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Č. j.: OUVB - 1646/2020 
PID: DXWX3OP16GRV 
SPIS č. 101/20 

Z Á P I S   
 

z 33. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 06. 2020 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Omluveni: Ing. Jan Fiala. 

Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

33. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 32. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 112/2020 
Program jednání 33. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 33. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1, oba v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Nabídka společnosti GridServices, s. r. o. na odprodej pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov 

nad Labem. 
• Záměr prodeje části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno. 
• Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 09/2016. 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………... 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………………. 
• Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě …………... 
•  Žádost o dotaci od firmy ČEZ - Dodatek k smlouvě o nájmu.  

3. Finanční záležitosti: 
• Vyhodnocení hospodaření obce za rok 2019 – závěrečný účet. 
• Ukončení smluv o stavebním spoření. 
• Dofinancování pořizovací ceny nové CAS pro SDHO Velké Březno. 
• Žádost o odložení splátek dlužného nájmu – uzavření dohody o uznání dluhu a jeho 

úhradě ve splátkách. 
4. Různé: 

• Zpráva o činnosti na úseku požární ochrany v roce 2019. 
• Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 2011_00602. 
• Podružné zahradní vodoměry. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno. 
• Dohoda s úřadem práce – VPP. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 2. Nakládání s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1 v k. ú. Vítov u 
Velkého Března. Konstatoval, že obec obdržela k projednání žádost: 
a) …………………………………………………………. o koupi pozemku č. 104/1 o výměře            
195 m2 v k. ú.  Vítov u Velkého Března za účelem zahrady. V současné době má pozemek                 
…………….. v nájmu smlouvou č. 13/2014. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena.   
b) ……………………………………………………………………, o koupi pozemků č. 104/1 
o výměře 195 m2 a 103/1 o výměře 266 m2 oba v k. ú. Vítov u Velkého Března, účel koupě 
neuvedli. Pozemek č. 104/1 je v nájmu ……………., která také podala žádost na koupi. Pozemek 
č. 103/1 je pronajat ………………, ale o koupi nejeví zájem. 
Ing. Šlechtová upozornila na jiné znění usnesení v návrhu usnesení a jiné v důvodové zprávě. 
Tajemník se omluvil s tím, že usnesení v důvodové zprávě je správné.  
Usnesení 113/2020 
Záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1, oba v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Schválit záměr prodeje p.p.č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. 

2. Schválit záměr prodeje p.p.č. 104/1, zahrada, o výměře 195 m2 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. 

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  22. 06. 2020                          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání nabídku na odkoupení nemovitosti od společnosti 
GridServices, s.r.o. Jedná se o pozemek č. 25/2 – vedený jako ostatní plocha o výměře 9 m2. Na 
pozemku se nachází nebo zasahuje ochranné pásmo VTL plynovod, kdy při případné koupi, by 
bylo zřízeno i věcné břemeno. Kupní cenu požadují dle znaleckého posudku – cena v místě 
obvyklá. Majetková komise koupi nedoporučuje. 
Tajemník s odkazem na mapu upozornil radní na skutečnost, že nabízený pozemek je součástí 
obecní komunikace. Doporučil proto nabízený pozemek odkoupit s tím, že nepředpokládá, že by 
cena měla být vysoká a to s ohledem na velikost pozemku a na existenci věcných břemen.  
Usnesení 114/2020 
Nabídka společnosti GridServices, s. r. o. na odprodej pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad 
Labem.  
Rada obce Velké Březno projednala přeloženou nabídku a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit nabytí pozemku č. 25/2 o výměře 9 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem do vlastnictví obce  
     Velké Březno. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu společnosti GridServices zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání žádost manželů …………………………………, 
bytem ……………………………… o prodej části pozemku č. 538/4 o výměře cca 50 m2.  
Paní Mendlová prodej tohoto pozemku nedoporučuje a navrhuje jej zájemcům za stejným účelem 
pronajmout. 
Usnesení 115/2020 
Záměr prodeje části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala přeloženou žádost a  
I.    Nedoporučuje 
       Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
       schválit záměr prodeje části pozemku č. 538/4 o výměře 50 m2, v k. ú. Velké Březno. 
II.   Pověřuje  
       Karla Jungbauera, starostu obce, 
       předložením záměru prodeje zastupitelstvu obce k projednání.                        T: 22. 06. 2020 
III.  Schvaluje  
       záměr pronájmu části pozemku č. 538/4 o výměře 50 m2, v k. ú. Velké Březno. 
IV. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
      zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.                                T: 15. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost paní …………………………………….,                
Velké Březno, o povolení umístění dřevěné zahradní pergoly na pozemek obce, který má 
v pronájmu.  Komise investiční a stavební nemá k žádosti připomínky. Stavba pergoly nepodléhá 
řízení stavebního úřadu. Umístění stavy pergoly však vyvolává změnu užívání pronajatého 
pozemku č. 389/1 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 55 m2. Změna se týká výše nájmu za 
umístění pergoly.  
Bez diskuze 
Usnesení 116/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 09/2016 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 09/2016, spočívající ve změně výše nájemného z důvodů  
     umístění zahradní dřevěné pergoly z původních 55,- Kč za rok na 226,- Kč/rok.  
     Nájemce: 
     ……………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 NS č 09/2016.                                               T:  30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě 
………….. Konstatoval, že dne 29. 05. 2020 podal pan ………………….. výpověď nájemní 
smlouvy ke dni 31. 05. 2020. Doplnil, že vzhledem k délce výpovědní lhůty předkládá radě obce 
návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu ke dni 30. 06. 2020.  
Bez diskuze 
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Usnesení 117/2020 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………..,                             

Velké Březno ke dni 30. 6. 2020. 
     Nájemce:  
     ………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                               T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dohody o ukončení Nájemní 
smlouvy k bytové jednotce na adrese: …………………, byt č. .., Velké Březno ke dni                              
30. 06. 2020. Konstatoval, že dne 25. 05. 2020 požádala paní ……………. o ukončení nájemní 
smlouvy dohodou ke dni 30. 06. 2020. Důvodem ukončení této smlouvy je umístění do Domova 
pro seniory Krásné Březno, Rozcestí 798/9. Komise majetková a bytová doporučuje nájemní 
smlouvu ukončit. 
Bez diskuze. 
Usnesení 118/2020 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ………………… 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………….,                        

Velké Březno ke dni 30. 6. 2020 
     Nájemce:  
     …………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy.                                T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce informaci o ukončení nájemní smlouvy z důvodu smrti nájemce, ke 
dni 30. 04. 2020. Jedná se o byt č. .. v domě ……………, Velké Březno. Konstatoval, že v 
případě, že se jedná o nájem bytu zvláštního určení, dle § 2301 NOZ právo nájmu v případě smrti 
nájemce na jinou osobu nepřechází. 
Bez diskuze 
Usnesení 119/2020 
Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. v domě ……………. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
     ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ……………, Velké Březno z důvodu úmrtí 

nájemce a jeho převzetí ke dni 30. 04. 2020. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě                                         
č. SML/POZ/1/2020, jejíž uzavření schválila Rada obce Velké Březno na její 25. schůzi, konané 
24. 2. 2020, usnesením č. 40/2020. Konstatoval, že na základě podání žádosti do 2. kola 
veřejného grantového řízení u Nadace ČEZ - Stromy pro rok 2020, byla provedena kontrola 
potřebných dokumentů přiložených k žádosti. Nadace ČEZ vyžaduje doplnit nájemní smlouvu o 
výslovný souhlas vlastníka pozemku, s výsadbou a udržováním vysázených dřevin po dobu 
minimálně 10 let, tak jak vyžadují podmínky vypsaného grantu. Schválená nájemní smlouva je 
na dobu neurčitou a lze jí tak vypovědět před uplynutím období 10 let. 
Bez diskuze 
Usnesení 120/2020 
Žádost o dotaci od firmy ČEZ - Dodatek k smlouvě o nájmu  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. SML/POZ/1/2020 v předloženém znění. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                      T: 30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2019. 
Bez diskuze 
Usnesení 121/2020 
Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2019 
Rada obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

A. Schválit 
1) Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2019, 
2) Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2019 ve výši 8.136.139,47 Kč, 
3) Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 8.136.139,47 Kč jako nerozdělený zisk, 
4) Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2019. 

B. Vyslovit souhlas s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2019 bez 
výhrad. 

II.  Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložení závěrečného účtu 2019 zastupitelstvu obce k projednání.             T:  22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na ukončení smluv o stavebním spoření. 
Konstatoval, že usnesením zastupitelstva obce č. 120/2012 a č.121/2012 ze dne 18. 6. 2012, bylo 
schváleno uzavření smluv o stavebním spoření s Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. na cílovou 
částku 1,4 mil Kč a 1,3 mil Kč. K dosažení cílové částky dojde v následujících měsících, proto 
je třeba tyto smlouvy ukončit. 
Bez diskuze 
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Usnesení 122/2020 
Ukončení smluv o stavebním spoření 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit: 

a) Ukončení smlouvy o stavebním spoření u Raiffeisen a.s. č. 2801805/7950, která byla 
uzavřena 2. 7. 2012, dohodou. 

b) Ukončení smlouvy o stavebním spoření u Raiffeisen a.s. č. 2799805/7950, která byla 
uzavřena 2. 7. 2012, dohodou. 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrh zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na dofinancování pořizovací ceny CAS pro naši 
hasičskou jednotku. 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 až 7,8 milionu Kč včetně DPH. Zbývá nám tedy dofinancovat 4 až                                     
4,2 miliony Kč.  Konstatoval, že 13. Zastupitelstvo obce Velké Březno, které se konalo dne             
22. 5. 2020, ve věci nepřijalo navržené usnesení.  Z diskuse vyplynulo, že zastupitelé nemají 
dostatek informací pro své rozhodování, zejména informací týkající se technického stavu vozidel, 
které má SDHO k dispozici. Proto jsme zadali vypracování znaleckého posudku, který by měl 
poskytnout objektivní informace o technickém stavu vozidel zařazených ve výjezdu.  Doplnil, že 
pro další postup je třeba rozhodnout o tom, zda využijeme dotaci na nákup nové CAS nebo ji 
nevyužijeme a GO CAS Tatra 815 uhradíme ze svého. Dále doplnil, že dotazem na GŘHZS ČR 
zjistil, že obec obdrží dotaci po uhrazení nejméně poloviny ceny nové CAS.  Lze nalézt několik 
způsobů, jak by mohla naše obec financovat nákup nové CAS. 
Paní Mendlová přítomným sdělila, že návrh na pořízení nové CAS podpoří za podmínky, že se 
naše jednotka změní z JPOII  na JPOIII. Následně argumentovala tím, že většina měst a obcí 
obdobné velikosti mají zřízenou JPOIII  a jejich roční náklady na provoz jednotky jsou oproti 
nám nižší o 1 – 1,5 mil. Kč. Takto „uspořenou“ částku bychom mohli použít na úhradu nové 
CAS s tím, že v průběhu cca 5 let by CAS mohla být splacena. 
Starosta konstatoval, že dotace na novou CAS je poskytnuta pro JPOII. Převedením na JPOIII 
přijdeme o dotaci. 
Tajemník namítnul, že obec JPOII nezřídila, ale krajský úřad zařadil naší SDHO do plánu 
plošného pokrytí jako JPOII. Bez souhlasu kraje nelze JPOII zrušit. 
Paní Mendlová odpověděla, že je tedy příp. potřeba kraj požádat o změnu statusu s odůvodněním, 
že obec nemá na provoz JPOII finance. Zvlášť v době, kdy škrtáme peníze z rozpočtu na opravy 
silnic, chodníků či bytů. Za „ušetřené“ peníze budeme moci koupit CAS a i do budoucna šetřit, 
neboť náklady, zejména mzdové, stále porostou. 
Tajemník upozornil, že po přijetí tohoto opatření  - převedení jednotky z JPOII na JPOIII hrozí 
reálné nebezpečí, že se stávající jednotka rozpadne a proto požádal radní o pomoc při získávání 
„nových„ členů jednotky. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda není přijetí daru ve formě CAS Tatra 815, vázáno nějakými 
podmínkami. 
Starosta odpověděl, že si není vědom, že by existovaly nějaké podmínky udržitelnosti. 
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Ing. Šlechtová poznamenala, že nechápe, proč hasiči tolik trvali na Tatře, když dle zprávy znalce 
je značně opotřebovaná.  
Starosta opověděl, že argumentovali tím, kdyby CAS Denis „vypověděl službu“ bude alespoň 
nějaká záloha. 
Ing. Šlechtová připomněla, že v tomto případě používal velitel hasičů také hodně emotivní 
argumentaci. 
Paní Mendlová souhlasila s názorem Ing. Šlechtové a doplnila, že se nemůžeme nechat trvale 
„tlačit do kouta“ pohrůžkami hasičů, že ukončí svou činnost, když na jejich požadavek 
nepřistoupíme. Doporučila starostovi, svolat jednotku a vysvětlit hasičům, jaká je momentální 
finanční situace obce. Věří, že to většina z nich pochopí a bude akceptovat. 
Ing. Šlechtová navrhla ukončit diskusi a celou věc přenechat zastupitelstvu, které jako jediné 
může s konečnou platností rozhodnout. 
Usnesení 123/2020 
Dofinancování pořizovací ceny nové CAS pro SDHO Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     vyslovit souhlas  

1. S financováním nákupu nové CAS pro SDHO Velké Březno za předpokladu, že obec 
obdrží dotaci od GŘ HZS ČR a Ústeckého kraje. 

2. Se zařazením částky na nákup nové CAS do rozpočtu obce pro rok 2020. 
3. Se zadáním nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – Nákup CAS pro SDHO           

Velké Březno.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na dofinancování CAS zastupitelstvu obce k projednání.  
                                                                                                                                 T: 22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o odložení splátek dlužného nájmu – uzavření 
dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách Konstatoval, že dne 08. 08. 2014 byla 
s dlužníkem, paní …………………….., uzavřena Dohoda o splátkách dluhu na celkovou částku 
63.725,- Kč. Uvedený dluh vznikl na základě uzavřené Smlouvy o nájmu dne 30. 10. 1999, a to 
z důvodu nehrazení nájemného za období od 08/2010 do 30. 06. 2014 a neuhrazením služeb za 
období 01. 01. 2009 do 30. 06. 2014. Doplnil, že k 30. 04. 2020 dluží výše uvedená částku 
44.122,- Kč z uzavřené Dohody o splátkách a částku 1.302,- Kč za neuhrazení nedoplatku 
z vyúčtování služeb za rok 2018. Dále doplnil, že paní …………… požádala dne 22. 04. 2020 o 
odklad splácení dluhu z důvodu vyhlášení nouzového stavu ČR, na základě kterého přišla nyní o 
zaměstnání. Žádá o odklad splátek o 4 měsíce. Za měsíc duben 2020 již splátku v částce                 
1.000,- Kč neuhradila. Na základě konzultace s právním zástupcem obce nám bylo doporučeno 
uzavřít novou smlouvu – Uznání dluhu a Dohodu o splátkách dluhu, aby nehrozilo promlčení 
nejstaršího dluhu. S tímto návrhem souhlasí i Komise majetková a bytová. 
Paní Mendlová i Ing. Šlechtová poukázaly na nesrozumitelnost přiložené tabulky. 
Tajemník slíbil, že to prověří. 
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Usnesení 124/2020 
Žádost o odložení splátek dlužného nájmu – uzavření dohody o uznání dluhu a jeho 
úhradě ve splátkách 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 

schválit uzavření nového Uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu na celkovou částku 
45.424,- Kč v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč. 

     Dlužník: 
     ………………………………………………………………... 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením uzavření nového Uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu zastupitelstvu  
     obce k projednání.                                                                                                 T: 22. 06. 2020                                                                
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci 
Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí. 
Bez diskuze 
Usnesení 125/2020 
Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci Velké Březno a vyhodnocení 
preventivně výchovných akcí 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci            
Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci Velké Březno a vyhodnocení  
      preventivně výchovných akcí k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy o PO v roce 2019 zastupitelstvu obce k projednání.       T: 22. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě                                  
č. 2011_00602. Konstatoval, že dne 21. 5. 2020 byl OÚ doručen Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě 
vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů pro 
veřejnou potřebu č. 2011_00602 (PŘ-048/12). Doplnil, že tento dodatek je připraven z důvodů 
zajištění souladu s platnou legislativou a také na základě zkušeností SČVaK z probíhajících 
kontrol z MZe. 
Bez diskuze 
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Usnesení 126/2020 
Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 2011_00602 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma   
     vlastníky provozně souvisejících vodovodů pro veřejnou potřebu č.2011_00602 v  
     předloženém znění. 
II. Ukládá 
     Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č.2011_00602                             T:  30. 06. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce stanovisko vodárenského provozu k podružným/zahradním 
vodoměrům s žádostí o její stanovisko, zda podružené vodoměry zachováme a budeme se řídit 
dle §19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění anebo, zda 
podružné vodoměry úplně zrušíme. Konstatoval, že odst. 7, § 19 zákona 274/2001 Sb. zní: 
„Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a 
toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody 
do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů 
předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s 
odběratelem nedohodli jinak“. 
Doplnil, že pokud odběratel chce uplatnit nárok na slevu, musí splnit zákonnou podmínku a to 
prokázat, že množství odebrané vody neodvedené do kanalizace je větší než 30m3 /rok platným 
fakturačním měřidlem/ podružným vodoměrem. Dále konstatoval, že v současné době se i naše 
zdroje potýkají s úbytkem vody. Proto hledáme možnosti jejich posílení nebo nové zdroje. 
Současně vyzýváme spotřebitele, aby vodou šetřili. Někteří odběratelé poukazují na rozpor mezi 
povinností odebrat minimální množství 30 m3 a požadavkem šetřit vodou a požadují, aby 
podmínka minimálního odběru 30 m3 vody byla ze smlouvy vypuštěna. Z přiloženého stanoviska 
vyplývá, že „napadenou“ podmínku ze smlouvy vypustit nelze. Současně si uvědomujeme, že 
v době, kdy není vody dostatek, a přijímají se opatření k šetření vodou, je absurdní trvat na 
podmínce minimální spotřeby pro zahradní vodoměry.  Z přehledu spotřeby vyplývá, že stejně 
převážná část odběratelů limit 30 m3 neplní a proto se na ně sazba bez stočného nevztahuje. 
Navrhuje, jako řešení nápravy tohoto stavu, postupně utlumit používání zahradních vodoměrů 
s tím, že pokud odběratel bude i nadále k zalévání zahrady a provozování bazénu používat pitnou 
vodu z obecního řadu, bude její spotřeba hrazena v rámci spotřeby naměřené na „patním“ 
vodoměru dané nemovitosti. 
Bez diskuze 
Usnesení 127/2020 
Podružné zahradní vodoměry 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Konstatuje, že 
      obec Velké Březno v rámci hospodaření s pitnou vodou přijímá opatření pro nadcházející  
      období sucha a to jak technická, tak i organizační. Mezi technické patří posilování  
      stávajících zdrojů vody, hledání a využívání nových zdrojů vody. Jedním z organizačních  
      opatření je snižování spotřeby vody, zejména v období sucha tak, aby se zdroje vody  
      nevyčerpaly.  Zákonem stanovená minimální spotřeba je proto v rozporu s těmito záměry  
      obce.  
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II.  Stanovuje 
s okamžitou účinností, že spotřeba pitné vody měřená podružným/zahradním vodoměrem 
bude měřena a fakturována pouze po dobu platnosti cejchu podružného/zahradního 
vodoměru. Po ukončení platnosti cejchu již obec takovouto smlouvu neobnoví.  Nové 
smlouvy o odběru pitné vody již ustanovení týkající se odběru přes podružný/zahradní 
vodoměr obsahovat nebudou. 
Pokud odběratel bude i nadále k zalévání zahrady a provozování bazénu používat pitnou vodu 
z obecního řadu, bude její spotřeba měřena a vypočtena v rámci spotřeby naměřené na 
hlavním („patním“) vodoměru dané nemovitosti. 

III. Ukládá 
      Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ 
      1. O stanovisku rady obce informovat spotřebitele.                                        T:  31. 12. 2020 
      2. Zabezpečit realizaci tohoto usnesení.               T:  ihned 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

V souladu s ustanovením čl. V odst. 2 Zřizovací listiny Základní školy Velké Březno, p. o. 
předložil starosta radě obce k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ, 
…………………….., za výsledky školy dosažené v 1. pololetí 2020. Konstatoval, že z podkladů 
zaslaných školou vyplývá, že škola v hodnoceném období, v důsledku „protikoronavirových“ 
opatření, nemohla konat akce nad rámec výuky pro žáky a zaměstnance školy a ani akce pro 
občany obce. Doplnil, že škola využívá při své činnosti i dotačních titulů a grantů. V uvedeném 
období se aktivně zapojila do celkem 6 projektů. Rozpočet školy je „posilován“ doplňkovou 
činností. Jedná se o pronájem tělocvičny a hřiště s umělým povrchem, dále o prodej obědů ze 
školní jídelny „cizím“ strávníkům. Díky smlouvě o pronájmu, získává škola zdarma 
vysokorychlostní internet. Dále doplnil, že v souladu s úkoly v oblasti dalšího vzdělávání 
zaměstnanců zorganizovala škola pro své zaměstnance celkem 3 semináře. 
Ing. Šlechtová prohlásila, že se cítí být ve střetu zájmů a v 17:10 opustila jednací místnost rady. 
Paní Mendlová namítla špatnou komunikaci vedení školy s rodiči, neboť ve středu 3. 6. večer 
posílala dotaz za část rodičů, zda a za jakých podmínek budou děti z druhého stupně v pondělí    
8. 6. nastupovat do školy. Všeobecné informace o možném nástupu části žáků do škol přitom 
kolovaly ve sdělovacích prostředcích minimálně již týden předem.   Konkrétní odpověď obdržela 
od třídního učitele až v pátek 5. 6.  
Starosta namítl, že komunikovat se 400 rodiči je organizačně velmi obtížné. 
Paní Mendlová odpověděla, že to chápe, ale myslí si, že škola selhala manažersky, zejména se to 
týká komunikace. 
Starosta konstatoval, že žádnou oficiální informaci o tom, že by něco nefungovalo, nemá.  
Usnesení 128/2020 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává  
     PaedDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, p. o. 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitele školy.                 T: 30. 6. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 2 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení nebylo přijato 

17:20 se vrátila Ing. Šlechtová 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dohody s úřadem práce. Konstatoval, 
že na základě žádosti obce Velké Březno, předložil úřad práce návrh dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku.  
Doplnil, že při zajišťování péče o vzhled obce využíváme 5 zaměstnanců obce, které do 
potřebného počtu doplňujeme zaměstnanci nezařazenými do obecního úřadu, pro něž pracovní 
místa včetně krytí nákladů na platy + sociální a zdravotní pojištění vytvořil úřad práce v rámci 
programu aktivní politiky zaměstnanosti nazvaného Veřejně prospěšné práce. Tito zaměstnanci 
vykonávají svou práci jako uklízeči veřejných prostranství a bez nich bychom valnou část této 
činnosti museli zajišťovat dodavatelsky a proto zřejmě i s vyššími náklady. Na to, abychom 
mohli s těmito pracovníky uzavřít pracovní smlouvu je potřeba nejprve uzavřít s poskytovatelem 
dotace výše uvedenou dohodu. Tato dohoda vytváří pracovní příležitost na dobu určitou od 1. 7. 
2020 do 30. 11. 2020 pro celkem 2 osoby vedené v evidenci úřadu práce.  

Bez diskuze. 
Usnesení 129/2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I.  Schvaluje  
    uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a   
    poskytnutí příspěvku č. ULA-V-16/2020, s Úřadem práce České republiky,  IČ: 72496991,  
    se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské pobočky  
    ÚP ČR v Ústí nad Labem, …………………………….... 
II.Ukládá  
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
    zabezpečit uzavření dohod dle schvalovací části tohoto usnesení.             T: 30. 6. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta seznámil radu s návrhem Ing. Fialy na obnovu škvárového hřiště. Radní se shodli na 
tom, že k realizaci návrhu je nutné, aby zastupitelstvo nejprve schválilo rozpočtové opatření. 

Starosta seznámil radu s OZ Tivolího léta 2020 vypracovaným PhDr. Šteflem, zejména s jeho 
požadavkem na navýšení schváleného rozpočtu o čtvrtinu. 

Starosta seznámil radu s vývojem příjmů obce z rozpočtového určení daní k září 2020 
v porovnání s předchozími roky. 

Starosta seznámil radu s nabídkou dodání obrazů zámku za účelem výzdoby vnitřních prostor 
OÚ za cenu 1.500,- Kč/ks. Nabídka nebyla radními akceptována. 

Starosta informoval radu, že byly podepsány smlouvy na zateplení a na obnovu fasády. 

 
K bodu programu 6 -  Diskuse                                                                                         

Ing. Šlechtová se dotázala, zda existuje nějaká dokumentace ke skládce Vítov. 
Starosta odpověděl, že z dohledané dokumentace bylo zjištěno, že v roce 1994 byla povolena 
rekultivace skládky do objemu cca 10.000 m3, která do dnešního dne nebyla ukončena, a proto 
stále platíme poplatek za vynětí ze ZPF.  Doplnil, že má na stole klíče od závory, které předá 
OŽP, aby skládku spravovala.  

Ing. Šlechtová upozornila na to, že po tom, co byl v rámci opravy proveden výkop v ulici Školní, 
tam nesvítí veřejné osvětlení. 
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Ing. Šlechtová upozornila na to, že před Školní čp. 72 je poškozený “antoníček“ – ve spodní části 
jsou odhaleny vodiče. 

Ing. Šlechtová informovala radu o pochvalném vyjádření některých občanů s provozem v Tivoli. 

Ing. Šlechtová a paní Mendlová upozornily na neposekané pozemky v obci a požádaly úřad, aby 
vyzval jejich vlastníky k posečení. 

Paní Mendlová se dotázala na řešení svých připomínek z minulé rady.  
Tajemník odpověděl, že nepořádek před domem čp. 68 na p.p.č 385/1 bude dle nájemníků 
odstraněn do konce června. V tomto smyslu jim byla odeslána výzva.  Nezačištěný pozemek po 
výkopu na p.p.č  419 byl projednán s vedoucí VaK, která jedná se stavebníky přípojky. Slíbili jí, 
že to uvedou do původního stavu, ale jsou stále nečinní. Paní Mendlová se dotázala, zda platí za 
zábor. Tajemník odpověděl, že v loňském roce zaplatili, ale v letošním roce, z důvodu trvající 
pracovní neschopností příslušné referentky, zatím ne. 

Paní Mendlová informovala radu o svých poznatcích a námětech v souvislosti s poskytováním 
mimořádných jednorázových odměn zaměstnancům zařazeným do obecního úřadu. 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:05 hod. 

 

 

 

 
   Karel Jungbauer                                                                             Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                           místostarostka 


