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Č. j.: OUVB - 2452/2020 
PID: DXWX3OP178D0 
SPIS č. 114/20 

Z Á P I S   
 

z 34. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 07. 2020 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Omluveni: paní Zuzana Mendlová, 

Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

34. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 33. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 130/2020 
Program jednání 34. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 34. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 

• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001. 

• Záměr pronájmu části pozemku p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu pozemku p. č. 392/4 v k. ú.  Valtířov nad Labem. 
• Pronájem části pozemku p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno. 
• Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ………….., Velké Březno.    
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ……………., Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ……………….., Velké Březno. 
• Prodlení s úhradou splátek dle splátkového kalendáře ze dne 27. 12. 2019.  
• Schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a bytu 

zvláštního určení ze seznamu žádostí o byt. 
3. Finanční záležitosti: 

• Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na zateplení bytových domů ve 
vlastnictví obce.  

• Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na nákup 
CAS pro JSDHO Velké Březno. 

• Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru – ELKUS s.r.o.  
• Návrh na podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace 

AGROFERT.  
4. Různé: 

• Návrh na přijetí hmotného daru – HZS Ústeckého kraje. 
• Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ pro školní rok 2020/2021. 
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• Stížnost – ZŠ Velké Březno. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno. 
• Žádost o vyjádření k možnosti zrušení železničního přejezdu ve Valtířově u 

cyklostezky. 
• Analýza povodňových rizik obce Velké Březno. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

Radní se shodli na tom, že přednostně projednají body, ke kterým jsou přizváni hosté. 

Starosta přivítal pana L………, zástupce společnosti provádějící pro Povodí Labe s. p. analýzu 
povodňových rizik.  Pan L……… prezentoval radě podklady a výstupy této analýzy, včetně 
návrhů protipovodňových opatření. Starosta upozornil na skutečnost, že zpracovatel analýzy při 
řešení ochrany vrtů ve Valtířově opomněl vrt 3 obce a vrt pivovaru. Pan L……. současně 
informoval radu o tom, že probíhá etapa č. 2 přípravy, kterou je zkoumání efektivity navržených 
opatření. Zdůraznil, že pouze v případě, že navržená opatření budou shledána jako efektivní, 
poskytne MZe státnímu podniku Povodí Labe dotaci na jejich realizaci.   
Ing. Fiala se dotázal, jaký je postup a jaký význam zde hraje obec. Pan L……….. odpověděl, že 
obec musí zajistit veškerou přípravu až po rozhodnutí o umístění stavby. Následně uzavře 
s Povodím Labe smlouvu a Povodí převezme dokumentaci, rozpracuje ji pro stavební povolení 
a požádá o dotaci. Následně realizuje protipovodňová opatření a po dobu udržitelnosti je i 
spravuje. Po uplynutí udržitelnosti projektu je bezúplatně převede obci do majetku. Ing. Fiala 
doplnil svou otázku a dotázal se, kdo nese náklady na přípravu a zpracování dokumentace pro 
územní rozhodnutí a zda se tyto náklady dají hradit z dotace.  
Pan L……… odpověděl, že tyto náklady nese obec a nedají se ze zmiňované dotace uhradit. 
Současně upozornil na to, že MZe poskytne dotaci pouze tehdy, pokud budou náklady na 
realizaci shledány jako efektivní. Dále konstatoval, že efektivita je stanovena dle kritérií MZe a 
v případě obce Velké Březno by náklady na realizaci navrhovaných opatření neměly překročit 
39,4 mil. Kč.  
Ing. Fiala se dotázal, zda by společnost, která vypracovala analýzu povodňových rizik, mohla 
pro obec zpracovat finanční předpoklad (náklady) na přípravu PD pro územní rozhodnutí. 
Pan L…….. odpověděl, že ano, ale tuto službu si nemohou započítat proti dotaci MZe, kterou 
obdrželi za účelem zpracování analýzy povodňových rizik.  
Tajemník upozornil na skutečnost, že z analýzy vyplývá, že předpokládané náklady na realizaci 
navrhovaných protipovodňových opatření se pohybují ve výši cca 113 mil. Kč.  Z toho usuzuje, 
že MZe tuto investici dotačně nepodpoří. Konstatoval, že nevidí důvod, proč by tedy měla obec 
zahajovat a hradit přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí, když Povodí bez dotace 
navržená protipovodňová opatření realizovat nebude. 
Pan L……… potvrdil názor tajemníka. 
Usnesení 151/2020 
Analýza povodňových rizik obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno vzala na vědomí obsah  dokumentu nazvaného“ Analýza oblastí s 
významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik 
v povodí Labe) Etapa B - OHL317022 – Zvýšení protipovodňové ochrany Velké Březno a  
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I.  Konstatuje, že 
    navržené protipovodňové opatření pro obec Velké Březno je provedeno pro návrhový průtok   
    Q20, přičemž ekonomicky vychází jako neefektivní.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání stížnost podanou dne 24. 6.2020 na činnost vedení 
Základní školy ve Velkém Březně.  
Starosta přivítal na jednání rady obce PaedDr. D…, ředitele základní školy a Mgr. F………, 
zástupkyni ředitele základní školy. Seznámil přítomné s obsahem stížnosti na vedení školy, 
kterou mu byla adresována. Doplnil, že stížnost je anonymní, ale přesto se jí rada obce, jako 
zřizovatel školy, musí zabývat. Dále doplnil, že požádal ředitele školy o zaslání písemného 
stanoviska k této stížnosti a že stížnost včetně vyjádření zaslal členům rady obce. Následně 
požádal ředitele školy, aby případně doplnil své vyjádření ke stížnosti. 
PaedDr. D…… konstatoval, že stanovisko ke stížnosti předal starostovi obce písemně a současně 
i v elektronické podobě, která však neobsahovala některé obsáhlé přílohy. Tyto jsou dostupné na 
stránkách školy s tím, že předpokládá, že s tímto stanoviskem jsou radní obeznámeni.  Dále 
doplnil, že postupně hovořil s většinou zaměstnanců školy. Žádný se zaměstnanců se k autorství 
nepřihlásil ani neměl k činnosti školy zásadní připomínky. Ty věci, které stížnost napadá, jsou 
plně v kompetenci ředitele, zejména personální obsazení a odměňování, obsah a řízení výuky. 
Upozornil, že personálně obsadit školu není jednoduché. Chybí kvalifikovaní učitelé. Proto má 
ředitel školy právo, při splnění podmínek stanovených MŠ, přijmout na určitou dobu i učitele, 
který nesplňuje kvalifikační předpoklady.  Odměny patří také do vyhražené kompetence ředitele. 
Nedomnívá se proto, že je v kompetenci stěžovatelů posuzovat, zda a komu odměny ano a komu 
ne.  Za měsíc květen obdrželi odměny všichni učitelé, kromě jedné učitelky a za měsíc červen 
obdrželi odměny všichni učitelé, kromě jedné učitelky. Současně odůvodnil radě, proč této 
učitelce odměnu nepřiznal.  Dále se pozastavil nad formulací “pokud máme správné informace“ 
uvedenou v souvislosti s odcházením kvalifikovaných učitelů.  V této souvislosti konstatoval, že 
6 učitelů odešlo na vlastní žádost dohodou, 4 odešli ze školy, protože nechtěli pracovat ve 
školství, 2 dobře hodnocené učitelky odešly do jiných škol na jejich vlastní žádost. Jedna učitelka 
odešla na mateřskou dovolenou. Toto je nezpochybnitelné a doložitelné.   
Velká část textu je věnována distanční výuce, která začala v březnu.  Školy byly uzavřeny               
11. 3. 2020 a již 12. 3. 2020 obdrželi rodiče prostřednictvím Bakaláře první informaci, jak bude 
škola nadále fungovat. Po šesti pracovních dnech byl vydán druhý pokyn obsahující cca stránku 
a půl metodických rad, jak postupovat. Současně upozornil i na svůj článek ve Zpravodaji. 
Začátkem dubna provedla ČŠI inspekci, jak komunikujeme s rodiči a žáky a doporučila některé 
postupy, které jsem následně interpretoval učitelům, a které nebyly některými učiteli zcela 
přijaty. Domnívám se, že tím začalo vznikat jakési vztahové pnutí. Na prvním stupni s distančním 
vzděláváním problém nebyl. Na druhém stupni to bylo složitější, vysvětlil důvody proč (např. 
zredukování počtu předmětů distanční výuky, zákaz známkovat apod.).  
Distanční vzdělávání bylo zveřejněno na stránkách školy, což zdokumentoval náhledem na 
stránky školy. Současně bylo zasíláno přímo žákům. Problém se objevil následně v tom, že 
Bakalář přes telefony nezobrazoval některé přílohy, což bylo předmětem stížností některých 
rodičů.  
Ing. Šlechtová doplnila, že bylo chybou, že nikoho z učitelů nenapadlo se do Bakaláře přihlásit 
jako rodič. Až, když jsme to udělali, tak jsme zjistili, že nefunguje tak, jak má. 
Pan ředitel doplnil, že se zjistilo, že Bakalář není vhodný pro distanční vzdělávání. Tento 
nedostatek jsme napravili tím, že jsme zveřejňovali jednotlivé programy distanční výuky na 
stránkách školy a konstatoval, že málokterá škola měla takto transparentně vedenou distanční 
výuku. 
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Pan ředitel na závěr konstatoval, že k distančnímu vzdělávání byly vydány celkem tři pokyny. 
PaedDr. D…. pokračoval. Další jsou takové dílčí připomínky, např. desinfekce. Pan starosta 
nabídl škole možnost nákupu dezinfekce. Jedním z členů rady to bylo prezentováno jako dar, ale 
ve skutečnosti se jednalo o nákup od Spolchemie za výrobní cenu.  Tuto dezinfekci zdarma 
obdrželi pouze obce. Když jsem se obrátil na Spolchemii, bylo mi řečeno, buď koupit, nebo se 
obrátit na svého zřizovatele. Proto následně pan starosta věnoval škole dezinfekci z obecních 
zásob. Dále vysvětlil důvody, které jej vedly k žádosti rodičům, zda by si děti do školy nemohly 
přinést také trochu dezinfekce. Nakonec se vysvětlilo, že škola žádný dar neodmítla, pouze 
obdržela levnou nabídku. Následně se sešel s paní Mendlovou a panem ………, kde si situaci 
vysvětlili.  Stěžujícím rodičům byl zaslán vysvětlující dopis. 
Pan ředitel dále pokračoval, že dospěl k názoru, že mimořádná doba vyžaduje i zvýšenou 
komunikaci, proto pan starosta dostával pravidelně přehled o tom, co škola dělá.  
Dále pan ředitel připomněl materiál, který zhruba před rokem předložil radě obce. Tento materiál 
se zabýval nejen hodnocením všech stránek školy, ale obsahoval také „seznam“ požadavků na 
doplnění vybavení, oprav a i investic. K tomuto materiálu sice nebylo radou přijato žádné 
usnesení, ale přesto nabyl dojmu, že rada potřebné informace má. 
Ing. Fiala konstatoval, že zpočátku stížnosti přečtené v zastupitelstvu nepřikládal význam. Pouze 
zaregistroval, že někteří členové zastupitelstva o ní již byli předem informováni a okamžitě na ni 
reagovali. Následně ji dostal jako materiál do rady a detailně se s jejím obsahem seznámil. Dále 
konstatoval, že nemá rád anonymní stížnosti. Přesto jsem se musel zamyslet nad tím, kolik lidí 
za stížností stojí, když se jich 37 od stížnosti distancovalo a také, co bylo příčinou jejího napsání. 
Proto si vážím dopisu paní ..………...  Nepochybuje o tom, že pan ředitel si jednotlivé body 
stížnosti obhájí. Doplnil, že stížností je hodně zasahováno podřízenými do kompetencí ředitele, 
což považuje za nepřijatelné. Současně se mu však dostává rozdílných informací od členek rady 
obce, které se ve škole „angažují“ a následně od vedení školy. Je třeba nalézt vhodný způsob 
komunikace, abychom tyto mnohdy protichůdné informace mohli posoudit.  
Mgr. F…….. na to reagovala, že má úplně stejné myšlenky od té doby, co se o stížnosti 
dozvěděla, neboť druhý den po jejím přečtení na zastupitelstvu jí již volali bývalí učitelé a ptali 
se. Proto také přemýšlí, jak mohla stížnost vzniknout a proč.  Domnívá se, že se jedná o jakýsi 
kompilát z facebookové komunikace kantorek, který nemůže označit jinak, než jako slátaninu. 
Autor, případně autorky stížnosti nemají vůbec povědomost o kompetencích ředitele, stížnost 
obsahuje skutečnosti účelově vytržené z kontextu, nepravdy a fabulace. Stížnost tak rozdělila 
zaměstnance na lidí, kteří se školou žijí a lidi, kteří jen chodí do práce. 
Ing. Fiala doplnil, že stejně jako se některá tvrzení stěžovatelů dotkla ředitele školy, tak se jeho, 
jako radního dotklo tvrzení, že rada nekomunikuje a že je v tom nějaký politický podtext. Toto 
za sebe odmítá. 
Starosta upřesnil, že anonym napadá také radu obce a to tvrzením, že podporuje ředitele, neboť 
po zřizovateli nic nechce. 
Tajemník doporučil řediteli školy, aby v určitých věcech konal jako ředitel a vysvětlil, co ho 
k tomuto doporučení vede. Dále konstatoval, že každá stížnost, zejména anonymní, signalizuje 
stav určité nespokojenosti. Je proto nutné se i v tomto případě vážně zabývat příčinami a doplnil, 
že nejvíce nedorozumění vzniká nedostatečnou nebo špatně vedenou komunikací uvnitř školy. 
Na tu by se vedení školy mělo zaměřit. 
Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že ti, kteří nepodepsali dopis odsuzující stížnost, 
nemusí být autoři této stížnosti.  
PaedDr. D…. a Mgr. F……… se k jejímu názoru přiklonili.  
Ing. Šlechtová se od stížnosti také distancovala a vysvětlila radě, proč předmětnou stížnost na 
zastupitelstvu přečetla. 
PaedDr. D….. na to reagoval, že za svou dlouholetou praxi obdržel několik anonymů na učitele 
či zaměstnance školy. Vždy reagoval tak, že si dotyčného učitele pozval a mezi čtyřma očima jej 
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seznámil s obsahem anonymní stížnosti a požádal jej o vysvětlení.  Postup, že je anonym nejprve 
přečten na veřejném zasedání zastupitelstva považuje za naprosto nepřijatelný. 
Starosta dále informoval přítomné, že stížnost nechal posoudit právníkem, který nedoporučil se 
zabývat řešení stížnosti týkající se oblasti personální a organizace výuky, neboť to zřizovateli 
nepřísluší, ale může podat podnět ČŠI. Přesto se stížností jako zřizovatel zabývat musí. Proto je 
rád, že jsme si mohli vyměnit takto názory a informace. Dále seznámil přítomné s dotazy či 
připomínkami zaslanými paní Mendlovou a konstatoval, že na ně bylo v průběhu diskuze již 
odpovězeno. Navázal na Ing. Fialu a doporučil vedení školy zamyslet se nad tím, proč stížnost 
vznikla a snažit se předejít tomu, aby vznikla znovu.  
PaedDr. D….. konstatoval, že za celou dobu své praxe řešil hodně problémů, ale ještě se mu 
nestalo, aby někdo na něj napsal takovýto anonym. 
Ing. Fiala na to reagoval. Já v tom vidím nějaký podtext, možná politický, protože o tom někdo 
věděl dopředu, ale je to jenom moje domněnka. Na druhou stranu jsou věci, které se škole daří a 
jsou věci, které se by se daly zlepšit. Za mě to je např. výhled investic, abychom byli připraveni, 
komunikace – zabránit vystupování ve škole jednotlivě komukoliv z nás, když není pověřen. 
Dále poznamenal, že věří, že stížnost panu řediteli „leží v hlavě“, já osobně bych zvažoval podání 
trestního oznámení. 
PaedDr. D….. poděkoval za doporučení jednotlivých členů rady. Sám o sobě prohlásil, že není  
autoritativní typ, spíše hledá cestu dohody, snaží se o to, aby zejména mladé kolegy vyslechl a 
dal jim prostor k tomu, aby jej přesvědčili o svých tvrzeních. 
Usnesení 147/2020 
Stížnost – ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Zjišťuje, že 

• stížnost byla přednesena na jednání zastupitelstva obce dne 22. 6. 2020, 
• stížnost byla formálně doručena na podatelnu OÚ dne 24. 6. 2020, 
• stížnost směřuje proti nedostatkům v řízení základní školy, 
• stížnost je anonymní, 
• zřizovatel není kompetentní k tomu, aby řešil stížnost na organizaci vzdělávání a v 

oblasti personální, 
• od autorů a obsahu stížnosti se písemně distancovalo celkem 37 zaměstnanců školy 

s tím, že stížnost obsahuje nepravdy a je plná lživých osobních útoků. 
II. Považuje stížnost na vedení Základní školy Velké Březno podanou dne 24. 6. 2020 pod     
     č.j. 2227/2020 za neoprávněnou a vyřízenou.    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 

K bodu programu 2. Nakládání s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. Konstatoval, že 
dne 23. 06. 2020 obec Velké Březno obdržela žádost od společnosti Omexom GA Energo s.r.o., 
se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec, na základě plné moc udělené ČEZ 
Distribuce, a.s. Jedná se zřízení nového přípojkového pilíře.  
Bez diskuze 
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Usnesení 131/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                       T: 14. 09. 2020                                
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001. Konstatoval, že dne 
02. 07. 2020 obec Velké Březno obdržela žádost od společnosti Martia a.s., se sídlem                     
Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, na základě plné moc udělené ČEZ Distribuce, a.s. Jedná 
se o navýšení rezervovaného příkonu elektrické energie pro č. p. 195 Valtířov.  
Bez diskuze 
Usnesení 132/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-4019138/001 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/001. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 14. 09. 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 pronájem části p.p.č. 851/1 v k. ú. Velké Březně o výměře cca 787 m2. Za účelem 
odpočinku a rekreace. Konstatoval, že roční nájemné činí 787 x 4 = 3.148,- Kč.  
Bez diskuze 
Usnesení 133/2020 
Záměr pronájmu části p. p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 851/1 v k. ú.  Velké Březno, o výměře cca 787 m2. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T:  31. 07. 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 ……………………………………….,              
Velké Březno, o pronájem p.p.č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 27 m2, vedený jako 
zahrada, za účelem sekání a udržování pozemku. Doplnil, že v budoucnu má žadatel zájem o jeho 
odkup za účele, scelení se svým pozemkem č. 392/1 v k. ú. Valtířov nad Labem.  
Bez diskuze 
Usnesení 134/2020 
Záměr pronájmu p. p. č. 392/4 v k. ú.  Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     záměr pronájmu pozemku č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem, o výměře 27 m2. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání pronájem části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že si žádost podali manželé ……………………………………………………, 
Velké Březno. Doplnil, že se jedná o část za domem čp. …. Záměr byl schválen a zveřejněn od 
10. 6. 2020 do 26. 06. 2020. Nájemné činí 4 Kč/m2/rok. 
Bez diskuze 
Usnesení 135/2020 
Pronájem části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      pronájem části pozemku č. 538/4 v k. ú.  Velké Březno o výměře 50 m2, na dobu neurčitou 
      účel nájmu: zahrada k rekreaci  
      za cenu 4,- Kč/m2/rok.  
      Nájemce: 
      …………………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T:  31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. .., 
ul. ………., Velké Březno. Konstatoval, že dne 23. 03. 2020 byla uzavřena s paní                 
………………... Smlouva o nájmu bytu č. …, v domě ………….., byla uzavřena na dobu 
určitou, do 30. 06. 2020. Dne 15. 06. 2020 podala nájemnice žádost o prodloužení doby nájmu o 
další období. Doplnil, že paní ………………… byla dlouho před tímto termínem předem 
upozorňována referentkou správy majetku, že je nutné podat žádost, aby mohl být vystaven 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu. Dále konstatoval, že paní ……………. dluží na nájemném ke 
dni 30. 06. 2020 celkovou částku 13.542,- Kč. Dne 29. 10. 2019 se zavázala, že bude svůj dluh 
splácet a nájemné hradit pravidelně. Vzhledem k tomu, že tento svůj závazek plní, snížila 
dlužnou částku o 6.984,- Kč (k 30. 11. 2019 činila dlužná částka na nájemném 20.526,- Kč), 
komise majetková a bytová doporučuje uzavřít smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou 6 měsíců, 
do 31. 12. 2020. Dále doplnil, že dlužná částka za odpad činí ke dni 30. 06. 2020 částku                  
1.400,- Kč. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda splácí dluh. 
tajemník odpověděl, že splácí. 
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Usnesení 136/2020 
Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ……………., Velké Březno    
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

   Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ……………., Velké Březno, na dobu určitou 
do 31. 12. 2020. 

  Nájemce: 
 …………………………………………….. 

II.   Ukládá 
       Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
       zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                    T: 31. 07. 2020          
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě 
………………, Velké Březno.  Konstatoval, že komise majetková a bytová navrhla dne                  
25. 06. 2020 přidělit výše uvedený volný byt na základě pořadníku (bodového hodnocení 
naléhavosti bytové potřeby v seznamu žadatelů o obecní byt) jako první v pořadí paní                 
…………………………………………………………, Velké Březno. Paní ………… nabídku 
odmítla, a proto byl jako druhý v pořadí osloven pan ………………………………….., hlášen 
na adrese …………………, Velké Březno. Ten o výše uvedený byt projevil zájem. Žádost o 
pronájem obecního bytu podal na OÚ Velké Březno dne 04. 05. 2020. Doplnil, že dne                              
02. 07. 2020 proběhlo jednání s panem ………… za účasti PhDr. Pavlíny Linkové. Za Komisi 
majetkovou a bytovou byli přítomni pan Ivan Mottl a paní ……….. Pan ………. je v současné 
době bez přístřeší. Bydlí u kamaráda (p. ………), kterému za tuto pomoc vypomáhá. Jeho 
jediným příjmem jsou dávky hmotné nouze. PhDr. Linková sdělila, že má nárok na příspěvek na 
bydlení, který by mu pomohla zajistit. Tento příspěvek by měl být v plné výši nájemného. Zaručil 
se, že nájemné bude hradit z příspěvku na bydlení, který obdrží. Dále doplnil, že komise 
majetková a bytová navrhuje uzavřít Smlouvu o nájmu bytu č. …, v domě ………………,                 
Velké Březno pro žadatele pana ………………………………………, hlášeného na adrese 
……………., Velké Březno, na dobu určitou do 31. 12. 2020. 
Bez diskuze  
Usnesení 137/2020 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ……………., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ……………, Velké Březno, na dobu 
       určitou do 31. 12. 2020 

    Nájemce: 
      …………………………………………………………………….., Velké Březno. 
 II. Ukládá 

    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
    zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                          T: 31. 07. 2020                 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě 
………………., Velké Březno. Konstatoval, že komise majetková a bytová navrhla dne                      
25. 06. 2020 přidělit výše uvedený volný byt na základě pořadníku (bodového hodnocení 
naléhavosti bytové potřeby v seznamu žadatelů o obecní byt) paní …………………………,           
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nar. 17. 08. 1976, bytem ……………., Velké Březno. Žádost o pronájem obecního bytu podala 
na OÚ Velké Březno dne 11. 03. 2019 a žádost aktualizovala dne 11. 05. 2020. 
Bez diskuze. 
Usnesení 138/2020 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ul. ……………….., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ………………., Velké Březno, na dobu 
       určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní 
       smlouvy vždy o jeden kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí 
       nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním tohoto bytu 
       Nájemce: 
       ……………………………………………………………………, Velké Březno. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                                       T: 31. 07. 2020          
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání informaci o prodlení s úhradou splátek dle splátkového 
kalendáře ze dne 27. 12. 2019. Konstatoval, že pan ………………………………, bytem 
………………………, Velké Březno, je ke dni 30. 06. 2020 v prodlení s úhradou splátek dle 
splátkového kalendáře ze dne 27. 12. 2019 v celkové částce 2.448,- Kč. Doplnil, že smlouvu o 
nájmu bytu má výše uvedený nájemce uzavřenou ze dne 23. 08. 2017 na dobu určitou od                       
23. 08. 2017 do 23. 08. 2018 s tím, že účinnost smlouvy je automaticky vždy prodloužena o jeden 
rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně, nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby 
její účinnosti, druhé smluvní straně svůj úmysl účinnost smlouvy ukončit. Dále doplnil, že pan 
…………… je v prodlení necelých třech splátek a částečně svůj dluh splácí. Vzhledem k situaci 
kolem koronaviru, předkládám radě na zvážení, zda přistoupit k níže uvedeným návrhům. 
Bez diskuze 
Usnesení 139/2020 
Prodlení s úhradou splátek dle splátkového kalendáře ze dne 27. 12. 2019 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.   Neschvaluje 

        ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě ……………, Velké Březno, 
        ke dni  23. 08. 2020. 

II.  Schvaluje 
      zaslání výzvy k okamžité úhradě dluhu z důvodu ztráty výhody splátek. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit doručení výzvy k okamžité úhradě celého dluhu.                           T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem 
obecního bytu a bytu zvláštního určení ze seznamu žádostí o byt. Konstatoval, že vzhledem ke 
skutečnosti, že níže uvedení žadatelé neprovedli v roce 2020 aktualizaci svých žádostí, navrhuje 
vyřadit je ze seznamu žádostí o byt. 
Ing. Šlechtová se dotázala, kolik evidujeme žádostí na DPS. 
Pan Mottl odpověděl, že neví přesně, asi 5. 
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Usnesení 140/2020 
Schválení vyřazení neaktualizovaných žádostí o pronájem obecního bytu a bytu 
zvláštního určení ze seznamu žádostí o byt 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

1. Z důvodů neprovedení aktualizace žádosti o pronájem obecního bytu, vyřazení ze 
seznamu žádostí o obecní byt těchto žadatelů: 

• ………………………………………………………….. 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 
• …………………………………………………………..., 

2. Z důvodů neprovedení aktualizace žádosti o pronájem bytu zvláštního určení (DPS), 
vyřazení ze seznamu žádostí o byt v DPS těchto žadatelů: 

• ……………………………………………………., 
• ……………………………………………………., 
• ……………………………………………………., 
• ……………………………………………………., 
• ……………………………………………………., 
• ……………………………………………………., 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                                T: 31. 07. 2020         
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace 
z prostředků MMR ČR, a to z programu č. 06 Integrovaný regionální operační program, 78. 
výzva   IROP – Energetické úspory v bytových domech III – SC 2.5. 
Jedná se o zateplení bytových domů Valtířov 66, Náměstí 171 a Litoměřická 104. Konkrétně: 
Valtířov 66 - rozpočtové náklady činí 2.454.591,66 Kč z toho podpora činí 759.250,68 Kč 
(náklad obce činí 1.695.340,98 Kč), 
Náměstí 171 - rozpočtové náklady činí 2.385.552,28 Kč z toho podpora činí 741.093,93 Kč 
(náklad obce činí 1.644.458,35 Kč), 
Litoměřická 104 - rozpočtové náklady činí 1.747.067,08 Kč z toho podpora činí 541.419,93 Kč 
(náklad obce činí 1.205.647,15 Kč). 
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Doplnil, že je předpoklad, pokud obdržíme dotaci a příjmy obce budou vykazovat avizovaný 
propad, že zateplení budeme realizovat postupně s tím, že by bylo financováno z výnosů z nájmu 
bytů.  
Ing. Šlechtová se dotázala, zda s ohledem na předpokládaný propad příjmů z rozpočtového 
určení daní, budeme moci profinancovat další tři domy? 
Starosta odpověděl, že případná realizace proběhne postupně ve třech letech a bude hrazena 
z vybraného nájemného. 
Usnesení 141/2020 
Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na zateplení bytových domů ve vlastnictví 
obce  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit podání žádostí o dotaci z programu č. 06 Integrovaný regionální operační program,         
     78. výzva   IROP – Energetické úspory v bytových domech III – SC 2.5., na zateplení  
     bytových domů Valtířov 66, Náměstí 171 a Litoměřická 104. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                      T: 14. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč na nákup 
nové CAS. 
Bez diskuze 
Usnesení 142/2020  
Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na nákup 
CAS pro JSDHO Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o poskytnutí dotace jako krajské podpory pořízení nové CAS v rámci      
     dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z  
     Fondu zábrany škod. 
     Poskytovatel: 
     Ústecký kraj 
     Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
     Zastoupený: …………………………, hejtmanem Ústeckého kraje 
     IČ: 70892156 
     DIČ: CZ70892156 
     Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
     číslo účtu:       1630952/0800 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dotaci.                                                               T: 31. 08. 2020                                                     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního 
daru. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů obce spojených s organizací třetího ročníku Tivolího léta. 
Bez diskuze  
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Usnesení 143/2020 
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru – ELKUS s.r.o.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč, který bude použit ke krytí nákladů obce  
      spojených s organizací 3. ročníku Tivolího hudebního léta a uzavření smlouvy o  
      poskytnutí finančního daru. 
      Dárce: 

 ELKUS s.r.o., IČ: 47309610, se sídlem nám. Prokopa Velikého 443/12a,                                         
400 01 Ústí nad Labem. 

II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                           T:  30. 06. 2020 
III. Svěřuje 
     p. Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     v souvislosti s konáním 3. ročníku Tivolího hudebního léta, pravomoc uzavírat smlouvy o   
     přijetí daru a Dohody o vystoupení. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na podání žádosti o udělení nadačního příspěvku 
z hasičského fondu Nadace AGROFERT, se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, na pořízení 
nové cisternové automobilové stříkačky. 
Bez diskuze 
Usnesení 144/2020 
Návrh na podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace 
AGROFERT  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu Nadace AGROFERT na  
     pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. 
II. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
     zabezpečit podání žádosti o dotaci.                                                                     T: 31. 07. 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 návrh na uzavření darovací smlouvy v souvislosti 
s přijetím hmotného daru – 6  ks radiostanice ruční Easy Plus od Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje.  Radiostanice budou předány do užívání jednotce SDH Velké Březno. 
Bez diskuze 
Usnesení 145/2020 
Návrh na přijetí hmotného daru – HZS Ústeckého kraje 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
     přijetí hmotného daru – 6 ks ručních radiostanic EASY PLUSY, které budou předány do  
     užívání jednotce SDHO Velké Březno a uzavření darovací smlouvy. 
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     Dárce: 
     Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
     se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 
     IČO: 70886300 
     DIČ: CZ70886300  
     Zastoupená: plk. Ing. …………………………..., ředitelem HZS Ústeckého kraje 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Žádost o povolení výjimky z počtu děti v MŠ. 
Konstatoval, že ředitelka Mateřské školy Velké Březno, příspěvkové organizace, se obrátila na 
radu obce, jako zástupce zřizovatele, s žádostí ze dne 30. 6. 2020 Č. j.: OUVB – 2311/2020, o 
povolení výjimky z počtu dětí na školní rok 2020/2021. 
Bez diskuze 
Usnesení 146/2020 
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2020/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  
I.   Povoluje  
     pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu žáků Mateřské školy Velké Březno,    
     a to: 
     1. třída - počet dětí 27,  
     2. třída - počet dětí 27, 
     3. třída - počet dětí 25. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     o usnesení informovat ředitelku MŠ.                                                                 T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ 
Velké Březno. Konstatoval, že z podkladů vyplývá, že škola v hodnoceném období, v důsledku 
koronavirových opatření byla uzavřena a nuceně omezila své aktivity nad rámec výuky pro své 
žáky a zaměstnance. Ve škole pracují celkem 3 zájmové kroužky, které současně slouží jako 
doplňková činnost školy. Pro ostatní děti a občany obce zorganizovala škola celkem 3 akce. Škola 
využívá při své činnosti i dotačních titulů a grantů. V uvedeném období se aktivně zapojila do 
celkem 7 projektů. V souladu s úkoly v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců zorganizovala 
škola pro každého zaměstnance školení.  
Doplnil, že v době uzavření školy byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v třídě 
„Berušky“, oprava nábytku a výmalba. Dále byla provedena oprava příjezdových vrat, obcí byly 
odstraněny nedostatky zjištěné kontrolou ČŠI (oplocení a branka u zadního vchodu budovy, 
výměna povrchu části chodníku u hlavního vstupu do budovy).   
Bez diskuze 
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Usnesení 148/2020 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává 
     paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ 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 ředitelku školy.                         T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli                       
ZŠ Velké Březno. Konstatoval, že z podkladů 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. 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. V souladu s úkoly v oblasti dalšího vzdělávání 
zaměstnanců zorganizovala škola pro své zaměstnance celkem 3 semináře. 
Ing. Šlechtová se dotázala, proč je znovu projednáván tento návrh, když jej projednávala už 
minulá rada? 
Tajemník podal následující vysvětlení. V případech, kdy se nadpoloviční většina všech členů 
rady obce nevysloví ve prospěch předloženého návrhu (tzn., hlasuje proti jeho přijetí nebo se 
zdržuje hlasování), pak není výsledkem vznik usnesení, a to ani usnesení opačného významu – 
tzn., nevzniká usnesení, kterým by se jeho obsah stal opositem („otočil by se význam“) 
předloženého návrhu. Jinak řečeno – za situace, kdy pro předložený návrh usnesení nehlasuje 
zákonem stanovené kvórum, žádné usnesení nevznikne, byť by zákonem stanovený počet členů 
rady obce (nadpoloviční většina všech) hlasoval de facto pro závěr opačný, než-li je návrh 
formulovaný předkladatelem. Příklad: Typicky pak bývá návrh usnesení, o kterém se hlasuje, 
předkládán v pozitivním tvaru – „schvaluje“. Pokud však návrh usnesení nebyl přijat, nelze 
takový návrh jednoduše „otočit“ na „neschvaluje“ a uvádět ho jako usnesení rady obce coby 
závazný projev vůle rady obce.  
Zřizovatel mimo jiné jmenuje a odvolává ředitele školy a rozhoduje o jeho odměňování. Vůči 
řediteli školy tak má určitá zákonná oprávnění, která obvykle připadají zaměstnavateli (v našem 
případě školské příspěvkové organizaci).  
Rada obce i v postavení zřizovatele rozhoduje usnesením. Vzhledem ke skutečnosti, že usnesení 
nevzniklo, je třeba konstatovat, že zřizovatel ve věci nerozhodl. Proto je tento návrh předkládán 
znovu se záměrem rozhodnout, tedy přijmout usnesení. Jaké rozhodnutí to bude, je plně 
v kompetenci rady obce. 
Ing. Šlechtová prohlásila, že se ve věci cítí podjatá a proto se hlasování zdrží. 
Starosta podal protinávrh usnesení a to, přiznat odměnu ve výši poloviny částky uvedené 
v důvodové zprávě. 
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Usnesení 149/2020 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává  
     PaedDr. ………………, řediteli ZŠ Velké Březno, p. o. 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši poloviny částky uvedené  
     v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitele školy.               T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Žádost o vyjádření k možnosti zrušení železničního 
přejezdu ve Valtířově u cyklostezky. Konstatoval, že dne 20. 5. 2020 obdržela obec datovou 
schránkou žádost Správy železnic, statní organizace, o vyjádření se k možnosti zrušení 
železničního přejezdu P2974 v železničním kilometru 438,385 trati Všetaty – Děčín. Žadatel svůj 
návrh odůvodňuje svojí dlouhodobou snahou zredukovat počet rizikových přejezdů. 
Dále konstatoval, že se jedná o cestu využívanou obyvateli Valtířova a cyklisty, směřující 
k zámku nebo k benzinové pumpě. Doplnil, že provoz vozidel je na této komunikaci možný, ale 
pouze s povolenkou obce.  Omezující opatření je aplikováno proto, aby tato část komunikace 
sloužila více chodcům a cyklistům, neboť je součástí Labské cyklostezky. Nicméně ji využívají 
majitelé případně pachtýři přilehlých pozemků při přepravě zemědělské techniky, dále je 
využívána vozidly energetiky a vozidly plynáren při údržbě a revizích těchto zařízení. I tato 
vozidla využívají přejezd, aby se dopravila na silnici směr Ústí n. L. – Děčín a zbytečně tak 
nezpůsobovala svým pohybem a rozměry dopravní omezení v úzkých uličkách obce, po kterých 
vede trasa Labské cyklostezky.  
Z výše uvedených důvodů nedoporučuje vydat souhlas se zrušením železničního přejezdu              
č. P 2974 a doplnil, že z důvodu žadatelem zmiňované rizikovosti by bylo lépe, aby byl přejezd 
opatřen závorami a stal se tak bezpečnější. 
Bez diskuze 
Usnesení 150/2020 
Žádost o vyjádření k možnosti zrušení železničního přejezdu ve Valtířově u cyklostezky 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nesouhlasí  
      se zrušením přejezdu P2974 v železničním kilometru 438,385 na trati Všetaty – Děčín. 
II.  Žádá 
      Správu železnic, statní organizaci, 
      aby za účelem snížení rizikovosti přejezdu doplnila přejezd P2974 o závory. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
      o tomto usnesení informovat žadatele.                          T: 31. 07. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že byla dokončena rekonstrukce vrtu ve Vítově. Bylo vyvrtáno 
celkem 73 m a probíhají čerpací zkoušky – zatím čerpáme stabilně 1,2 l/s a od středy bude objem 
čerpané vody zvýšen na 2,4 l/s. Současně je kontrolována ovlivnitelnost ostatních vrtů. Voda se 
jeví jako kvalitní, ale víc řeknou rozbory.   

Starosta informoval radu, že obdržel e-mailovou neoficiální zprávu o tom, že nám byla přiznána 
dotace na workoutové hřiště. Pokud se tato informace potvrdí, budeme muset rozhodnout, kam 
hřiště umístíme. Pokud FK Jiskra bude chtít využívat bývalé škvárové hřiště, bude nutné 
přesunout  workoutové hřiště jinam např. do Pískovny ve Valtířově. 
Ing. Fiala v reakci na sdělení starosty odpověděl, že první krok, pokud budou peníze, by měl 
spočívat v rozhrnutí deponované zeminy, případně její odvezení, aby vznikl prostor pro 
vybudování travnaté plochy. Pak se rozhodne, co dál. Doplnil, že tento typ sportoviště tady chybí, 
a proto by bylo vhodné, najít místo v okolí bývalého škvárového hřiště. 

Starosta informoval radu o tom, že v pátek 17. 7. 2020 proběhne kontrolní den na stavbách 
zateplení, s tím že radní se jej mohou zúčastnit.  

Starosta informoval radní o postupu při získání dotace na ČOV.  Z jednání na Státním fondu 
životního prostředí vyplynulo, že žádost máme doplnit o tzv. legislativní požadavek, který naplní 
podmínku intenzifikace. Proto jsme na krajský úřad odeslali žádost o zpřísnění limitů pro 
vypouštění odpadních vod z ČOV po její rekonstrukci. Současně nás vedení fondu upozornilo na 
skutečnost, že 80 % ze 100 % čištěných vod, jsou vody pivovarské, a že fond podporuje pouze 
čištění odpadních vod od obyvatel, nikoli průmyslových vod. Vyzval nás proto, abychom 
předložili k posouzení náklady na rekonstrukci ČOV pouze pro čištění odpadních vod od 
obyvatel. Z uvedeného vyplývá, že pokud fond poskytne dotaci na rekonstrukci                                   
ČOV Velké Březno, tak nebude v předpokládané výši a rozdíl budeme nuceni uhradit z rozpočtu 
obce. Proto jsme dopisem v tomto smyslu informovali vybraného dodavatele stavby s tím, že 
posouváme termín podpisu smlouvy. Bude nutné, ještě do konce července 2020 svolat radu, která 
rozhodne, jak budeme postupovat dál. 

Starosta informoval radu o tom, že ve středu, 15. 7. 2020 zahájí firma Klement, a.s. práce na 
opravě střechy nové jídelny. 

Starosta informoval radu o tom, že ………….. připraví zadání VZ – nová CAS pro hasiče. 

K bodu programu 6 -  Diskuse                                                                                         

Ing. Šlechtová upozornila na vznikající kavernu v blízkosti křižovatky Mlýnská x Zámecká. 

Ing. Šlechtová navrhla svolat pracovní jednání zastupitelstva k rozpočtu 2021. 

Ing. Šlechtová upozornila na skládku zeminy na p.p.č. 179/3 v k. ú. Vítov. 
Pan Mottl ji informoval o tom, že se jedná o soukromý pozemek. 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 20:40 hod. 

 

 
   Karel Jungbauer                                                                             Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                           místostarostka 
 
Zapsal dne 13. 7. 2020 
L. Boháč. 


