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Č. j.: OUVB - 3483/2020 
PID: DXWX3OP185S5 
SPIS č. 175/20 
 
 
 

Z Á P I S   
 

z 38. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 21. 09. 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 (od 16:08 hod), pan Ladislav Boháč. 

Omluveni: 

Jednání rady se uskutečnilo formou videokonference a bylo zahájeno v 16:00 hod. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

38. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 37. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 189/2020 
Program jednání 38. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 38. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březno číslo 
4/2020. 

• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 13/2014. 
• Záměr prodeje p. p. č. 104/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. .., ……………, Velké 

Březno. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. .., ……………..., Velké 

Březno. 
• Dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností, v souvislosti s přechodem nájmu. 

3. Finanční záležitosti: 
• Návrh na zlevnění výše nájemného za sklepní prostory v obecních domech. 

4. Různé: 
• Návrh na uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k DS číslo: 

20_SOP_01_4121693038. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SOD/4/2020 „Zateplení objektu BD 

Litoměřická 248, Velké Březno“  
• Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SOD/5/2020 „Zateplení objektu BD 

Ústecká 149a 152 Velké Březno“  
• Návrh na zrušení usnesení č. 139/2020. 
• Dodatek č. 3 smlouvy o výpůjčce – defibrilátor. 
• Revize Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí Velké 

Březno ze dne 16. 1.2013 (usnesení RO č. 6/2013). 
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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 žádost paní …………………………………, Velké 
Březno, která dne 21. 8. 2020, za účelem odpočinku a rekreace, uzavřela smlouvu číslo 4/2020 o 
nájmu části pozemku p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březně o výměře cca 787 m2. Paní ……… žádá 
o ukončení této nájemní smlouvy a to převážně ze zdravotních důvodů, které se náhle dostavily.  
Bez diskuze 
Usnesení 190/2020 
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 851/1 v k. ú. Velké Březno č. 4/2020 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 4/2020, uzavřené s paní …………………,  
bytem ………………, 403 23 Velké Březno, za účelem pronájmu části pozemku č. 851/1 v        
k. ú. Velké Březno, o výměře 787 m2, ke dni 30. 09. 2020. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájmu.                                                T: 30. 09. 2020                                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo 
13/2014. Konstatoval, že obec obdržela k projednání žádost paní ………………, bytem 
………………, Velké Březno o uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě č. 13/2014 s tím, 
že obec prodává pozemek č. 104/1v  k. ú. Vítov u Velkého Března, který má v současné době 
v nájmu. O pozemek nemá zájem a vyklízí ho pro nového majitele. O druhý pozemek, který má 
také v nájmu č. 104/3 má stále zájem. Proto navrhujeme uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
č. 13/2014. 
Bez diskuze 
Usnesení 191/2020 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 13/2014 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 13/2014 ve znění uvedeném v příloze důvodové  
     zprávy 
     Nájemce: 
     …………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.                                          T: 15. 10. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p. p. č. 104/3 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. Konstatoval, že obec obdržela k projednání žádost manželů ………………………… 
………………………………….., Velké Březno o koupi pozemku č. 104/3 o výměře 154 m2 
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v   k. ú.  Vítov u Velkého Března. Doplnil, že v současné době má paní ……… tento v nájmu 
smlouvou číslo 13/2014. Kauce ve výši 5.000,- Kč byla složena.   
Bez diskuze 
Usnesení 192/2020 
Záměr prodeje p. p. č. 104/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje pozemku p. č. 104/3, zahrada, o výměře 154 m2 v k. ú. Vítov u  
     Velkého Března. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

16:08 se přihlásil p. Mottl. 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu 
bytu č. .., …………., Velké Březno s nájemnicí paní ………………………………………….. 
Konstatoval, že dne 21. 10. 2019 byla uzavřena s paní ……….. smlouva o nájmu bytu č. .., 
…………., na dobu určitou do 31. 12. 2019, dne 30. 12. 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 03. 2020 a dne 23. 03. 2020 byl uzavřen Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 30. 09. 2020. Dále konstatoval, že dne 08. 09. 
2020 podala nájemnice žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že na základě 
usnesení č. 44/2018 z 3. Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo dne 17. 12. 2018, 
byla s paní …………… uzavřena dohoda o uznání dluhu v částce 71.883,- Kč a dohoda o 
splátkách po 2.000,- Kč měsíčně a že paní …………….. dluží na nájemném ke dni 31. 08. 2020 
celkovou částku 3.580,- Kč. Dále doplnil, že nedoplatek za vyúčtování služeb za rok 2018 činí 
2.040,- Kč a za rok 2019 1.791,- Kč. Celková výše dluhu tedy činí 7.411,- Kč, proto Komise 
majetková a bytová doporučila prodloužit dobu nájmu o další období na dobu určitou 6 měsíců, 
tedy do 31. 03. 2021. 
Bez diskuze 
Usnesení 193/2020 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. .., ………….., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. …………….., Velké Březno, na dobu 
       určitou do 31. 03. 2021. 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………………... 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu.                           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 Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 
bytu č. .., v ul. ……………., Velké Březno, s nájemkyní paní ……………………………... 
…….. Konstatoval, že paní ……………, která má uzavřenou nájemní smlouvu a následně 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu na dobu určitou do 30. 09. 2020, podala si dne 07. 09. 2020 
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žádost o prodloužení doby nájmu o další období. Doplnil, že k dnešnímu dni má nedoplatek na 
nájemném pouze 5,- Kč, který vznikl neúplným doplacením dluhu. Dále doplnil, že Komise 
majetková a bytová přihlédla k výše uvedené skutečnosti a doporučuje uzavřít Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 08. 10. 2018 a následně k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
bytu ze dne 01. 10. 2019, a to na dobu určitou jednoho roku do 30. 09. 2021. 
Bez diskuze 
Usnesení 194/2020 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. …………………, obec Velké 
Březno. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. …………………………., Velké 
       Březno, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30. 09. 2021 
       Nájemce: 

     paní ………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 2.                                                                        T: 30. 09. 2020          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

16:10 se odhlásil Ing. Fiala 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dohody o vypořádání vzájemných 
práv a povinností, v souvislosti s přechodem nájmu po úmrtí nájemce bytu č. .. v domě 
………………. Velké Březno. Konstatoval, že oprávněnými dědici jsou …………………, nar. 
……………………………………………………………………………………………………, 
bytem …………………………………………. Doplnil, že nájemcem výše uvedeného bytu byl 
původně pan ………………………………………………………. a že ze zákona došlo přímo 
k přechodu nájmu na výše uvedené nájemcovi dědice. Dále doplnil, že paní ………… ani paní 
…………. nemají zájem o pronájem bytu č. …, na adrese ………………, a proto navrhuje 
uzavření Dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností v souvislosti s přechodem nájmu 
bytu v předloženém znění. 
Bez diskuze 
Usnesení 195/2020 
Dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností, v souvislosti s přechodem nájmu. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření Dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností v souvislosti s přechodem   

        nájmu bytu č. …, v domě ………………., Velké Březno, v předloženém znění.     
        Nájemci: 

      ……………………………………………………………………………… a  
      …………………………………………………………………………………… 
II.  Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření Dohody o vypořádání.                                                         T: 31. 10. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 3 – Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na zlevnění výše nájemného za sklepní prostory 
v obecních bytech. Konstatoval, že rada obce na své 78. schůzi, která se konala dne 08. 10. 2018, 
schválila usnesením č. 214/2018 zvýšení nájemného v bytech v majetku obce Velké Březno a 
zároveň stanovila nájemné u nově uzavíraných smluv o nájmu bytu ve výši 51,- Kč/m2 a u DPS 
25,- Kč/m2. Doplnil, že nájemné za m2 sklepních prostor je stejné jako za m2 bytu a tedy u nově 
uzavíraných smluv se platí za metr čtvereční 51,- Kč. Obec vlastní v převážné většině byty ve 
starší zástavbě, ve které jsou velké sklepní prostory, což pak nepřiměřeně navyšuje nájemné. 
Dále doplnil, že Komise majetková a bytová navrhuje z výše uvedených důvodů schválit nový 
koeficient ve výši 0,5 pro výpočet výše nájmu za sklepní prostory. 
Paní Mendlová se dotázala, zda obdobný problém není u lodžií v DPS. 
Starosta odpověděl, že není. 
Usnesení 196/2020 
Návrh na zlevnění výše nájemného za sklepní prostory v obecních domech 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Stanovuje  

         s účinností od 1. 10. 2020, že nájemné za m2 sklepního prostoru činí polovinu výše 
nájemného za m2 bytu, ke kterému sklepní prostor rozhodnutím pronajímatele náleží.  

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 smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo: 
20_SOP_01_4121693038.  Konstatoval, že se jedná o navýšení jističe na p.p.č. 306 v k. ú. 
Valtířov nad Labem, kde je umístěno vodárenské zařízení obce (úpravna vody, vodní zdroje a 
samotné přečerpávání do VDJ Valtířov). Doplnil, že z důvodů častých výpadků elektrické 
energie bylo firmou Röttig a následně i ČEZ Distribuce a.s., povedeno měření, na jehož základě 
bylo zjištěno, že při „špičkách“, kdy se sepne více zařízení, dochází k přetížení sítě. Z tohoto 
důvodu jsme byli nucení zažádat o navýšení rezervovaného příkonu, abychom byli schopni těmto 
technickým problémům předcházet.  
Bez diskuze 
Usnesení 197/2020 
Návrh na uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k DS číslo: 
20_SOP_01_4121693038 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

  uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do   
  napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo: 20_SOP_01_4121693038, ve znění uvedeném    
  v příloze důvodové zprávy. 

II. Pověřuje 
    Bc. Kateřinu Katzerovou, vedoucí úseku VaK OÚ, 
    zabezpečit uzavření smlouvy o připojení, číslo:20_SOP_01_4121693038.      T:  30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo 
SOD/4/2020 „Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“. Konstatoval, že se 
se zhotovitelem dohodli, že na základě výsledků jednání kontrolních dnů na stavbě „Zateplení 
objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“, v souladu s ustanovením Čl. II, odst. 2. 7. smlouvy 
č. SOD/4/2020, na uzavření Dodatku č. 1.  
Bez diskuze 
Usnesení 198/2020 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SOD/4/2020 
 „Zateplení objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
     uzavření Dodatku č. Smlouvy o dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Zateplení  
     objektu BD Litoměřická 248, Velké Březno“ č. SOD/4/2020, kterým se mění: 
     cena díla z 1 887 199,- Kč, včetně DPH na 1 902 726,- Kč včetně DPH. 
     Zhotovitel: 
     Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 SOD/4/2020.                                                T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo 
SOD/5/2020 „Zateplení objektu BD Ústecká 149 a 152, Velké Březno“. Konstatoval, že se 
se zhotovitelem dohodli, že na základě výsledků jednání kontrolních dnů na stavbě „Zateplení 
objektu BD Ústecká 149 a 152, Velké Březno“, v souladu s ustanovením Čl. II, odst. 2. 7. 
smlouvy č. SOD/5/2020, na uzavření Dodatku č. 1.  
Bez diskuze. 
Usnesení 199/2020 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SOD/5/2020 „Zateplení objektu BD 
Ústecká 149 a 152, Velké Březno“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
     uzavření Dodatku č. Smlouvy o dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Zateplení  
     objektu BD Ústecká 149 a 152, Velké Březno“ č. SOD/5/2020, kterým se mění: 
     cena díla z 2 136 961,- Kč, včetně DPH na 2 143 544,- Kč včetně DPH. 
     Zhotovitel: 
     Revitherm s.r.o., IČ: 241 98 820, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 SOD/5/2020.                                                T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na zrušení usnesení č. 139/2020. Konstatoval, že 
rada obce dne 13. 07. 2020 schválila usnesením č. 139/2020 zaslání výzvy k okamžité úhradě 
dluhu z důvodu ztráty výhody splátek pro výše uvedeného nájemce. Doplnil, že dlužník, pan 
…………, je ke dni 31. 08. 2020 v prodlení s úhradou splátek dle splátkového kalendáře ze dne 
27. 12. 2019 ve výši 448,- Kč. Za měsíce červenec a srpen 2020 tak snížil dluh o 4.000,- Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník má snahu dluh splácet a nebyl by schopen celou dlužnou 
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částku uhradit najednou, navrhuje zrušit usnesení č. 139/2020 a výzvu k okamžité úhradě celého 
dluhu neposílat. 
Bez diskuze. 
Usnesení 200/2020 
Návrh na zrušení usnesení č. 139/2020. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Ruší  

         usnesení č. 139/2020 ze dne 13. 7. 2020.   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce 
defibrilátoru. Konstatoval, že dne 6. 10. 2017 byla uzavřena Smlouva o výpůjčce číslo 
sml/vyp/1/2017 se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvková organizace. 
Doplnil, že předmětem výpůjčky je externí defibrilátor Lifepak 1000 s příslušenstvím, se kterým 
disponuje JSDH obce Velké Březno. Dále doplnil, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou, 
proto ZZS zaslala k podpisu dodatek č. 3, kde se mění doba výpůjčky, a to do 06. 10. 2021. 
Bez diskuze 
Usnesení 201/2020 
Dodatek č. 3 smlouvy o výpůjčce - defibrilátor 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce externího defibrilátoru Lifepak 1000 
příslušenstvím, ve znění předloženém v důvodové zprávě.  
Půjčitel: 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Sociální  
péče 799/7A, 400 11, Ústí nad Labem, IČ: 00829013, zastoupená: MUDr. I…… D……... 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
     zabezpečit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce.                                     T: 30. 09. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

16:33 se přihlásil Ing. Fiala. 

Ing. Fiala předložil radě obce k projednání návrh na provedení revize Vnitřního platového 
předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí Velké Březno, který chválila rada obce dne 
ze dne 16. 1. 2013, usnesením číslo 6/2013. Konstatoval, že předpis je z roku 2013 a již 
neodpovídá potřebám obce. Doporučil, aby byla provedena jeho revize, a to jak z hlediska platné 
legislativy, tak i z hlediska potřeb obce. Zejména je nutné se zaměřit na článek 8 a stanovit 
kritéria pro přiznání odměny, která by více akcentovala podíl ředitele na chodu jím řízené 
organizace. 
Starosta doporučil využít přitom zkušeností pedagogů, členů zastupitelstva obce a také 
právníka obce. 
Usnesení 202/2020 
Revize Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí Velké 
Březno ze dne 16. 1. 2013 (usnesení RO č. 6/2013). 
Rada obce Velké Březno projednala návrh na provedení revize Vnitřního platového předpisu 
pro školy a školská zařízení zřizované obcí Velké Březno, vydaného radou obce dne 16. 1. 
2013, usnesením č. 6/2013 a 
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I.  Ukládá 
    Komisi kultury, školství, mládeže, sportu a ŽP 

1. Provést revizi Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí 
Velké Březno, vydaného radou obce dne 16. 1. 2013, usnesením č. 6/2013 a aktualizovat 
její obsah tak, aby odpovídal platné legislativě a současným potřebám obce Velké Březno.                                                                                                   
                                                                                                               T: 31. 10.2020 
                                                                                                               Z: předseda komise 

2. Návrh nového Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí 
Velké Březno předložit radě obce ke schválení.                                   T: 23. 11. 2020 
                                                                                                               Z: předseda komise 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta informoval radu obce o tom, že obdržel návrh na umístění autobusových zastávek ve 
Vítově včetně technického řešení s tím, se požádal projektanta o projednání návrhu s PČR. 

Starosta informoval radu, že vyšlo další číslo Zpravodaje, které budeme distribuovat ještě 
v tomto týdnu. 

Starosta informoval radu o tom, že Ústecký kraj schválil poskytnutí dotace na Tivolí léto 2020 
ve výši 45.000,- Kč. 

Starosta informoval radu o tom, že dne 29. 09.2020 začne firma Tewiko práce na stavbě 
workoutového hřiště ve Velkém Březně a oplocení beachvolejbalového hřiště ve valtířovské 
pískovně. 

Starosta informoval radu o tom, že spolu s firmou J. M. Post provedl prohlídku areálu  valtířovské 
pískovny za účelem možného umístění kamer. Shodli jsme se na tom, že jako nejvhodnější se 
jeví místo u naší ČOV, kde je i zdroj elektrické energie.  Současně navrhl, abychom v těchto 
místech upravili a doplnili terén o další prvky pro cyklokrosaře.  

Starosta informoval radu o tom, že vytipováváme možné dodavatele zimní údržby obce. 

K bodu programu 6 -  Diskuse       

Paní Mendlová reagovala na požadavek na osazení směrovky k Pískovně, vznesený na 
zastupitelstvu obce s tím, že ona požadavek na umístění informačních tabulek vznesla již 
v uplynulém roce. Doposud však s žádným návrhem nebyla seznámena. 
Tajemník odpověděl, že dle informací paní Jelínkové, ji byla začátkem srpna 2019 předána 
mapka s navrženým umístěním a typ tabulek s žádostí, aby se k návrhu vyjádřila a upřesnila 
místa, kde budou tabulky umístěny a co na nich bude uvedeno. Paní Mendlová jí údajně přislíbila, 
že to projedná v radě obce. Dle sdělení paní Jelínkové však žádnou reakci od paní Mendlové 
neobdržela. 
Paní Mendlová na to odpověděla, že si nepamatuje, že by takovýto materiál od paní Jelínkové 
kdy obdržela. 
Tajemník přislíbil, že to znovu prověří. 
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Paní Mendlová požádala radní, aby se vyjádřili k obsahu odpovědi pana Šestáka na dotaz, proč 
v rámci přípravy stavby oprava fasády BD Zahradní 142 a zateplení BD Litoměřická 248 nebyla 
zahrnuta výměna okapů. Někteří radní se shodli na tom, že za přípravu obou staveb je odpovědný 
pan Šesták a vyzvali tajemníka, aby přijal odpovídající opatření.  
 
  
Jednání rady bylo ukončeno v 18: 10 hod. 

 

 
   
 
 
 
 
    Karel Jungbauer                                                                             Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                           místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 21. 09. 2020 
L. Boháč. 


