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Č. j.: OUVB - 3669/2020 
PID: DXWX3OP18CGG 
SPIS č. 180/20 
 
 
 

Z Á P I S   
 

z 39. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 05. 10. 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 se uskutečnilo formou videokonference a bylo zahájeno v 16:00 hod. 

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

39. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 38. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 203/2020 
Program jednání 39. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 39. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Pronájem části p. p. č. 457 v k. ú. Velké Březno. 
3. Finanční záležitosti: 

• Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru SDHO Velké Březno – Heineken Česká 
republika, a.s.  

4. Různé: 
• Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018.  
• Návrh na uzavření dodatků pojistné smlouvy č. 518587018 č. 002 a č. 003. 
• Výsledek zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky nazvané „Pořízení 

cisternové automobilové stříkačky - obec Velké Březno“. 
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 pronájem části p. p. č. 457 v k. ú. Velké Březno 
Konstatoval, že žádost podal dne 17. 08. 2020 pan ………………………………………,                 
403 23 Velké Březno, ve které žádá o pronájem části p.p.č. 457 v k. ú. Velké Března o výměře 
cca 15 m2 – ostatní plocha. Doplnil, že žadatel jako důvod uvedl komplikovaný výjezd z garáže, 
kdy sousedé mu znemožňují vyjetí. Dále doplnil, že záměr pronájmu byl schválen usnesením 
číslo 175/2020, zveřejněn dne 14. 9. 2020 po dobu 15 dnů.  
Bez diskuze 
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Usnesení 204/2020 
Pronájem části p. p. č. 457 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 457 v k. ú. Velké Březno o výměře 15 m2, na  
     dobu neurčitou, 
     účel nájmu: manipulační plocha   
     za cenu 150,- Kč/rok.  
     Nájemce: 
     ……………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                T:  31. 10. 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 na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního 
daru ve výši 30.000,- Kč na financování Sboru dobrovolných hasičů Velké Březno.  
Bez diskuze 
Usnesení 205/2020 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí daru SDHO Velké Březno – Heineken Česká 
republika, a.s.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Souhlasí  
      s přijetím finančního daru ve výši 30.000,- Kč ve prospěch SDHO Velké Březno. 
II.  Schvaluje  
      uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč ve prospěch SDHO   
      Velké Březno 
      Dárce: 
      Heineken Česká republika, a.s., IČ: 45148066, se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                           T:  31. 10. 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 uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo 
SOD/23/2018. Konstatoval, že firma Petr Vachulka doručila obci dne 16. 09. 2020 žádost o 
opětovné prodloužení termínu, a to uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SOD/23/2018 
na zakázku PS a IS „Velké Březno – revitalizace náměstí“ důvody posunutí termínů v části 
smlouvy čas a místo plnění, jsou uvedeny v přiložené žádosti. Doplnil, že předmětnou smlouvu 
schválilo zastupitelstvo obce dne 24. 9. 2018, usnesením č. 369/2018. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 206/2020 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     schválit u zavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018, ve znění uvedeném    
     v příloze důvodové zprávy, se společností Petr Vachulka.  
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření Dodatku č. 3 zastupitelstvu k projednání.    T:  14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatků k pojistné smlouvě číslo 
518587018 č. 002 a č. 003. Konstatoval, že předložený dodatek č. 002 doplňuje smlouvu o 
pojištění mobilního inventáře nové školní jídelny na období od 1. 10. 2020 do 9. 10. 2020 a  
dodatek  číslo 003, obsahuje aktuální doplnění pojištěného majetku s platností od 10.10.2020 na 
roční období. 
Bez diskuze 
Usnesení 207/2020 
Návrh na uzavření dodatků pojistné smlouvy č. 518587018 č. 002 a č. 003 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje  
      a) uzavření dodatku č. 002 pojistné smlouvy č. 518587018. 
      b) uzavření dodatku č. 003 pojistné smlouvy č. 518587018. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatků č. 002 a č. 003 Pojistné smlouvy č. 518587018.    T: 09. 10. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání výsledek zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky nazvané „Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Velké Březno“. 
Konstatoval, že dne 19. 8. 2020 schválila rada obce usnesením č. 166/2020 zadání nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávky nazvané „Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Velké 
Březno“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 5.785.000,- Kč bez DPH. (6.999.850,- Kč 
s DPH). Doplnil, že zástupcem zadavatele byla Společnost  Eurokom plus, s.r.o., IČ: 246 98 172, 
se sídlem Pražská 171, Terezín. Dále doplnil, že zadání zakázky proběhlo elektronicky a to takto: 
27. 8. 2020   odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do VVZ a do TEDu. 
31. 8. 2020   uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve VVZ. 
1. 9. 2020     uveřejnění Oznámení v TEDu. 
1. 9. 2020     uveřejnění VZ na Profilu zadavatele + zadávací dokumentace na PZ. 
29.9.2020   10:00 termín pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje. 
29. 9. 2020   po uplynutí 10:00 je možno provést otevírání nabídek.  
Dále konstatoval, že ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka. 
Bez diskuze 
 
 
 
 
 



 

 

4 
 

 
Usnesení 208/2020 
Výsledek zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky nazvané „Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky - obec Velké Březno“ 
 Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb. 
I.    Zrušuje 
       zadávací řízení ve veřejné zakázce na dodávky „Pořízení cisternové automobilové 
       stříkačky - obec Velké Březno", uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod    
       evidenčním číslem zakázky Z2020-030127 a v Ústředním věstníku Evropské unie    
       pod číslem oznámení 2020/S 169-408621. Důvodem je skutečnost, že ve lhůtě pro  
       podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku. 
II.    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. 

III.  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 
       Náhradníci: 
       Jan Šotka – zastupitel 
       PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl – zastupitel 
       Patrik Panocha – zástupce velitele JSHDO 
IV. Ukládá 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi, 
      1. Prostřednictvím společnosti Eurokom plus, s.r.o. zabezpečit oznámení o zrušení VZ.                                                
                                                                                                                                 T: 31. 10. 2020 
      2. Prostřednictvím společnosti Eurokom plus, s.r.o. zabezpečit zadání VZ.                                                 
                                                                                                                                 T: 30. 11. 2020 
      3. Podat žádost na GŘ HZS ČR a KÚÚK o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na   
          pořízení CAS.                                                                                                T: 31. 10. 2020  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 - Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o zahájení prací na výstavbě workoutového hřiště, současně upozornil 
na skutečnost, že dopadové plochy by měly být travnaté a že proto bude nutné zprovoznit hřiště 
po zakořenění trávy. Předpoklad je, že práce budou dokončeny v termínu. 
Paní Mendlová se dotázala, zda vedení FK Jiskra má nějaký harmonogram výstavby 
tréninkového hřiště pro dětské oddíly.  
Starosta odpověděl, že výbor FK by měl na zastupitelstvu prezentovat svoje vize. 

Starosta informoval radu o zahájení územního řízení „Optimalizace traťového úseku“ jednání 
proběhne dne 2. 11. 2020 od 10:00 hod. na KÚÚK. Současně zaslal radním pozvánku na toto 
jednání. 
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Starosta navrhl, aby pracovní jednání zastupitelstva proběhlo dne 26. 10. 2020 pomocí Skype. 
Doplnil, že bychom již měli mít konkrétnější představu o rozpočtu 2021 a znát stanovisko FV. 

Starosta informoval radu o tom, že připravujeme zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku    
„Zimní údržba – Velké Březno“. Doplnil, že zadávat práce budeme pouze na rok. 

K bodu programu 6 -  Diskuse       

Pan Mottl se dotázal, jak probíhá uzavírání smlouvy o bezúplatném převodu VaK s panem 
……….  
Starosta odpověděl, že se vyskytla komplikace, která zásadním způsobem ovlivní lhůtu pro 
uzavření smlouvy a to, že v sobotu 3. 10. 2020 se vyskytla havárie na vodovodu, který jsme byli 
nuceni uzavřít. Proto je spodní část rozestavěných domů bez vody. 

Paní Mendlová upozornila na stav některých zděných částí plotu u domu Zahradní 142, v úseku 
sousedícím s ulicí Alej sportovců. Bylo by dobré je opravit a odstranit prorůstající zeleň. 

Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že parkující kamiony na našem pozemku u benzínové 
pumpy ohrožují bezpečnost chodců, procházejících tudy na cestu k zámku. 

Ing. Šlechtová upozornila na obnažené vodiče u můstku přes Olešnický potok. 
Starosta odpověděl, že to nechá prověřit. 

Ing. Fiala upozornil, že doposud nebyl zveřejněn zápis ze stavební komise. 
Starosta odpověděl, že zařídí nápravu.  

Paní Mendlová upozornila na to, že po odjezdu „kolotočů“ zůstaly na zemi olejové skvrny. A 
požádala, aby příště provozovatel atrakcí tyto atrakce umístil pouze na asfaltovou plochu, nikoliv 
do zeleně, a případně úniky oleje sanoval. 
 
  
Jednání rady bylo ukončeno v 16:55 hod. 

 

 
   
 
 
 
 
 
    Karel Jungbauer                                                                             Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                           místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 05. 10. 2020 
L. Boháč. 


