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Č. j.: OUVB - 2802/2020 
PID:  DXWX3OP17IEX 
SPIS č. 133/20 

 
Z Á P I S   

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

Obecním úřadě Velké Březno 
 

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

Hosté: pan Ing. Petr Plichta Provod, Mgr. Andrea Málková – právní zástupce obce 

Jednání rady bylo zahájeno 17:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

35. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 34. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 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  

Starosta přivítal hosty Mgr. Málkovou a Ing. P……. Dále seznámil přítomné se situací ve věci 
veřejné zakázky „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov – přepojení odpadních vod“, a to 
v návaznosti na stanovisko dotačního orgánu k žádané dotaci, z níž má být financována podstatná 
část ceny díla. 
Konstatoval, že z jednání na Státním fondu životního prostředí vyplynulo, že máme žádost 
doplnit o tzv. legislativní požadavek, který naplní podmínku intenzifikace. Proto jsme na Krajský 
úřad Ústeckého kraje odeslali žádost o zpřísnění limitů pro vypouštění odpadních vod z ČOV po 
její intenzifikaci, na jejímž základě krajský úřad zahájil řízení o navýšení limitů. Doplnil, že 
vedení fondu nás 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. Firma Provod pracuje na zhotovení této dokumentace. 
Z uvedeného vyplývá, že pokud fond poskytne dotaci na intenzifikaci 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. Starosta dále konstatoval, že výše uvedené důvody jej vedly ke svolání tohoto 
jednání, jehož účelem je upřesnění, případně aktualizace informací a stanovení dalšího postupu 
jednání. Následně požádal Ing. P……… o shrnutí všech dostupných informací jak o zajištění 
legislativního požadavku tak rozdělení nákladů na obec x pivovar a návrh dalšího postupu. 

Ing. ……………. popsal technologický výkres ČOV a zopakoval požadavky k doplnění od SFŽP 
s termínem do konce července 2020 (legislativní požadavek, rozdělení nákladů na obec a 
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pivovar). Dále informoval, že ve spolupráci s Ing. ……… přezkoumali stávající dokumentaci i 
vzhledem k likvidaci dešťových vod a přepočítali náklady na realizaci, jak pro obec, tak pro 
pivovar. Upozornil, že stát financuje pouze akce, které jsou v souladu s PRVK Ústeckého Kraje 
a následně ČR. Tato akce je v souladu. Kapacita ČOV se posuzuje ze dvou hledisek zatížení 
látkové, hydraulické. Látková pro obec 4000 EO pro pivovar 15 000 EO. Hydraulická zhruba 
v opačném poměru, tedy daleko více odpadní vody „teče z obce“. Na základě těchto ukazatelů 
přepočítáváme náklady pouze pro obec, tzn. 4000 EO. Na stavebních pracích činí rozdíl               
1,6 mil. Kč - většina staveb musí být zachována dle stávající dokumentace (dosazovací nádrže 
atd.). V technologické části,  je potřeba méně vzduchu na provzdušňování. Dle aktuálních 
informací dodavatele provzdušňovacích prvků je náklad na toto zařízení cca o 32 % nižší. Tedy 
zatím vychází částka cca 3,8 mil. Kč jako celý náklad, který by spadl do neuznatelných.   

Ing. Fiala – rozumím tomu tak, že to upravujeme na základě podmínek pro dotaci? 

Ing. P………… – ne, z jednání SFŽP vyplynulo, že máme prokázat náklady na ČOV pouze pro 
obyvatele, tedy na 4000 EO. Konstatoval, že látkově to vypadá nevyváženě 15000 pivovar a 4000 
obec, ale hydraulické zatížení je hlavně obce, a proto hlavně dosazovací nádrže musí být takové, 
jaké jsme vyprojektovali.   

Ing. Fiala – pro nás je důležité, jaké investice jsou nutné pro „obec“ a jaké pro „pivovar“. Na 
základě této informace můžeme rozhodnout. 

Ing. P……… – je důležité ještě vás informovat o stanovisku Ing. Šorma, které se týká technologie 
vlastního čištění. Shodli jsme se na tom, že pro současné potřeby obce je dostačující jedna linka 
s kapacitou 2.070 m3. Předložil radě upravené technologické schéma – bez úpravy pH a se 
snížením množství vzduchu. 

Pan Mottl – informoval radní o množství splaškové vody v normálním provozu a při průtrži 
mračen. Současně informoval o problému udržet pH v době, kdy je pivovar v provozu. 

Ing. P…… upozornil na skutečnost, že upravenou (doplněnou) dokumentaci je třeba doručit na 
SFŽP nejpozději do pátku. Nyní ještě dodavatel provzdušnění přepočítává, dle požadavku SFŽP 
náklady „bez pivovaru“. 

Pan Mottl – pochopil jsem, že by pro obec v podstatě stačila jedna linka. 

Ing. P……. – ano, ale byly by s tím neustále nějaké problémy. Proto se kapacita ČOV v celé 
Evropě počítá vždy na ten „nejhorší“ týden v roce. ČOV potřebuje takový systém, aby vody měly 
čas se provzdušnit a čas na to se usadit, pokud se do nich budou „valit“ další vody, čistírna nebude 
fungovat. Dále předložil radním návrh dopisu určeného SFŽP s pěti přílohami: 
1. žádost KÚÚK na zpřísnění limitů, 
2. aktualizace technologická – viz přísnější limity, 
3. aktualizace projekční části, 
4. vyjádření projektanta k problému ČOV 4000 EO, 
5. upravené rozpočty – pouze pro potřeby obce. 

Ing. Fiala – s tím asi problém nebude, spíše by mne zajímalo, jak to dále bude pokračovat. 

Ing. Šlechtová – na základě tohoto dopisu nám to fond uzná nebo neuzná. Je to tak? 

Ing. P……… informoval radu o obsahu telefonického rozhovoru, který za tímto účelem vedl s    
Ing. F…………. ze SFŽP, ze kterého vyplynulo, že pokud naší žádosti vyhoví, bude předložena 
k podpisu ministrovi v září.  

Ing. Šlechtová – pokud nevyhoví, budeme moci požádat alespoň o Valtířov? 

Starosta odpověděl, že SFŽP již bylo sděleno, že na to nám přispějí. 
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Ing. Fiala – my nyní nevíme, zda nám poskytnou dotaci a pokud ano, v jaké bude výši. 

Ing. P…….. – naše společnost administruje dotace od roku 1997 a poprvé po nás SFŽP požaduje 
vyčíslit uznatelné a neuznatelné náklady. Doplnil, že pro plánovací období 2014 – 2020 fond 
stanovil, že příspěvek činí 63, 75 % uznatelných nákladů. Dále doplnil, že u SFŽP se používá 
tzv. průběžné financování a vysvětlil jeho principy. 

Starosta doplnil, že z jednání na SFŽP vyplynulo, že pokud doložíme, co požadovali a oni uznají 
vyčíslené náklady jako objektivní, že naši žádost podpoří. Nyní bychom měli projednat další 
kroky ve věci veřejné zakázky. 

Ing. P………– důvodem, proč jsme po obci požadovali vysoutěžit dodavatele stavby je, že SFŽP 
přiznává tomu, kdo má vybraného dodavatele poměrně dost plusových bodů. Podmínky pro 
zahájení stavby jsou obdržení rozhodnutí o přidělení dotace a do 14 dnů od převzetí staveniště. 
Ve smlouvě o dílo je jednou z rozvazovacích podmínek možnost odstoupení od smlouvy 
v případě, že zadavatel neobdrží dotaci v takové výši, aby byl schopen stavbu profinancovat. 
Dále zákon stanoví lhůtu, do které musí být buď podepsána smlouva, nebo zrušeno výběrové 
řízení. V našem případě se jedná o datum 31. 7. 2020. To znamená, že vy teď musíte rozhodnout, 
zda zrušit výběrové řízení, anebo podepsat smlouvu. 

Mgr. Málková upřesnila tvrzení Ing. P……. – jedná se o zadávací lhůtu. Je to lhůta, po kterou je 
účastník vázán svou nabídkou. Pokud v této lhůtě neodešle zadavatel oznámení o výběru 
dodavatele, tak to výběrové řízení končí. Oznámení však odesláno bylo, takže již žádná lhůta 
není. Zákon ukládá, že smlouva má být uzavřena bez zbytečného odkladu. Žádnou jinou lhůtu 
pro uzavření smlouvy zákon nestanoví. Vyčkávat do září nepovažuje za řešení. 

Ing. Šlechtová – pokud podepíšeme smlouvu a neobdržíme dotaci, můžeme od smlouvy 
odstoupit, ne?  

Mgr. Málková – vidí nebezpečí v tom, že obec již zhruba od poloviny měsíce června ví, že 
s vysokou pravděpodobností dotaci neobdrží. Lze proto očekávat, pokud uzavřeme smlouvu a 
následně od ní odstoupíme z důvodu, že jsme neobdrželi dotaci, požadavek dodavatele na 
náhradu škody.  

Ing. Fiala se ztotožnil s názorem Mgr. Málkové. 

Mgr. Málková doplnila své stanovisko a informovala přítomné o obsahu dopisu, který byl v této 
souvislosti vybranému dodavateli odeslán. 

Ing. Šlechtová – to znamená, že nyní bychom měli zrušit výběrové řízení? Jeví se jí to, jako 
nejméně „bolestivá“ cesta. 

Ing. Fiala – domnívám se, že nyní zrušit výběrové řízení by byla chyba, musíme počkat na 
rozhodnutí o přidělení dotace. Jestliže dotace nepřijde, budeme řešit, zda realizovat pouze ČOV 
Valtířov a využít vysoutěženého dodavatele, nebo udělat nové výběrové řízení. Nyní jde o to, co 
se smlouvou. 

Ing. Šlechtová – navrhuje uzavřít s dodavatelem dohodu o tom, že je obeznámen s naší situací a 
že posečká a nebude z těchto důvodů podávat žalobu na povinnost uzavřít smlouvu. 

Mgr. Málková – navrhnout uzavření takovéhoto prohlášení samozřejmě můžeme, ale upozornila 
na možnost kohokoliv podat námitku na UHOS, pro který toto prohlášení nebude mít žádnou 
relevanci. 

Ing. Fiala – dotázal se, jakou odpovědnost v tomto případě nese administrátor dotace. Obec 
uzavřela smlouvu s administrátorem právě proto, aby se „ o nic nemusela starat“ a vyhnula se tak 
těmto problémům. 
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Ing. Šlechtová – obec se nyní nachází v patové situaci – pokud neobdržíme dotaci na celou 
stavbu, budeme moci realizovat pouze Valtířov -  stávající výběrové řízení nebudeme moci 
využít a stejně jej budeme muset zrušit. 

Paní Mendlová – proběhlo mezitím nějaké jednání mezi vedením obce a vybraným dodavatelem? 

Starosta – ne, zatím odešel pouze zmiňovaný dopis. Zítra má přijet Ing. Š…………, tak to s ním 
zkusím projednat. 

Paní Mendlová – navrhuje, aby Ing. Š…………... vydal písemné prohlášení, ze kterého vyplyne, 
že o situaci ví, že obec ve věci není nečinná a že vyčkají do rozhodnutí SFŽP. 

Mgr. Málková – je zvláštní, že zhotovitel na dopis obce doposud nereagoval.  

Ing. P……… – uvedl několik příkladů, kdy obce uzavřely smlouvu s vybraným dodavatelem a 
následně třeba rok čekaly, zda dotaci obdrží.    

Mgr. Málková – zopakovala situaci, ve které se obec jako zadavatel nachází a konstatovala, že 
je zásadně rozdílná od obcí, které jako příklad uvedl Ing. Plichta.  

Ing. Šlechtová – pokud smlouvu uzavřeme – můžeme mít problém, pokud neuzavřeme, můžeme 
mít také problém, ale menší. Doporučuje smlouvu neuzavírat. 

Ing. Fiala se připojuje k názoru Ing. Šlechtové. 

Mgr. Málková – to považuje za jediné možné východisko a také doporučuje smlouvu prozatím 
neuzavírat a vyčkat, jak to bude dál. 

Ing. Šlechtová – s pivovarem již někdo jednal? 

Starosta – ne, zatím jsou stále v karanténě. 

 
Usnesení 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“.  
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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 
 

 

 


