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Č. j.: OUVB - 3246/2020 
PID: DXWX3OP17XWI 
SPIS č. 169/20 

Z Á P I S   
 

z 37. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 09. 09. 2020 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová (od 16:10), Ing. Jan Fiala, paní Zuzana 
Mendlová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 

Omluveni: 

Jednání rady bylo zahájeno v 16:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

37. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 36. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 172/2020 
Program jednání 37. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 37. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr prodeje pozemků p. č.  329/6 a 329/9, oba v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje pozemku p. č. 70/2 v k. ú. Velké Březno. 
• Pronájem části p. p. č. 329/9 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu části p. p. č. 457 v k. ú. Velké Březno. 
• GridServices, s. r. o. - prodej č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad Labem + věcné břemeno. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019138/002. 
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Sitel, spol. s r.o. - p.p.č. 798, 812/1. 
• Smlouva o zřízení věcného břemene  - GridServices, s.r.o. – p. p. č. 39 a 105, oba v k. ú. 

Velké Březno. 
• Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby“ Vodovodu 

a splaškové kanalizace v lokalitě obytného souboru Vítov II, Pod Vartou“. 
• Návrh na zrušení věcného břemene zapsaného na Listu vlastnictví č. 339. 

3. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtové opatření č. 3/2020. 
• Změna usnesení zastupitelstva obce  - poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního 

programu obce na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí.                   
• Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zápůjčce a o zřízení zástavního práva 

k movité věci - FK Jiskra Velké Březno. 
4. Různé: 

• Návrh opatření zastupitelstva obce č. 1/2020 - Řád veřejného pohřebiště. 
• Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce s názvem: „Hřiště pro mládež a oplocení beachvolejbalového hřiště ve Velkém 
Březně“. 
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• Uzavření smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku za účelem výsadby 
okrasných dřevin na pozemku č 22/2 v k. ú. Velké Březno. 

• Žádost o povolení výjimky ze směrnice č. 1/2017. 
5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání Záměr prodeje p. p. č. 329/6, 329/8, 329/9 v                                     
k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela dne 12. 08. 2020 žádost paní             
……………………………………………………………….. o koupi pozemku č. 329/6 o výměře 
248 m2, 329/9 o výměře 923 m2, 329/8 o výměře 73 m2, vedené jako trvalý travní porost v k. ú. 
Velké Březno. Doplnil, že prodej  p.p.č 329/8 nedoporučuje. 
Bez diskuze 
Usnesení 173/2020 
Záměr prodeje pozemků p. č.  329/6 a 329/9, oba v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala žádost a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku č. 329/6, o výměře 248 m2 a část pozemku č. 329/9, o výměře  
     cca 270 m2, oba vedeny jako trvalý travní porost, v k. ú. Velké Březno 
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 záměr prodeje části p. p. č. 70/2 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela dne 12. 08. 2020 žádost pana …………………., 
bytem ………………………………………. o koupi části pozemku č. 70/2 v k. ú. Velké Březno, 
trvalý travní porost. Pan …………..  žádá o odkoupení části pozemku ve variantě A, o výměře cca 
707 m2 nebo ve variantě B o výměře cca 1363 m2. Doplnil, že pan …………….. vlastní sousední 
pozemek č. 75 a že případný prodej by byl realizován s věcným břemenem. 
Paní Mendlová sdělila, že je momentálně proti prodeji. 
Ing. Fiala se dotázal, jak bude na pozemek zajištěn přístup z veřejné komunikace. 
Starosta odpověděl, že až na křižovatku k ………………. je to místní komunikace. 
Radní vyslovili další pochybnosti, proto starosta stáhl bod z projednávání 
Materiál byl stažen 
 
Starosta předložil radě obce k projednání pronájem části p. p. č. 329/9 v k. ú. Velké Březno 
Konstatoval, že žádost podal dne 30. 06. 2020 pan …………………………………………,            
403 23 Velké Březno. Jako důvod uvádí sekání travního porostu za účelem sušení, dále možnost 
parkovat osobní automobil.  Záměr pronájmu byl schválen usnesením rady obce č.  156/2020 a 
byl zveřejněn dne 24. 8. 2020 po dobu 15 dnů.   
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Po konzultaci s žadatelem a právním zástupcem obce byl rozsah pronájmu dle přiložené nájemní 
smlouvy stanoven takto: 
pronájem: 
110 m2 – manipulační plocha – odstavná plocha, - 1.100 Kč/rok  10 Kč/m2/rok 
563 m2 – údržba pozemku – sekání trávy – 282 Kč/rok   0,50 Kč/m2/rok 
Celkem 1.382 Kč/rok 
Bez diskuze 
Usnesení 174/2020 
Pronájem části p. p. č. 329/9 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     pronájem části pozemku č. 329/9 v k. ú. Velké Březno o výměře 673 m2, na dobu neurčitou, 
     účel nájmu: manipulační plocha, údržba pozemku  
     za cenu 1.382,- Kč/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 záměr pronájmu části p. p. č. 457 v k. ú. Velké Březno.  
Konstatoval, že žádost dne 17. 08. 2020 podal pan …………………………………………., 
………………, který žádá o pronájem části p.p.č. 457 v k. ú. Velké Března o výměře cca 15 m2 
– ostatní plocha. Jako důvod uvádí komplikovaný výjezd z garáže, kdy sousedé mu znemožňují 
vyjetí.  
Bez diskuze 
Usnesení 175/2020 
Záměr pronájmu části p. p. č. 457 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 457 v k. ú. Velké Březno o výměře 15 m2. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                 T: 18. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání uzavření smlouvy o koupi pozemku č. 25/2 v                         
k. ú. Valtířov nad Labem, včetně zřízení věcného břemene. Konstatoval, že obec Velké Březno 
obdržela nabídku nemovitosti společnosti GridServices, s.r.o. na odkoupení pozemku č. 25/2, 
vedeného jako ostatní plocha o výměře 9 m2. Na pozemku se nachází nebo do něj zasahuje 
ochranné pásmo VTL plynovod, proto při koupi bude zřízeno věcné břemeno.  Doplnil, že cena 
v místě obvyklá byla stanovena na 1.410,- Kč + 1.000,- Kč správní poplatek za vkladové řízení. 
Cena za zřízení věcného břemene pro GasNet činí jednorázově 100,- Kč. 
Bez diskuze 
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Usnesení 176/2020 
GridServices, s. r. o. - prodej č. 25/2 v k. ú. Valtířov nad Labem + věcné břemeno 
Rada obce Velké Březno projednala přeložený návrh a  
I. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  

schválit uzavření smlouvy o koupi pozemku č. 25/2, ostatní plocha o výměře 9 m2, v k. ú. 
Valtířov nad Labem 
 za cenu 1.410,- Kč + náklady spojené s prodejem 

      Prodávající: 
 GasNet, s.r.o. 
 Sídlo:  Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
 IČO:   27295567 
 zastoupena na základě plné moci společností 
 GridServices, s.r.o. 
 Sídlo:                    Brno, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ 335 46 
 IČO:                      27935311 

II.  Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením kupní smlouvy zastupitelstvu obce k projednání.                           T: 14. 09. 2020 
III. Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. MW VB 2020/10 na pozemek č. 25/2            
      v k. ú. Valtířov nad Labem, za jednorázovou úplatu 100,- Kč 
      Oprávněný: 

 GasNet, s.r.o. 
 Sídlo:  Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
 IČO:   27295567 
 zastoupena na základě plné moci společností 
 GridServices, s.r.o. 
 Sídlo:                    Brno, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ 335 46 
 IČO:                      27935311 

IV. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                       T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 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-12-4019138/002. Konstatoval, že dne 
21. 08. 2020 obdržela obec Velké Březno 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. Doplnil, 
že se jedná o nové kabelové vedení NN pro p.p.č. 140/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
Bez diskuze 
Usnesení 177/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-4019138/002 
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-12-4019138/002. 
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II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru 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 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti – Sitel, spol. s r.o. na  p.p.č. 798, 812/1. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela 
dne 20. 8. 2020 žádost společnosti Sitel, spol. s r.o., se sídlem Nerudova 63, 430 01 Chomutov, o 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 798 a 812/1, oba v  k. ú. Velké 
Březno. Název akce: RVDSL 1938_C_U_VBRE107_NN (NN přípojka pro rozvaděč CETIN 
VBRE107 pro vysokorychlostní internet). 
Bez diskuze 
Usnesení 178/2020 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Sitel, spol. s r.o. - p.p.č. 798, 812/1 
Rada obce Velké Březno projednala přeložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemek p. č. 798 a pozemek  

p.č. 812/1, oba v k. ú. Velké Březno.       
     Budoucí oprávněný: 
     CETIN a.s. 
     sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
     IČO: 04084063 
     zastoupená na základě plné moci společností  
     SITEL, spol. s r.o. 
     IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320 
     se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                                T: 30. 09. 2020 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavřená smlouvy o zřízení věcného břemene  
pro GridServices, s.r.o. na pozemcích č. 39, 105, oba v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že dne 
21. 08. 2020 obdržela obec Velké Březno žádost od společnosti GridServices, s.r.o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, na základě plné moc udělené GasNet, s.r.o., ve které v návaznosti 
na dokončení stavby „REKO VTL DN500 Velké Březno – Horní Police – 1. etapa, žádají o 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne           
9. 7. 2019 a schválena 24. 6. 2019 na 7. zasedání ZO, usnesením č. 106/2019. 
Bez diskuze 
Usnesení 179/2020 
Smlouva o zřízení věcného břemene  - GridServices, s.r.o. – p. p. č. 39 a 105, oba v k. ú. 
Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 39 a pozemek p. č. 105, oba  
     v k. ú. Velké Březno.    
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     Oprávněný: 
     GasNet, s.r.o. 
     Sídlo:                            Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
     Spisová značka:            C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
     IČO:                              27295567 
     DIČ:                              CZ27295567 
     Zastoupena na základě plné moci společností  
     GridServices, s.r.o. 
     Sídlo:                            Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
     Spisová značka:            C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 
     IČO:                              27935311 
     DIČ:                              CZ27935311 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o věcném břemeni.                                                T: 30. 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 bezúplatném převodu 
stavby vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě obytného souboru Vítov II, Pod Vartou, který 
vybudoval p……… na svých pozemcích ve Vítově. Konstatoval, že se jedná o rozšíření stávající 
vodovodní a kanalizační sítě za účelem možnosti zásobování a odvádění vod v oblasti nově 
vznikajícího obytného souboru Vítov II, Pod Vartou. Doplnil, že po schválení a podpisu 
předkládané smlouvy bude obec vlastníkem stavby a převedené inženýrské sítě bude možné 
provozovat v rámci vodárenské soustavy obce. Dále doplnil, že předmětem bezúplatného 
převodu je: 
a) Vodovodní řad z HDPE DN 90 o délce 682,15 m,  
b) Splašková kanalizace z HDPE DN 300 o délce 695,1 m. 
Bez diskuze 
Usnesení 180/2020 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - stavby 
“ Vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě obytného souboru Vítov II, Pod Vartou“. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  
    ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
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 k projednání návrh na zrušení věcného břemene zapsaného na Listu 
vlastnictví č. 339, spočívajícího v povinnosti „trpění vstupu a užívání vchodu a chodby ze dne 
21. 6. 1993“, právní účinky vkladu ke dni 14. 7. 1993. Konstatoval, že dne 26. 8. 2020 podala   
pí …………… do podatelny obce žádost o zrušení shora popsaného věcného břemene. Doplnil, 
že obec v minulých letech zajistila nový vchod do objektu obce Litoměřická 64 a propojení obou 
nemovitostí uvnitř objektu bylo rovněž v minulosti zazděno. Proto není důvod trvat na zapsaném 
věcném břemeni. 
Bez diskuze 
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Usnesení 181/2020 
Návrh na zrušení věcného břemene zapsaného na Listu vlastnictví č. 339 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     zrušení věcného břemene zapsaného na Listu vlastnictví č. 339, spočívajícího v povinnosti        
     „trpění vstupu a užívání vchodu a chodby ze dne 21. 6. 1993“, právní účinky vkladu ke dni  
     14. 7. 1993. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit doručení souhlasu se zrušením věcného břemene paní Slunéčkové.  
                                                                                                                                 T: 30. 09. 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 návrh Rozpočtového opatření č. 3/2020. Konstatoval, 
že na základě vývoje příjmů a očekávaných výdajů předkládá toto rozpočtové opatření. 
Paní Mendlová vyslovila nespokojenost s prací pana Šestáka týkající se přípravy staveb zateplení 
BD a opravy fasády Zahradní 142. Je přesvědčena, že včasné nenaplánování výměny starých a 
děravých okapů je šlendrián a požaduje, aby pan Šesták vysvětlil, proč se tak stalo a aby dostal 
od vedení obce oficiální, písemnou, výtku za nedostatečnou přípravu projektu a hrubé pochybení, 
za které musí obec nečekaně vydat půl milionu korun.  
Ing. Fiala se dotázal, zda má obec rozpočet opravy klempířských prvků na Zahradní 142 a kolik 
je za bm.  
Starosta odpověděl, že se jedná o celkem 76 bm. Cena činí cca 920,- Kč za bm.   
Usnesení 182/2020 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtové opatření č. 3/2020 v předloženém znění.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu RO č.3/2020 zastupitelstvu obce k pojednání.                   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 FK Jiskra, z.s. Alej Sportovců 256,                    
Velké Březno o poskytnutí dotace na 8. ročník Memoriálu Bohuslava Vejrycha a Václava Lukáše 
dne 8. 8. 2020 a Sportovní den dětí - loučení s prázdninami, který se organizuje společně 
s Kontem BARIERY. Důvodem je, že jarní plánované akce byly vzhledem k nařízení vlády 
zrušeny. 
Bez diskuze 
Usnesení 183/2020 
Změna usnesení zastupitelstva obce  - poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního 
programu obce na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
 
 
 
 



 

 

8 
 

I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Zrušit usnesení č. 173/I/a/2020 ve znění:                     
          I. Schvaluje 
          poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání  
          sportovních a kulturních akcí takto: 

a) FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno,                         
IČ: 40232379, dotaci na akci: Taneční zábava, ve výši   5.000,- Kč 

     Turnaj přípravek, ve výši   8.000,- Kč 
2. Schválit poskytnutí dotace na rok 2020 z dotačního programu obce na podporu pořádání 

sportovních a kulturních akcí takto: 
FK Jiskra Velké Březno, z.s. se sídlem Alej Sportovců 256, Velké Březno, IČ:40232379, 
dotaci na akci:                               Taneční zábava, ve výši                            5.000,- Kč 
                                                       Loučení s prázdninami, ve výši                4.000,- Kč 
                                                       Memoriál  Bohuslava Vejrycha a Václava Lukáše,   
                                                       ve výši                                                       4.000,- Kč 

II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na změnu usnesení zastupitelstvu obce k pojednání.         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 FK Jiskra Velké Březno, z.s., se sídlem Alej 
Sportovců 256, Velké Březno, IČ 40232379, ve které žádají o pomoc při financování provozu 
spolku v roce 2020. Doplnil, že Finanční výbor doporučuje zohlednit finanční situaci spolku a 
odložit splátku ve výši 35.000,- Kč za rok 2020, která vyplývá ze „Smlouvy o zápůjčce a o zřízení 
zástavního práva k movité věci FK Jiskra Velké Březno“ ze dne 17. 10. 2019 s tím, že povinnost 
vrátit zapůjčené finanční prostředky se prodlouží do 30. 11. 2024 
Paní Mendlová konstatovala, že se zdrží hlasování s tím, že očekává na zastupitelstvu vysvětlení 
zástupců FK Jiskra k dané žádosti. 
Ing. Fiala sdílí stejný názor jako paní Mendlová. 
Ing. Šlechtová se připojila k názoru paní Mendlové a Ing. Fialy. 
Starosta sdělil, že s konečnou platností musí rozhodnout zastupitelstvo obce. 
Starosta se dotázal, zda mají radní nějaký protinávrh k navrženému usnesení. Nebylo tomu tak, 
proto dal hlasovat o návrhu. 
Usnesení 184/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zápůjčce a o zřízení zástavního práva k movité 
věci - FK Jiskra Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit dodatek ke „Smlouvě o zápůjčce a o zřízení zástavního práva k movité věci“  
     uzavřené mezi obcí a FK Jiskra Velké Březno“, kterým se prodlužuje doba splatnosti do  
     30. 11. 2024. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu dodatku zastupitelstvu obce k pojednání.                         T: 14. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 2 hlasů proti 0 hlasů zdržel 3 
Usnesení nebylo přijato 
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K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Řádu veřejného pohřebiště, kterým se ruší Řád 
pro pohřebiště schválený usnesením zastupitelstva obce č. 151/2016 dne 29. 6. 2016. 
Konstatoval, že důvodem předložení návrhu je novela zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a 
změně některých zákonů, v platném znění. Doplnil, že návrh Řádu byl zpracován právníkem 
obce a odsouhlasen KÚÚK. 
Bez diskuze. 
Usnesení 185/2020 
Návrh opatření zastupitelstva obce č. 1/2020 - Řád veřejného pohřebiště 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,   
     schválit opatření zastupitelstva obce č. 1/2020, kterým vydává „Řád veřejného pohřebiště“,  
     ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu opatření zastupitelstva č. 1/2020 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 zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Hřiště pro mládež a 
oplocení beachvolejbalového hřiště ve Velkém Březně“. Konstatoval, že dne 14. 8. 2020 
v souladu se Směrnicí č. 1/2017, schválil zadání veřejné zakázky s názvem: „Hřiště pro mládež 
a oplocení beachvolejbalového hřiště ve Velkém Březně“. Současně jmenoval komisi pro 
otevírání obálek a hodnotící komisi, včetně náhradníků. Doplnil, že komise pracovala ve složení: 
Ing. Hana Šlechtová, místostarostka – předseda komise, 
paní Marcela Tomanová, zastupitelka – člen komise, 
paní Zuzana Mendlová, radní – člen komise,  
pan Ivan Mottl, radní – člen komise a 
paní Kateřina Jelínková, referent správy majetku – člen komise. 
Uzávěrka pro příjem nabídek byla stanovena na den 27. 8. 2020 do 11:30 hod. 
Dále doplnil, že zástupcem zadavatele byla společnost JASTA consulting s.r.o., která jménem 
zadavatele oslovila tyto čtyři účastníky: 
JABLOSTAV s.r.o., IČ: 03089410, Liberec, 
TEWIKO systems, s.r.o., IČ: 25472887, Stráž nad Nisou, 
TR Antoš s.r.o., IČ: 48152587, Turnov, 
COLMEX s.r.o., IČ: 29037221. 
Dále doplnil, že do uzávěrky byly doručeny dvě nabídky, a to: 
dne 18. 8. 2020 nabídka společnosti TR Antoš s.r.o. a dne 26. 8. 2020 nabídka společnosti  
TEWIKO systems, s.r.o. Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek proběhlo dne                    
27. 8. 2020 od 11:30 hod v zasedací síni OÚ Velké Březno. Dále konstatoval, že komise 
jednohlasně doporučila vybrat, jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti TEWIKO 
systems, s.r.o. 
Bez diskuze. 
Usnesení 186/2020 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem: „Hřiště pro mládež a oplocení beachvolejbalového hřiště ve Velkém 
Březně“ 
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Rada obce Velké Březno na základě výsledku hodnocení nabídek veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem: „Hřiště pro mládež a oplocení beachvolejbalového hřiště ve 
Velkém Březně“ 
I.  Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti TEWIKO systems, s.r.o.,                     
IČ:  25472887. 

2. Uzavření smlouvy o dílo za účelem realizace stavby „Hřiště pro mládež a oplocení 
beachvolejbalového hřiště ve Velkém Březně“,  
za cenu včetně DPH ve výši 705.348,69 Kč 

          Zhotovitel: 
          TEWIKO systems, s.r.o., IČ: 254 72 887, se sídlem Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad  
          Nisou. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ. 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                  T: 30. 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 poskytnutí nadačního 
příspěvku ULK STR20/4519. Konstatoval, že obec Velké Březno požádala Nadaci ČEZ o 
příspěvek na výsadbu okrasných dřevin na části pozemku p. č. 22/20 v k. ú. Velké Březno. 
Doplnil, že obec provede na pozemku 22/2 výsadbu 16 stromků (druh: Prunus avium „Plena“) 
s obvodem kmínku cca 12-14 cm s tím, že stromky budou vysazeny ve vzdálenosti cirka 0,5 m 
až 1 m od hranice chodníku. Dále doplnil, že v předložené smlouvě se Nadace ČEZ zavazuje 
poskytnout jednorázový finanční příspěvek ve výši 76.480,- Kč. Obec se zavazuje nakoupit 
materiál a provést výsadbu s tím, že o vysázené stromy bude pečovat nejméně 5 let a zajistí 
udržitelnost projektu po dobu nejméně 10 let.  
Bez diskuze 
Usnesení 187/2020 
Uzavření smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku za účelem výsadby 
okrasných dřevin na pozemku č 22/2 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ULK STR20/4519 v předloženém  
     znění. 
II. Ukládá 
     Petře Dvořákové, referentce správy DaP OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.                                               T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce 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 je, že při zahájení prací na stavbě „Zahradní 142 – oprava 
fasády, včetně výměny oplechování patrové římsy, podokenních říms a výměny oken ve dvou 
bytech, kde se nachází původní dřevěná okna“, zhotovitel poukázal na nutnost výměny střešních 
okapů domu Zahradní 42. Současně předložil nabídku a návrh smlouvy. Nabídková cena činí 
311.157,82 Kč včetně DPH. Doplnil, že vzhledem ke skutečnosti, že tyto klempířské práce 
nebyly předmětem vysoutěžené veřejné zakázky, navrhujeme výměnu okapů provést jako 
samostatnou akci, kterou bude hradit obec z nákladů na správu bytového fondu. Dále doplnil, že 
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dle směrnice č.1/2017 pro výběr zhotovitele je nutné vyzvat minimálně 2 uchazeče. Z tohoto 
důvodu žádáme radu obce o výjimku, abychom mohli uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem 
fasády, protože ručit za kvalitu díla bude jedna firma a ještě ušetříme za stavbu lešení.  
Bez diskuze 
Usnesení 188/2020 
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 Zahradní 142, výjimku z postupu 
       uvedeném v Hlavě 2 Směrnice č. 1/2017. 
II.   Schvaluje 
       uzavření smlouvy o dílo za cenu 311.157,82 Kč včetně DPH  
       Zhotovitel: 
       Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
 III. Ukládá 
       1. Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
           předložit návrh rozpočtového opatření zastupitelstvu obce.                       T: 14. 09. 2020 
       2. Miroslavu Šestákovi, vedoucími úseku SOM OÚ,    
           zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                            T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta informoval radní, že prokonzultuje s paní Fuchsovou podklady pro rozpočet 2021 a 
navrhne radním datum konání pracovního zastupitelstva. 

K bodu programu 6 -  Diskuse       

Ing. Šlechtová se dotázala, zda má starosta nějaké nové informace týkající se rekonstrukce ČOV. 
Starosta odpověděl, že žádné nové informace neobdržel a že nyní čekáme na rozhodnutí SFŽP o 
dotaci. 

Ing. Šlechtová se dotázala, zda obec řeší stav mostu v ul. Mlýnská.  
Starosta odpověděl, že stále hledáme rozpočtáře, který stanoví cenu opravy.  

Ing. Šlechtová se dotázala, jak je řešen požadavek na uložení zeminy na skládku ve Vítově. 
Konstatovala, že pokud někdo z úřadu bude garantovat, že na skládku bude uložena pouze 
zemina, pak s tím nemá problém. Bohužel, doposud tak tomu nebylo. 
Starosta odpověděl, že skládka je uzamčena a klíč má u sebe.  Pan Šesták na pokyn předal klíče 
a očekává, jaký stanoví rada další postup. Paní Kratochvílová skládku odmítá převzít, protože 
k její správě nemá potřebnou kvalifikaci. 
Paní Mendlová upozornila na to, že dokud nebude mít obec jasný plán a peníze na kompletní 
rekultivaci skládky, nemá cenu tam cokoliv navážet. Stavebníci sice ušetří na odvozu výkopku 
do Ústí, i na skládkovném, neboť to u nás uskladní zdarma, ale obec bude nucena vše rozhrnout 
a upravit.  
Starosta odpověděl, že s možností uložit výkopek, bude mít stavebník také povinnost jej 
rozhrnout.  Jedná se o to, abychom na rekultivaci skládky měli dostatek zeminy a nemuseli ji pak 
kupovat a dovážet odjinud. 
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Paní Mendlová se dotázala, kdo dělá stavební dozor na Zahradní 142. 
Starosta odpověděl, že stavební dozor, vzhledem k charakteru stavby není nutný, ale technický 
dozor za investora vykonává v rámci své pracovní činnosti pan Šesták. 

Paní Mendlová požádala o prověření způsobu užívání NP v domě Zahradní 182, zda tam nájemce 
současně i nebydlí. 

Paní Mendlová navrhla zvážit, zda by správa domovního fondu nebyla pro obec výhodnější, 
pokud by byla prováděna dodavatelsky. 

Paní Mendlová navrhla zvážit, zda by do pískovny nebylo vhodné, po instalaci nového oplocení 
beachvolejbalového hřiště, umístit kamery z důvodu ochrany majetku. 

Paní Mendlová vyslovila nespokojenost s úrovní údržby hřbitova. Domnívá se, že nestačí hřbitov 
pouze 1x za 14 dní posekat, ale je třeba provádět i další práce (chodníky, úprava zeleně apod.). 
Požádala o kontrolu plnění podmínek Dohody o pracovní činnosti, uzavřené za účelem správy a 
údržby hřbitova. 

Paní Mendlová požádala, aby obec poslala oficiální žádost COOPu o poskytnutí finančního 
příspěvku na údržbu jeho pozemku tak, jak to udělala již v roce 2018. Vedení COOPu přislíbilo 
darovat 5 tisíc korun. 

 
 
  
Jednání rady bylo ukončeno v 18:10 hod. 

 

 
   
 
 
 
 
    Karel Jungbauer                                                                             Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                           místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 09. 09. 2020 
L. Boháč. 


