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Č. j.: OUVB - 2390/2020 
PID: DXWX3OP1762X 
SPIS č. 133                                                                       
                                                                                          U S N E S E N Í 

 
35. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 29. 07. 2020 od 17:00h na Obecním úřadě 

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

152/2020 
Program jednání 35. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 35. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Různé: 

• Veřejná zakázka – „ Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ – další 
postup 

Výsledek hlasování:   hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel      0  

153/2020 
Veřejná zakázka – „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“ – další 

postup 
Rada obce Velké Březno projednala informace o průběhu a aktuálním stavu zadávacího řízení k veřejné 
zakázce, jakož i žádosti o dotaci podané u Státního fondu životního prostředí, z níž má být veřejná zakázka 
financována, zvážila možnosti dalšího postupu a 
I.   Schvaluje  
     další postup v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce a v rámci podané žádosti o dotaci takto: 

- starosta obce zajistí ve spolupráci s administrátorem dotace úpravu a doplnění žádosti o dotaci tak, 
aby obec mohla nadále usilovat o získání potřebné dotace, 

- další postup v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce (zrušení zadávacího řízení či uzavření 
příslušné smlouvy o dílo s vybraným účastníkem) bude odviset od rozhodnutí o podané žádosti o 
dotaci,   

- starosta obce informuje o aktuálním stavu zadávacího řízení a podané žádosti o dotaci, jakož i o 
schváleném dalším postupu, vybraného účastníka – společnost „Sdružení Velké Březno ČOV“.  

II. Ukládá 
     Karlu Jungbauerovi, starostovi obce. 
     zabezpečit realizaci schváleného dalšího postupu.                                                                    T: 31. 07. 2020                                                             
Výsledek hlasování:   hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel     0 
 

 

 

              Karel Jungbauer                                                                                 Ing. Hana Šlechtová  
                     starosta                                                                                                místostarostka 


