 5.000,- Kč sdružení Roska. Dále doplnil, že 
v loňském roce rada schválila poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč.  Doporučuje proto ponechat 
částku pro rok 2020 ve stejné výši. 
Paní Mendlová konstatovala, že jsme zatím schvalovali pouze 8.000,- Hospici. Proč se 
v podkladech objevuje zmínka o Rosce. Domnívá se, že pokud ještě nepožádali, tak nemůže obec 
pro ni peníze držet.  
Starosta odpověděl, že bychom s tím měli počítat, neboť Roska každoročně žádá o příspěvek. 
Paní Mendlová namítla, že je potřeba počkat, až si opravdu požádají, stejně jako ostatní 
organizace. Pokud bude někdo rychlejší, Rosce peníze nepošleme. 
Usnesení 104/2020 
Žádost o poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských)a uzavření darovací    
     smlouvy za účelem částečné úhrady nákladů na činnost Linky bezpečí. 
     Obdarovaný 
     Linka bezpečí z.s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                               T:  30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 4. Různé 

Na základě usnesení zastupitelstva obce předložil starosta radě obce návrh na uzavření smlouvy 
o dílo za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky označené jako „Velké Březno – 
intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda byl odstraněn nesoulad  mezi SoD a zadávací dokumentací, o 
kterém starosta hovořil na zastupitelstvu, ale neví, o co se konkrétně jednalo. 
Starosta odpověděl, že měl na mysli, že smlouva neřeší co dál v případě, že dostaneme pouze 
část dotace. V tom případě nebudeme moci uzavřít smlouvu s dodavatelem a budeme nuceni 
hledat jiné řešení.   
Usnesení 105/2020 
Návrh na uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby  „Velké Březno – intenzifikace ČOV; 
Valtířov - přepojení odpadních vod“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje   
    uzavření smlouvy o dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Velké Březno –    
    intenzifikace ČOV“ a stavby s názvem „Velké Březno – Valtířov – přepojení odpadních   
    vod“ za cenu celkem 79.850.501,- Kč, včetně DPH. 
    Zhotovitel: 
    „Sdružení Velké Březno ČOV“, se sídlem: Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín  
    správce společnosti: PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o., se sídlem Věštínská   
    1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČ: 261 66 542 DIČ: CZ26166542 
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                 T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Na základě usnesení zastupitelstva obce předložil starosta radě obce návrh na uzavření smlouvy 
o dílo za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce označené jako 
„Zahradní 142 – oprava fasády, včetně výměny oplechování patrové římsy, podokenních říms a 
výměny oken ve dvou bytech, kde se nachází původní dřevěná okna“. 
Doplnil, že příští týden v pondělí se uskuteční jednání investora, administrátor dotace, 
zhotovitele, stavebního dozoru a dozoru BOZP a PO, na které by měl být dohodnut harmonogram 
prací na všech stavbách tak, aby byly dodrženy lhůty a další podmínky stanovené poskytovatelem  
dotace. Pokud má někdo z radních zájem, může se také zúčastnit. Přesný termín a hodinu zašle 
e-mailem. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda zhotovitel „zvládne“ tři stavby. 
Starosta odpověděl, že dle sdělení zhotovitele, ano. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda jsme vázáni nějakými termíny. 
Starosta odpověděl, že ano, ale poskytovatel dotace umožňuje na žádost prodloužení termínů. 
Usnesení 106/2020 
Návrh na uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby „Zahradní 142 – oprava fasády, 
včetně výměny oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny oken ve dvou 
bytech, kde se nachází původní dřevěná okna“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
      uzavření smlouvy o dílo za účelem realizace stavby „Zahradní 142 – oprava fasády,   
      včetně výměny oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny oken ve dvou  
      bytech, kde se nachází původní dřevěná okna“, za cenu 1.147.697,02 Kč bez DPH. 



 

 

6 
 

      Zhotovitel: 
      Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                  T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Na základě usnesení zastupitelstva obce předložil starosta radě obce návrh na uzavření smlouvy 
o dílo za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce označené jako 
„Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“. 
Bez diskuze. 
Usnesení 107/2020 
Návrh na uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby „Zateplení objektu BD                   
Litoměřická 248, Velké Březno“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
     uzavření smlouvy o dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Zateplení objektu BD  
     Litoměřická 248, Velké Březno“ , 
     za cenu celkem 1.887.199,- Kč, včetně DPH. 
     Zhotovitel: 
     Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                  T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Na základě usnesení zastupitelstva obce předložil starosta radě obce návrh na uzavření smlouvy 
o dílo za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce označené jako 
„Zateplení objektu BD Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“. 
Bez diskuze. 
Usnesení 108/2020 
Návrh na uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby  „Zateplení objektu BD Ústecká          
č. p. 149 a 152, Velké Březno“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
     uzavření smlouvy o dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Zateplení objektu BD  
     Ústecká č. p. 149 a 152, Velké Březno“ , 
     za cenu celkem 2.136.961,- Kč, včetně DPH. 
     Zhotovitel: 
     Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                  T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání obsah dopisu Ing. arch. …………... Konstatoval, že 
v dopise Ing. arch. ……………. navrhuje změnu usnesení zastupitelstva obce č. 131/2016 ze dne 
25. 4. 2016, kterým schválilo pořízení nového územního plánu obce Velké Březno. Současně 
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doporučil zrušit usnesení 2. ZO, č. 31/2018, ze dne 26. 11. 2018, kterým pověřilo starostu obce, 
pana Jungbauera, výkonem funkce „určeného zastupitele“. 
Bez diskuze 
Usnesení 109/2020 
Změna usnesení zastupitelstva obce – pořízení nového územního plánu 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Zrušit usnesení č. 131/2016 ze dne 25. 4. 2016 a usnesení č. 31/2018 ze dne 26.11.2018. 
2. Schválit pořízení Územního plánu Velké Březno z vlastního podnětu s prvky regulačního 

plánu (ve smyslu § 44 písmeno a) Zákona č. 183/2006 Sbírky., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pověřit starostu obce výkonem funkce „určeného zastupitele“ ve smyslu zákona číslo 
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na změnu usnesení zastupitelstvu obce k projednání.        T: 22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost MŠ Velké Březno o vydání souhlasu zřizovatele 
s realizací projektu „Zvídavé děti“. 
Bez diskuze 
Usnesení 110/2020 
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Souhlasí  
     s realizací projektu příspěvkové organizace MŠ Velké Březno s názvem „Zvídavé děti“ 
     číslo výzvy 02_20_080. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitelku příspěvkové organizace.                                T:  22. 05. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání organizační zabezpečení 13. jednání zastupitelstva 
obce. 
Bez diskuze 
Usnesení 111/2020 
Organizační zabezpečení 13. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
    I.  Program 13. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
        Obecního úřadu Velké Březno dne 22. 06. 2020 od 17:00 hod. takto:  

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

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část 
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3. Hospodaření s majetkem obce 
• Uzavření budoucí smlouvy kupní – prodej pozemků s deskou – OS Vítov 
• Záměr prodeje p.p.č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Záměr prodeje p.p.č. 103/1 a 104/1, obě v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody 

o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov,  p. č. 23/1, přípojka NN. 
• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody 

o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1, název stavby: UL-V. Březno, Vítov, 
kabelizace NN 

4. Finanční záležitosti 
• Vyúčtování hospodaření obce za rok 2019 
• Rozpočtové opatření č. 3/2020 

5. Různé 
• Změna usnesení zastupitelstva – zadání nového územního plánu. 
• Zpráva o činnosti OÚ v roce 2019. 
• Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2018 v obci Velké Březno 

6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
II.   Ověřovatele a skrutátory 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Marcela    
       Tomanová a paní Květuše Vyhnálková  

      III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
 Bc. Tomáš Pýcha, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl a pan Karel Turek. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o výsledcích čerpací zkoušky vrtu Leština. 
Ing. Šlechtová konstatovala, že se v závěru zprávy dočetla, že při realizaci vodovodu budeme 
muset napojit ještě čtyři domy v Leštině. Starosta upřesnil, že v původní dokumentaci obsahující 
souhlasy dotčených vlastníků si obec Malé Březno dala podmínku nejen napojit 4 domy 
v Leštině, ale také vybudovat odbočku pro Malé Březno. V případě, že bychom chtěli záměr 
realizovat, bude třeba znovu obnovit všechny souhlasy a vyjádření dotčených orgánů (cca 20 
účastníků řízení). Výhodou je trasování řadu v tělese dráhy muzeální železnice z více jak 80%. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda by nabylo výhodnější vrt prodat. 
Starosta odpověděl, že v žádném případě, neboť voda je strategickou surovinou. 

Starosta informoval radu o tom, že v úterý začne vrtání ve Valtířově a následně ve Vítově. 

Starosta informoval radu o tom, že dnes bude dokončena čerpací zkouška vrtu Kassavia, dle 
výsledků nevrhneme další postup. Pak bychom se pokusili získat nějakou dotaci. 

Starosta informoval radu o stížnostech vlastníků rodinných domů kolem Pískovny na to, že 
návštěvníci Pískovny z důvodu neexistence veřejných WC, močí na jejích oplocení. Proto 
budeme jednat s vedením fotbalového klubu ve Valtířově o možnosti provozovat jejich WC za 
úplatu pro návštěvníky Pískovny. 

Starosta informoval radu o pojistné události – při kosení trávy došlo k poškození zaparkovaného 
vozidla odlétajícími kameny – škoda odhadnuta na cca 33 tisíc Kč. 
Paní Mendlová upozornila na kvalitu sekáčů, kteří kosili trávu na svahu u MŠ, kde posekali i část 
hortenzií. 
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K bodu programu 6 -  Diskuse                                                                                         

Ing. Fiala požaduje zpracování podkladů pro rozhodnutí o dofinancování CAS a jejich předložení 
radě k projednání. 

Ing. Šlechtová konstatovala, že počítáme s dotací na osmdesátimilionovou investicí ČOV, co 
když ty peníze nedostaneme a dotázala se, jakou cestou se dáme. 
Starosta odpověděl, že v tom případě budeme nuceni přehodnotit celou situaci. V každém 
případě musíme udělat ČOV Valtířov.  Pak bude nutné realizovat investice do ČOV  Velké 
Březno tak, aby splňovala požadované limity pro vypouštění odpadních vod.  Tyto náklady 
bychom hradily ze schváleného úvěrového rámce. 

Ing. Šlechtová se dotázala, zda známe termín, kdy bychom měli vědět, zda dotaci obdržíme nebo 
ne. 
Starosta odpověděl, že do konce července bychom měli vědět, zda a v jaké výši dotaci obdržíme. 

Paní Mendlová požádala o provedení kontroly v obecním domě čp. 117 u zámku z důvodu 
možného výskytu nepřizpůsobivých osob. 
Ing. Šlechtová sdělila, že z tohoto domu viděla několikrát vybíhat krysy. Měla by se udělat 
prohlídka objektu, popřípadě zajistit deratizace. 
Starosta odpověděl, že to nechá prověřit. 

Ing. Šlechtová se dotázala, kdo má na starosti kontejnery na textil.  
Starosta odpověděl, že firma. Opakovaně je žádáme o vývoz, ale oni nereagují. Proto textil 
odložený mimo kontejner musíme odvážet na vlastní náklady do sběrného dvora. 

Paní Mendlová se dotázala, zda by obec nemohla poskytnout škole hliníkové plechovky, které 
lidé nosí do sběrného dvora.  Starosta slíbil, že to prověří.  

Ing. Šlechtová konstatovala, že u pomníku „odešlo“ poměrně dost keřů.  
Paní Mendlová ji doplnila, že se s paní Kratochvílovou nejprve domnívaly, že kořínky poškodily 
myši, ale vypadá to, že k úhynu dochází v důsledku močení psů obyvatel okolních domů.  
Starosta konstatoval, že to vypadá, že je to od psa. Pokusíme se to ostříhat a uvidíme.  
Paní Mendlová doplnila, že k poškození keřů došlo i tím, že na ně zřejmě někdo z přilehlého 
domu, naházel kovové plechy. 

Paní Mendlová se zeptala, jaký je zájem o koupi pozemků se základovými deskami ve Vítově a 
dotázala se, jak bude obec postupovat. 
Starosta odpověděl, že nejprve bude uzavřena budoucí smlouva kupní, na jejím základě prodá 
Elte zájemci desku. Po prokázání vlastnictví desky, uzavře obec se zájemcem kupní smlouvu. 
V případě, že bude mít o jeden pozemek zájem více kupujících, bude zastupitelstvu navrhován 
prodej výběrovým řízením nejvyšší nabídce. 

Paní Mendlová poukázala na pozemek ve Valtířově (u bývalé MŠ), který není stále uveden do 
původního stavu. 

Paní Mendlová poukázala na to, že pozemek č. 385/1 u domu č. p. 68 v kolonce, na kterém je 
nehorázný nepořádek, je obecní. Je nutné vyzvat uživatele (nájemce), aby jej vyklidil. 

Paní Mendlová poděkovala, že dochází k posunu v kause parkování aut v ul. Litoměřická. 

Paní Mendlová se dotázala, zda se letos bude dělat plot v centru obce u DPS.  
Starosta konstatoval, že rozpočet na to nechal p. Šesták zpracovat, avšak ve schváleném rozpočtu 
to není.  

Paní Mendlová se dotázala, zda se budou natírat dřevěné ploty u obecních domů. 
Starosta odpověděl, že pokud budou VPP, počítá se s obnovou nátěrů na zastávkách, lavičkách, 
plotech apod.  
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Paní Mendlová oznámila, že akce Noc kostelů se odkládá na 19. června 2020. 

Paní Mendlová se dotázala, zda máme nějaké informace o znovuotevření knihovny. 
Starosta odpověděl, že ano. Jsme předběžně dohodnuti s „novou“ knihovnicí, že by měla od           
1. června 2020 otevřít. 

 

 

 

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:45 hod. 

 
 
 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                             Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                           místostarostka 


