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

Z Á P I S   
 

z 36. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 19. 08. 2020 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Omluveni: 

Jednání rady bylo zahájeno 16:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

36. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 35. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze, který byl doplněn o návrh dodatku smlouvy budoucí, uzavřené s ČEZ 
Distribuce a.s. 
Usnesení 154/2020 
Program jednání 36. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 36. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr pronájmu části p. p. č. 152 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu části p. p. č. 329/9 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Pronájem části p. p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Pronájem p. p. č. 392/4 v k. ú.  Valtířov nad Labem. 
• Prodej p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Prodej p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Prodej p. p. č. 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., ………….., Velké Březno.  
• Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. …, …………., Velké Březno. 

3. Finanční záležitosti: 
• Žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci 

projektu obědy pro děti. 
• Žádost společnosti Stopa bezpečí s.r.o. o příspěvek na projekt „ Řekni šikaně NE“. 

4. Různé: 
• Zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky nazvané „Pořízení cisternové 

automobilové stříkačky - obec Velké Březno“. 
• Prodloužení termínu k uzavření smlouvy o koupi p. č. 291/114 v k. ú. Velké Březno. 
• Žádost o povolení výjimky ze směrnice č. 1/2017 
• Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od ledna do června 2020. 
• Organizační zabezpečení konání 14. schůze zastupitelstva obce. 
• Dodatek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě. 
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5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost paní …………………………………………, 
Velké Březno o pronájem části p.p.č. 152 v k. ú. Velké Březně o výměře cca 91 m2. Jedná se o 
rozšíření výměry pronájmu ze stávající nájemní smlouvy 1/2016 z 9 m2 na 100 m2. Tuto část 
v současné době stejně užívá a pozemek udržuje  - seká a  má zde bazén, posezení a hrací plochu 
…………………………………………... Paní ……………. byla seznámena s tím, že současné 
nájemné již činí 4,- Kč/m2/rok. 
Paní Mendlová vyslovila obavu, že pronájmem pouze zlegalizujeme nepořádek, který na pozemku 
žadatelka způsobuje.  Z tohoto důvodu bude proti. 
Pan Mottl doplnil, že je třeba o důvodu zamítnutí žádosti informovat žadatelku. 
Usnesení 155/2020 
Záměr pronájmu části p. p. č. 152 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
      záměr pronájmu části pozemku č. 152 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 90 m2. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     o usnesení informovat žadatele.                                                                         T:  31. 08. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost doručenou dne 30. 06. 2020 panem                 
……………………………………………, 403 23 Velké Březno o pronájem části p.p.č. 329/9 
v k. ú. Vítov u Velkého Března o výměře cca 300 m2. Konstatoval, že žadatel jako důvod uvádí 
sekání travního porostu za účelem jeho sušení, dále možnost parkovat osobní automobil. 
Současně upozornil na skutečnost, že úřad zaevidoval žádost o koupi tohoto pozemku. Vzhledem 
k této skutečnosti doporučuje záměr nájmu neschvalovat. 
Paní Mendlová vyslovila obavu, že pronajatý pozemek bude sloužit víc jako parkoviště, než pro 
sekání trávy. Současně navrhla na části přilehlé k ulici Litoměřická vybudovat v budoucnu 
obecní parkovací stání, které by řešilo neutěšenou situaci s parkováním v okolí Litoměřické 
ulice. 
Pan Mottl upozornil na skutečnost, že pan ……… má plot na obecním pozemku.  
Radní se shodli, že nájemní smlouva by měla obsahovat podmínku, že na pozemku nevzniknou 
žádné stavby. 
Usnesení 156/2020 
Záměr pronájmu p. p. č. 329/9 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     záměr pronájmu pozemku č. 329/9 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  21. 08. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání žádost paní ……………………………………,            
Velké Březno, o pronájem části pozemku p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březně o výměře cca 787 m2. 
Za účelem odpočinku a rekreace. Doplnil, že roční nájemné činí 3.148,- Kč. Dále doplnil, že 
Komise majetková a bytová souhlasí bez výhrad a že záměr byl schválen usnesením rady obce 
číslo 133/2020 a zveřejněn dne 15. 07. 2020 po dobu 15 dnů.  
Bez diskuze 
Usnesení 157/2020 
Pronájem části p. p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     pronájem části pozemku č. 851/1 v k. ú. Velké Březno o výměře 787 m2, na dobu neurčitou, 
     účel nájmu: zahrada  
     za cenu 4,- Kč/m2/rok.  
     Nájemce: 
     …………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                 T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

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, vedeného 
jako zahrada, za účelem sekání a udržování pozemku. Doplnil, že v budoucnu má žadatel zájem 
o jeho odkup za účelem scelení se svým pozemkem č. 392/1 v k. ú. Valtířov nad Labem. Dále 
doplnil, že roční nájemné činí 108,- Kč a že Komise majetková a bytová souhlasí bez výhrad. 
Záměr byl schválen usnesením rady obce č. 134/2020 a zveřejněn dne 15. 07. 2020 po dobu        
15 dnů.  
Paní Mendlová požádala o prověření možnosti navýšení nájemného z obecních pozemků. Dále 
požádala o prověření možnosti případného rozšíření přilehlé komunikace. 
Usnesení 158/2020 
Pronájem p. p. č. 392/4 v k. ú.  Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     pronájem pozemku č. 392/4 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 27 m2, na dobu neurčitou, 
     účel nájmu: zahrada 
     za cenu 4,- Kč/m2/rok.  
     Nájemce: 
     ……………………………………………………... 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                               T:  30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost manželů ………………………………………, 
403 23 Velké Březno, o koupi pozemku číslo 103/1 o výměře 266 m2 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. Důvodem koupě: vlastnictví bytu v domě čp. 271 v ul. Litoměřická a jsou členové          
SVJ Litoměřická 271. Konstatoval, že záměr prodeje byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva 
obce, usnesením č. 192/2020 a byl zveřejněn 25. 6. 2020 -13. 7. 2020, a že pozemek č. 103/1 je 
v nájmu SVJ Litoměřická 271, č. smlouvy 18/2014. SVJ nemá o koupi zájem. Doplnil, že druhý 
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zájemce, manželé …………, od svého záměru koupit p.p.č. 103/1 odstoupili. Dále doplnil, že 
byl zpracován znalecký posudek č. 6015-020/20, cena obvyklá byla znalcem stanovena na   
484,60 Kč/m2, po zaokrouhlení cena pozemku činí 130.000,- Kč. Žadatelé byli s odhadem 
seznámeni a dne 4. 8. 2020 podali žádost o snížení kupní ceny. 
Starosta upozornil členy rady na skutečnost, že § 39 odst. 2 zákona stanoví: 
Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase 

obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, 

jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání 

neplatné. 

Paní Mendlová doporučuje prodat všechny pozemky za cenu obvyklou. 
Usnesení 159/2020 
Prodej p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2, v k. ú. 
Vítov u Velkého Března 
za cenu 130.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem 

     Kupující: 
     ……………………………………………………………………………….. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                        T:  14. 09. 2020                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost Společenství vlastníků jednotek                   
Litoměřická 271, Velké Březno o koupi pozemků č. 103/3 o výměře 130 m2 v k. ú.  Vítov u 
Velkého Března. Pozemek by chtěli využít k vybudování zahrady pro společenství. V současné 
době má společenství tento pozemek v nájmu smlouvou č. 14/2014. Kauce ve výši 5.000,- Kč 
byla složena.  Konstatoval, že záměr prodeje byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce, 
usnesením č. 191/2020 a byl zveřejněn 25. 6. 2020 - 13. 7. 2020. Doplnil, že byl zpracován 
znalecký posudek č. 6014-019/20 a že cena obvyklá byla znalcem stanovena na 484,60 Kč/m2, 
po zaokrouhlení cena pozemku činí 63.000,- Kč s tím, že po seznámení s touto cenou žadatelé 
podali žádost o snížení kupní ceny. Proto starosta upozornil členy rady na ustanovení § 39                
odst. 2 zákona o obcích. 
Bez diskuze 
Usnesení 160/2020 
Prodej p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
 Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 103/3 zahrada, o výměře 130 m2, v k. ú. 
Vítov u Velkého Března 
za cenu 63.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem 

     Kupující: 
     Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 271, se sídlem Litoměřická 271, 403 23 Velké  
     Březno. 
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II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                        T:  14. 09. 2020     
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost: 
a) pí ……………………………………, Velké Březno o koupi pozemku číslo 104/1 o výměře 

195 m2 v k. ú.  Vítov u Velkého Března za účelem zahrady. V současné době má pozemek 
pí ………... v nájmu smlouvou č. 13/2014. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena.  

b) manželů ………………………………………………………….., 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 pí ………………, která také podala žádost na koupi. 
Pozemek č. 103/1 je pronajat SVJ Litoměřická 271. Dne 24. 6. 2020 manželé ………. 
zaplatili kauci ve výši 5.000,- Kč s tím, že již mají zájem pouze o pozemek č. 104/1 v k. ú. 
Vítov u Velkého Března. 

Konstatoval, že záměr prodeje byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce, usnesením číslo 
192/2020 a byl zveřejněn 25. 6. 2020 - 13. 7. 2020. Doplnil, že byl zpracován znalecký posudek 
č. 6016-021/20, cena obvyklá byla znalcem stanovena na 484,60 Kč/m2, po zaokrouhlení cena 
pozemku činí 95.000,- Kč. Dále doplnil, že žadatelé byli s odhadem seznámeni a dne                                
4. 8. 2020 podala pí ………… žádost o snížení kupní ceny. 
Proto starosta upozornil členy rady na ustanovení § 39 odst. 2 zákona o obcích a v souvislosti 
s tím konstatoval, že z pohledu zákona nevzniklo paní ………… nájmem žádné předkupní právo. 
Tudíž je třeba obě nabídky posuzovat shodně. Pokud by paní ……….. na slevě trvala, bude její 
nabídka ekonomicky nevýhodná, neboť druzí žadatelé, manželé …………, cenu obvyklou 
akceptují. V případě, že současný nájemce akceptuje nabídkovou cenu, může jeho nabídku 
zastupitelstvo upřednostnit. Dále doplnil, že v uplynulém týdnu paní ………….. písemně sdělila, 
že žádnou slevu nepožaduje. 
Bez diskuze 
Usnesení 161/2020 
Prodej p. p. č. 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 104/1, zahrada, o výměře 195 m2, v k. ú. 
Vítov u Velkého Března 
za cenu 95.000,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem 

     Kupující: 
     ………………………………………………………………………. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                        T:  14. 09. 2020                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ..,            
…….., Velké Březno. Konstatoval, že se jedná o byt zvláštního určení. Doplnil, že byt byl 
postupně nabízen celkem 8 žadatelům a že zájem o výše uvedený byt projevila pouze paní 
………………………….. Dále doplnil, že žádost o pronájem bytu zvláštního určení podala na 
OÚ Velké Březno dne 19. 09. 2016 a tuto žádost pravidelně aktualizovala. Komise majetková a 
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bytová navrhuje  uzavřít Smlouvu o nájmu bytu č. .., ul. ……………., Velké Březno pro nájemce 
paní …………………………………………………………………………………………….. 
Bez diskuze  
Usnesení 162/2020 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. .., …………., Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

        uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …, ul. ……………, 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: 
        ……………………………………………………………………………………..  

II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
      zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                   T: 31. 08. 2020          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. .., 
………….., Velké Březno. Doplnil, že paní ……….. má uzavřenou Smlouvu o nájmu bytu ze 
dne 23. 3. 2020 na dobu určitou do 31. 7. 2020. Vzhledem k této skutečnosti si podala dne           
17. 7. 2020 žádost o prodloužení nájmu bytu o další období. Dále doplnil, že nedoplatek na nájmu 
k 31. 7. 2020 činí celkem 5.715,- Kč a nedoplatek za vyúčtování služeb roku 2019 činí                 
1.109,- Kč. Komise majetková a bytová souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu 
určitou do 31.12.2020. 
Paní Mendlová se dotázala na vývoj dluhu - zda je dluh umořován. 
Tajemník odpověděl, že postupně ano. 
Usnesení 163/2020 
Návrh na uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. .., …………., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 

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

 Nájemce: 
         ……………………………………………………………………... 

II.   Ukládá 
       Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
       zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                    T: 31. 08. 2020          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím 
finančního daru v rámci projektu obědy pro děti. Konstatoval, že ředitel Základní školy Velké 
Březno žádá radu obce o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti 
Women for Women o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti.  
Bez diskuze. 
 
 



 

 

7 
 

Usnesení 164/2020             
Žádost ZŠ Velké Březno o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu 
obědy pro děti. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost  
I.    Souhlasí 
      s přijetím účelově určeného finančního daru ve školním roce 2020/2021 v celkové výši   
      23.205,- Kč, a to ve dvou částech (9.044,- Kč od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a 14.161, - Kč  
      od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021) v rámci projektu obědy dětem. 
      Obdarovaný: Základní škola Velké Březno p. o.  
      Dárce:  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                T: 31. 08. 2020 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Žádost společnosti Stopa bezpečí s.r.o. o příspěvek na 
projekt „ Řekni šikaně NE“. Konstatoval, že dne 22. 7. 2020 obdržel prostřednictvím e-mailu 
žádost společnosti Stopa bezpečí s.r.o. o finanční příspěvek na realizaci projektu „Řekni šikaně 
NE“ formou placené prezentace v brožuře, která bude vydána pro děti v Ústeckém kraji. 
Ing. Šlechtová se dotázala, kolik zbývá v rozpočtu na tyto účely? 
Tajemník odpověděl, že cca 7.000,- Kč. 
Usnesení 165/2020 
Žádost společnosti Stopa bezpečí s.r.o. o příspěvek na projekt „ Řekni šikaně NE“ 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost  
I.    Neschvaluje 
      podpoření projektu „ Řekni šikaně NE“ nákupem prezentace v publikaci nazvané   
      „Řekni šikaně ne!“  
II.  Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      o usnesení informovat společnost Stopa bezpečí s.r.o.                                     T: 31. 08. 2020 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDHO Velké Březno. Konstatoval, že dle zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se jedná o nadlimitní veřejnou 
zakázku na dodávky, neboť předpokládaná hodnota činí veřejné zakázky 5.785.000,- Kč bez 
DPH. (6.999.850,- Kč s DPH). Dále doplnil, že zadání zakázky a její hodnocení proběhne pouze 
elektronicky. 
Bez diskuze 
Usnesení 166/2020 
Zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky nazvané „Pořízení cisternové automobilové 
stříkačky - obec Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 

1. Zadání nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec 
Velké Březno“ dle zadávací dokumentace zpracované společností Eurokom plus, s.r.o. 

2. Zástupce zadavatele – Společnost  Eurokom plus, s.r.o., IČ: 246 98 172, se sídlem Pražská 
171, Terezín. 
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II.  Ustavuje 
      Hodnotící komisi ve složení: 
      Karel Jungbauer, starosta – předseda komise 
      Ing. Jan Fiala, radní - člen komise 
      Ivan Mottl, radní – člen komise 
      Ing. Hana Šlechtová, místostarostka – člen komise 
      Jaroslav Panocha, velitel JSDHO – člen komise 
      Náhradnici: 
      Jan Šotka – zastupitel 
      PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl – zastupitel 
      Patrik Panocha – zástupce velitele JSHDO 
III. Ukládá 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi, 
      prostřednictvím společnosti Eurokom plus, s.r.o zabezpečit zadání VZ.          T: 31. 08. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o prodloužení termínu k uzavření smlouvy o 
koupi p. č. 291/114 v k. ú. Velké Březno.  Konstatoval, že 13. ZO dne 22. 6. 2020, schválilo 
usnesením č. 203/2020 Smlouvu o prodeji pozemku č. 291/114 ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 973 m2, v k. ú. Velké Březno s termínem uzavření do 31. 7. 2020. Doplnil, že dne 22. 7. 
2020 byla doručena žádost kupujících o prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy do                 
31. 8. 2020, a to z důvodu finálního vyřizování a schválení hypotéky. 
Bez diskuze 
Usnesení 167/2020 
Prodloužení termínu k uzavření smlouvy o koupi p. č. 291/114 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce velké Březno, 
     schválit prodloužení termínu plnění usnesení č. 203/2020 do 31. 8. 2020. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  14. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o povolení výjimky z postupu stanoveném 
v Hlavě 2 Směrnice č. 1/2017 – O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, 
na dodávky nebo služby, sloužící k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její 
činnosti. Konstatoval, že důvodem podání žádosti je, že na kontrolním dni „zateplení BD“, který 
se uskutečnil dne 11. 8. 2020, zhotovitel poukázal na nutnost výměny střešních okapů domu 
Ústecká 149 a 152. Současně předložil nabídku a návrh smlouvy. Nabídková cena bez DPH činí 
197.036,70 Kč. Doplnil, že tyto klempířské práce nebyly předmětem vysoutěžené veřejné 
zakázky a s ohledem na skutečnost, že zakázka je spolufinancována MMR ČR, je navrhováno 
provést výměnu okapů jako samostatnou akci, kterou bude hradit obec z nákladů na správu 
bytového fondu. Dále doplnil, že dle směrnice č. 1/2017 pro výběr zhotovitele je nutné vyzvat 
minimálně 2 uchazeče. Z tohoto důvodu žádáme radu obce o výjimku, aby obec mohla uzavřít 
smlouvu o dílo se zhotovitelem zateplení, protože ručit za kvalitu díla bude jedna firma a ještě 
ušetříme za stavbu lešení.  
Paní Mendlová se dotázala, proč nebyla výměna okapů zahrnuta do zakázky při zadání. Proč 
nedošlo ke kontrole aktuálního stavu celého objektu. 
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Starosta odpověděl, že zadání realizovala externí firma na základě 5 let staré projektové 
dokumentace a že bychom na výměnu okapů žádnou dotaci nedostali. Doplnil, že takto alespoň 
ušetříme za lešení. 
Usnesení 168/2020 
Žádost o povolení výjimky ze směrnice č. 1/2017 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Povoluje 
       v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 za účelem výběru   
       zhotovitele výměny střešních okapů na domě Ústecká 149 a 152, výjimku  
       z postupu  uvedeném v Hlavě 2 Směrnice č. 1/2017. 
II.   Schvaluje 
       uzavření smlouvy o dílo za cenu 197.023,70 Kč bez DPH  
       Zhotovitel: 
       Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
 III. Ukládá 
       Miroslavu Šestákovi, vedoucími úseku SOM OÚ,    
       zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                               T:  31. 08. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání přehled o plnění usnesení přijatých za období od ledna 
do června 2020. Konstatoval, že v daném období uložila rada obce usnesením celkem 79 úkolů, 
z toho: 
77 úkolů bylo splněno, z toho 4 po termínu, 
1 úkol navržen na zrušení jako nepotřebný, 
1 úkol navržen na prodloužení do konce října 2020. 
Bez diskuze 
Usnesení 169/2020 
Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od ledna do června 2020 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 
1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 a 
I.  Ruší 
     usnesení č. 23/2020 
II  Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení 
          č. 02/2020 do 17. 02. 2020 
          č. 03/2020 do 17. 02. 2020 
          č. 21/2020 do 10. 02. 2020 
          č. 49/2020 do 02. 03. 2020 
          č. 105/2020 do 31. 10. 2020 
      2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání organizační zabezpečení 14. jednání Zastupitelstva obce 
Velké Březno a doplnil, že se s největší pravděpodobností uskuteční v rouškách. 
Usnesení 170/2020 
Organizační zabezpečení 14. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 14. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
        Obecního úřadu Velké Březno dne 14. 09. 2020 od 17:00 hod. takto:  

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

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část. 
3. Hospodaření s majetkem obce: 

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

• Prodej p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Prodej p. p. č. 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Prodej p. p. č. 291/90 a 291/91 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/92 a 291/93 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/110 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 292/2 a 292/3, oba v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej p. p. č. 103/1 v k.ú.  Vítov u Velkého Března. 
• Prodej p. p. č. 103/3 v k. ú.  Vítov u Velkého Března. 
• Prodej p. p. č. 104/1 v k. ú.  Vítov u Velkého Března. 
• Koupě pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad Labem.  
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene  a    

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

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 
4. Finanční záležitosti: 

• Rozpočtové opatření 3/2020 
• Souhlas s podáním žádosti o dotaci na zateplení bytových domů. 

5. Různé: 
• Prodloužení termínu k uzavření smlouvy o koupi p. č. 291/114 v k. ú. Velké Březno. 
• Zpráva o plnění usnesení přijatých v 1. pololetí 2020  

6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 

   II.  Ověřovatele a skrutátory 14. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla Hasprová   
         a pan Ivan Mottl       
   III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
         Ing. Jan Fiala, Bc. Tomáš Pýcha a pan Jan Šotka. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření dodatku smlouvy budoucí s ČEZ 
Distribuce, a.s. Konstatoval, že 14. Rada obce, dne 19. 8. 2019 schválila, na podnět společnosti 
Eltodo, a.s., uzavření celkem 8 smluv budoucích o připojení k distribuční soustavě, a to v rámci 
stavby „Celková obnova veřejného osvětlení Velké Březno“. Jednalo se o osm nových zapínacích 
míst. Dne 4. 8. 2020 obdržel obecní úřad žádost ČEZ Distribuce, a.s. o prodloužení lhůty pro 
splnění povinností PDS souvisejících s provedením stavebních a montážních prací do                   
30. 6. 2021. 
Bez diskuze 
Usnesení 171/2020 
Dodatek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení  
     k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 19_SOBS01_4121541717,    
     Nový Les, p.p.č. 296/4 v k. ú. Valtířov nad Labem, kterým se prodlužuje lhůta plnění  
     povinností PDS do 30. 06. 2021.  
     Provozovatel:  
     ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku budoucí smlouvy.                                                T:  31. 08. 2020 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že obdržel žádost FK Jiskra o posílení dotace pro rok 2020, 
kterou postoupil k projednání Finančnímu výboru. 

Starosta informoval radu o návrhu smlouvy o zajištění PO v obci Homole, který předal 
k připomínkování právníkovi obce.  

Starosta informoval radu o tom, že byly schváleny obě žádosti na zbudování workoutového hřiště 
a oplocení beachvolejbalového hřiště s tím, že na první jsme již obdrželi registraci a nyní čekáme 
na registraci druhé. Byla zpracována zadávací dokumentace a vyzváno celkem 5 firem k podání 
nabídky. Dne 27. 8. 2020 se v 11:30 hod. uskuteční otevírání obálek a hodnocení nabídek.  

Zateplení obecních domů probíhá dle harmonogramu. Příští radu předložíme k projednání 
změnový list. Jedná se o méněpráce ve výši 5.700,- Kč (Ústecká) a 13.000,- Kč (Litoměřická), 
současně ale budou provedeny vícepráce (dodávka sklepních oken, které nebyly zahrnuty 
v rozpočtu) celková výše víceprací po odečtení méněprací dosáhne částky cca 13.000,- Kč. 

Starosta informoval radu o tom, že pan ………. navezl bez povolení na obecní pozemek výkopek, 
byl vyzván k jeho odstranění pod hrozbou sankce – doposud výkopek neodstranil. 

Starosta informoval o tom, že v Tivoli se poprali dva opilci a způsobili škodu ve výši                     
70.000,-  Kč na vybavení restaurace. 

Starosta informoval radu o tom, že 37. rada obce se nebude konat 31. 8. 2020, ale 9. 9. 2020. 

Starosta informoval o tom, že jsme obdrželi výpověď smlouvy o provádění zimní údržby. 
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Starosta informoval radu o tom, že obnova vrtů splnila svůj účel, neboť z vítovských vrtů 
získáváme navíc 1,2 až 1,5 l/s. Současný stav vody ve vrtech umožňuje bezproblémové pokrytí 
spotřeby v obci. 

Starosta informoval radu o tom, že byly doplněny a odeslány podklady k žádosti o dotaci 
vyžádané SFŽP. 

 

K bodu programu 6 -  Diskuse       

Ing. Šlechtová v souvislosti s uspořádáním plesu obce 2021 požádala o tipy na kapelu. 

Ing. Šlechtová v souvislosti přípravou akce „Rozsvěcení vánočního stromu“ požádala o nákup 
ještě jedné várnice na čaj.                                                                              

 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:30 hod. 

 

 
   
 
 
 
 
    Karel Jungbauer                                                                             Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                           místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 19. 8. 2020 
L. Boháč. 


