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Č. j.: OUVB - 4238/2020 
PID: DXWX3OP18WDZ 
SPIS č. 209/20 
 
 

Z Á P I S   
 

ze 42. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 23. 11. 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:  

42. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 41. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Ing. Fiala navrhl, aby byl Návrh rozpočtu pro rok 2021 přesunut a projednán jako poslední bod. 
Radní souhlasili.  
Usnesení 221/2020 
Program jednání 42. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 42. schůze takto: 
1. Zahájení 

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

• Záměr pronájmu části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168. 
• Záměr prodeje pozemků OS Vítov. 
• Záměr prodeje části p.p.č. 561 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-4011090/SoBS01. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-4018510/SoBS01. 
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p. p. č. 204 v k. ú.  Velké Březno -   

Sitel, spol. s r.o. 
• Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově. 
• Uzavření smlouvy o prodeji CAS Liaz TA4. 

3. Finanční záležitosti 
• Návrh rozpočtu pro rok 2021. 
• Návrh OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
4. Různé: 

• Uzavření smluv o připojení – ČEZ Distribuce, a.s. 
• Návrh na změnu počtu zaměstnanců Obecního úřadu Velké Březno. 
• Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno. 



 

 

2 
 

• Výroční zpráva ZŠ Velké Březno. 
• Organizační zabezpečení 15. jednání Zastupitelstva obce 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 záměr pronájmu části střechy a půdního prostoru domu 
Děčínská 168. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela dne 6. 11. 2020 žádost společnosti 
AmigoNet, s.r.o. o pronájem části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168 za účelem 
umístění vysílače, který zabezpečí pokrytí oblasti Pastviny internetem. 
Bez diskuze. 
Usnesení 222/2020 
Záměr pronájmu části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr pronájmu části střechy a půdního prostoru domu Děčínská 168 za účelem umístění  
     vysílače, který zabezpečí pokrytí oblasti Pastviny internetem. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.                                   T: 30. 11. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje pozemků OS Vítov. Konstatoval, že  
obec Velké Březno stále nabízí k prodeji pozemek č. 291/88 v k. ú. Velké Březno o výměře               
314 m2. Konstatoval, že na hranu pozemku jsou přivedeny sítě (el. energie, plyn, voda, 
kanalizace), na pozemku je vybudována základová deska, která navazuje na desku na               
p.p.č. 291/89 (na pozemek je podána žádost). Tato deska není však majetkem obce (vlastník 
společnost Elte, s.r.o.).  Na výstavbu RD v této lokalitě již existuje stavební povolení. 
Dále doplnil, že zastupitelstvem obce bylo schváleno uzavření smlouvy o koupi pozemku              
p. č. 291/110, o výměře 555 m2, pro žadatele ………………, který před termínem podpisu, 
odstoupil od své žádosti. Pozemek je bez základové desky, inženýrské sítě jsou přivedeny na 
svou hranici.  
Bez diskuze 
Usnesení 223/2020 
Záměr prodeje pozemků OS Vítov 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  

1. Zrušit usnesení č. 219/2020, kterým schválilo prodej p.p.č 291/110 panu                             
………………………………………………………….... 

2. Schválit záměr prodeje pozemku č. 291/88 o výměře 314 m2, vedený jako ostatní plocha, 
v k. ú. Velké Březno. 

3. Schválit záměr prodeje pozemku č. 291/110 o výměře 555 m2, vedený jako ostatní plocha 
v k. ú. Velké Březno. 
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II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 14. 12. 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. 561 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela dne 4. 11. 2020 žádost paní ……………………… 
a ………………………………………………… Velké Březno, o koupi části pozemku č. 561 o 
výměře 2876 m2, vedeného jako zahrada v k. ú. Velké Březno. Doplnil, že před prodejem bude 
provedeno oddělení části pozemku za účelem přístupu ke zbylé, zadní části pozemku. 
Paní Mendlová upozornila, že v materiálu chybí stanovisko Komise majetkové a bytové, 
současně upozornila, že je třeba zajistit přístup na zbývající část obecního pozemku. Dále 
konstatovala, že při povodni 2002 bylo na tomto pozemku cca 2 metry vody. Domnívá se, že by 
úřad měl prověřit, zda z tohoto důvodu není pozemek, který je momentálně vedený jako zahrada, 
zařazen mezi nezastavitelné. Požaduje proto před rozhodnutím zda prodat, či ne, stanovisko 
příslušné komise. 
Starosta upozornil, že se nyní jedná o záměr prodat, který musí schválit zastupitelstvo. 
Ing. Šlechtová navrhla tento bod stáhnout z programu, doplnit o stanovisko komise a projednat 
příště. 
Starosta navrhl změnu usnesení a to, doporučuje – neschválit. 
Usnesení 224/2020 
Záměr prodeje části p.p.č. 561 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
     neschválit záměr prodeje části p.p.č. 561 o výměře cca 2.330 m2, vedený jako zahrada,                        
     v k. ú. Velké Březno 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením žádosti zastupitelstvu obce k projednání.                                         T: 14. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března.  Konstatoval, že obec obdržela k projednání žádost manželů ………………, bytem           
……………., o koupi pozemku č. 103/1 o výměře 266 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března, účel 
koupě – zahrada k budoucímu domu. Doplnil, že manželé ……………..., kterým byla schválena 
kupní smlouva na tento pozemek, odstoupili od koupě. Dále doplnil, že pozemek č. 103/1 je 
pronajat SVJ Litoměřická 271, ale o koupi v předešlém jednání neměli zájem. 
Bez diskuze. 
Usnesení 225/2020 
Záměr prodeje p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

1. Zrušit usnesení č. 214/2020, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o prodeji pozemku 
č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2, v k. ú. Vítov u Velkého Března manželům 
…………………………………………………... 
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2. Schválit záměr prodeje p.p.č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2 v k. ú. Vítov u Velkého 
Března. 

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 14. 12. 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-12-4011090/SoBS01. Konstatoval, že 
dne 8. 11. 2020 obdržela obec Velké Březno žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného 
břemene od společnosti Vlach elektroinstalace, Husitská 1/25, 417 41 Krupka, na základě plné 
moci udělené ČEZ Distribuce, a.s., za účelem provedení el. přípojky NN pro rozvaděč CETIN na 
p.p.č. 204 v k. ú. Velké Březno, situace. 
Bez diskuze.  
Usnesení 226/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-4011090/SoBS01 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4011090/SoBS01 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                        T: 14. 12. 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-12-4018510/SoBS01. Konstatoval, že 
dne 8. 11. 2020 obec Velké Březno obdržela žádost o zavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV-12-4018510/SoBS01 od 
společnosti Vlach elektroinstalace, Husitská 1/25, 417 41 Krupka, na základě plné moc udělené 
ČEZ Distribuce, a.s., za účelem provedení el. přípojky NN pro pozemek č. 294/4 v k. ú.           
Valtířov nad Labem. 
Bez diskuze 
Usnesení 227/2020 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-4018510/SoBS01 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a     
     Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018510/SoBS01 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením záměru zastupitelstvu obce k projednání.                                       T:  14. 12. 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 návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti – Sitel, spol. s r.o. na p.p.č. 204 v k. ú. Velké Březno. Konstatoval, že obec                 
Velké Březno obdržela dne 11. 11. 2020 žádost od Sitel, spol. s r.o., se sídlem Nerudova 63, 
430 01 Chomutov, žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na       
p.p.č. 204 v k. ú. Velké Březno. Název akce: RVDSL 1938_C_U_VBRE108_NN (NN přípojka 
pro rozvaděč CETIN VBRE108 pro vysokorychlostní internet). 
Bez diskuze. 
Usnesení 228/2020 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p. p. č. 204 v k. ú.  Velké Březno -         
Sitel, spol. s r. o. 
Rada obce Velké Březno projednala přeloženou žádost a 
I. Schvaluje 
    uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 204 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: 15. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobová místa ve 
Valtířově. Konstatoval, že k 31. 12. 2020 skončí některé smlouvy o nájmu hrobového místa ve 
Valtířově. Jedná se o 4 nájemníky. Nájemníci byli obesláni a vyzváni ke sdělení, zda zájem o 
pronájem hrobového místa i nadále trvá.  
Bez diskuze. 
Usnesení 229/2020 
Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      s účinností od 1. 1. 2021 uzavření nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa ve Valtířově  
      s uvedenými nájemci po dobu: 

1. ……………………………………………………………………………………... 
2. ……………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………..., po dobu 

5 let. 
 II. Ukládá  
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                   T:  31. 12. 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 návrh na uzavření smlouvy o prodeji CAS Liaz TA4. 
Konstatoval, že obec kontaktoval zájemce o koupi dlouhodobě neprodejné hasičské stříkačky 
LIAZ TA 4. S ohledem na skutečnost, že vozidlo bylo uloženo v areálu bývalého Benaru více jak 
2 roky, požádali jsme soudního znalce o zpracování dodatku posudku z května 2019. Doplnil, že 
dne 12. 11.2020 obec obdržela žádost o koupi CAS za cenu 100.000,- Kč bez DPH. 
Bez diskuze. 
Usnesení 230/2020 
Uzavření smlouvy o prodeji CAS Liaz TA4 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

prodej hasičské automobilové cisterny Liaz TA4, typ 3561, RZ : 4U4 5737 
za cenu 100.000,- Kč bez DPH a uzavření kupní smlouvy 
Kupující: 

     paní …………………………………………………………………………………….    
II. Ukládá  
     Kateřině Jelínkové, referentce PO,  
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                    T: 15. 12. 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 OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Konstatoval, že na základě analýzy nákladů na odpadové hospodářství dospěl k závěru, 
že i přes všechna doposud přijatá opatření, náklady odpadového hospodářství obce neustále 
narůstají a není předpoklad, že by tato tendence neměla pokračovat – náklady vstupů se zvyšují, 
minimální zájem o separovaný odpad ze strany zpracovatelů, značná vytíženost sběrného místa, 
úhrady společnosti EKO-KOM za separaci odpadů zdaleka nepokryjí náklady obce spojené 
s jeho shromažďováním a likvidací. 
Navrhuje proto upravit výši poplatku z nynějších 500,- Kč na poplatníka a rok na 700,- Kč na 
poplatníka a rok, čímž se alespoň částečně sníží výdaje obce za nakládání s komunálním odpadem. 
Při průměrném počtu 2300 poplatníků by navýšení činilo 460.000,- Kč. 
Ing. Fiala konstatoval, že roční náklady na poplatníka ve výši cca 750,- Kč jsou vykazovány již 
několik let zpětně a doposud nepadl návrh na zvýšení místního poplatku. Osobně chápe 
ekonomické důvody, které vedly k jeho předložení, přesto si myslí, že zvýšení poplatku nebude 
občany obce motivovat k další separaci odpadu a povede jen ke zvyšování objemu komunálního 
odpadu.  
Ing. Šlechtová souhlasila s názorem Ing. Fialy a doplnila, že je chybou, že AVE není schopno 
účtovat za skutečně odvezený odpad, ale že účtuje objem vypočtený z objemu svezených 
odpadových nádob v obci. 
Paní Mendlová upozornila na skutečnost, že některé odpadové nádoby nejsou při svozu naplněny 
do svého objemu, že se sváží třeba jenom polovina obsahu, ale počítá se obsah celý. Navrhuje, 
aby obec vyzkoušela svoz ve dvou termínech dle naplnění nádob, a to buď týdně, nebo 1 x za 
čtrnáct dní a podle toho stanovila poplatek. U týdenních svozů vyšší u čtrnáctidenních svozů nižší. 
Ing. Fiala konstatoval, že by měla tuto alternativu projednat obec s AVE a doplnil, že si nemyslí, 
že by s tím měla AVE mít problém, neboť je přesvědčen, že to lze technicky řešit, např. označením 
popelnice nálepkou. 
Paní Mendlová proto požádala starostu o zajištění účasti jednatele AVE na jednání zastupitelstva 
dne 14. 12. 2020. 
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Usnesení 232/2020 
Návrh OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit OZV č. 1/2020 ve znění předloženého návrhu.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu OZV č. 1/2020 zastupitelstvu obce k projednání.                  T: 14. 12. 
2020 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 1 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smluv o připojení s                                       
ČEZ Distribuce, a.s. Konstatoval, že v rámci přípravy akce „Celková obnova VO Velké Březno – 
Valtířov“ předložila společnost ČEZ Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy, obci 
Velké Březno, návrh na uzavření celkem 4 smluv o zřízení odběrného místa. Jedná se o odběrné 
místo na: 
 p.p.č. 326/4 v k. ú Valtířov nad Labem viz smlouva číslo: 20_SOP_02_4121713106, 
 p.p.č. 4/2 v k. ú. Valtířov nad Labem viz smlouva číslo: 20_SOP_02_4121713103, 
 Velké Březno 101/1 viz smlouva číslo: 20_SOP_02_4121713111, 
 p.p.č. 826/1 Velké Březno viz smlouva číslo: 20_SOP_02_4121713113. 
Bez diskuze 
Usnesení 233/2020 
Uzavření smluv o připojení – ČEZ Distribuce, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  

uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN): 
a) číslo: 20_SOP_02_4121713111 ve znění předloženého návrhu, 
b) číslo: 20_SOP_02_4121713113 ve znění předloženého návrhu, 
c) číslo: 20_SOP_02_4121713103 ve znění předloženého návrhu, 
d) číslo: 20_SOP_02_4121713106 ve znění předloženého návrhu. 

II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smluv o připojení.                                                                 T: 15. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předal slovo tajemníkovi OÚ, který předložil radě obce k projednání návrh na změnu 
počtu zaměstnanců Obecního úřadu Velké Březno. Tajemník požádal o navýšení počtu 
zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu z důvodu vytvoření pracovní pozice referent 
stavebního úřadu. Konstatoval, že stavební úřad se dlouhodobě potýká s problémem „černých“ 
staveb. V současné době eviduje celkem 108 těchto podání, z toho některé opakovaně. Krajský 
úřad se nejméně ve čtyřech případech zabýval stížností na „nečinnost„ stavebního úřadu ve 
Velkém Březně, což mělo za následek vydání výzvy k přijetí opatření proti nečinnosti a v jednom 
případě rozhodl Krajský úřad, že případ převezme jiný stavební úřad.  Tento stav je 
z dlouhodobého hlediska neúnosný a je třeba jej řešit.  Doplnil, že není přípustné dlouhodobé 
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neplnění povinností vyplývajících obci ze zákona o obcích zejména pak § 7 odst. 2 a návazně §§ 
61 – 65 a jako jediné řešení vidí, alespoň na dobu určitou, ve zvýšení počtu referentů stavebního 
úřadu, neboť 2 referenti stanovení organizačním řádem OÚ jsou již plně vytíženi řízeními 
spojenými se stávajícím stavebním boomem (k 31. 10. 2020 bylo povoleno 30 nových domů). 
Paní Mendlová konstatovala, že tabulky obsahující přehled činností nejsou pro ni vypovídající, 
neboť jako laik nemůže z předložených čísel posoudit pracnost a časovou náročnost daného 
úkonu.  
Ing. Šlechtová se dotázala, jak k dané situaci došlo. 
Tajemník seznámil radní s genezí, která zapříčinila současný stav. 
Paní Mendlová se dotázala tajemníka, kde „vezme“ peníze na zřízení nového pracovního místa. 
Tajemník odpověděl, že by se jednalo o navýšení rozpočtu na vnitřní správu, tedy na úkor jiných 
činností obce. 
Ing. Fiala konstatoval, že velkých „černých“ staveb je pouze několik, ostatní jsou drobné věci, 
které by mohly řešit referentky v rámci své běžné činnosti.   
Pan Mottl navrhl, zda by místo navýšení počtu zaměstnanců nebyla vhodnější nějaká finanční 
motivace. 
Tajemník namítl, že pokud zaměstnankyně tvrdí, že jsou na hraně možného, tak by je finanční 
motivace potěšila, ale situaci by radikálně nezměnila. Je třeba, aby byť na dobu určitou, byla 
posílena kapacita stavebního úřadu. 
Pan Mottl podpořil návrh tajemníka tím, že argumentoval množstvím požadavků na povolení 
stavby zejména RD v obci. Doplnil, že každý chce co nejdříve bydlet a jedná se o naše budoucí 
občany.   
Ing. Fiala navrhl vyhlásit výběrové řízení a pak se rozhodneme, zda posílíme stavební úřad nebo 
jej využijeme pro správu obce jinak. 
Tajemník namítl, že pro vyhlášení výběrového řízení je třeba, aby rada schválila navýšení počtu 
zaměstnanců a tím vytvoření „volné“ pracovní pozice. 
Ing. Fiala upozornil na skutečnost, že nový zaměstnanec se bude muset zapracovat a složit 
zkoušku odborné způsobilosti, což v praxi znamená, že minimálně půl roku nebude moci 
vykonávat svěřenou agendu v plném rozsahu. Doplnil, že je přesvědčen, že stavební boom 
v území kulminuje a počet nových staveb bude postupně klesat. Tím se referentkám stavebního 
úřadu vytvoří časový prostor i na řešení „černých“ staveb. 
Starosta ukončil diskuzi a nechal hlasovat 
Usnesení 234/2020 
Návrh na změnu počtu zaměstnanců Obecního úřadu Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
Alt. 1 
I.    Schvaluje 

1. Za účelem řešení správních činností na úseku nepovolených staveb, vytvoření dalšího 
funkčního místa „referent stavebního úřadu“, a to na dobu určitou, do 30. 06. 2023. 

2. Změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno. 
II.  Stanoví  
       od 1. 1. 2021 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem    
       26 z toho je 10 v dělnických profesích. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit realizaci tohoto usnesení.                                                               T:  31. 12. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel 4 
Usnesení nebylo přijato 
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Alt. 2 
I.    Neschvaluje 
       za účelem řešení správních činností na úseku nepovolených staveb, vytvoření dalšího   
       funkčního místa „referent stavebního úřadu“. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

V souladu s ustanovením čl. V odst. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy Velké Březno, předložil 
starosta radě obce k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ, paní          
……………, za výsledky školy dosažené v 2. pololetí 2020. Současně navrhl, aby Rada obce 
posoudila přiložené podklady a s ohledem na rozpočet školy přiznala ředitelce Mateřské školy 
ve Velkém Březně odměnu ve výši …………… 
Starosta informoval radu o tom, že dle rozhodnutí KHS je mateřská škola v karanténě. 
Usnesení 235/2020 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Přiznává 
     paní ………………, ředitelce MŠ Velké Březno, 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitelku školy.                          T: 30. 11. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Výroční zprávu o činnosti ZŠ Velké Březno ve školním 
roce 2019/2020 vypracovanou ředitelem ZŠ ……………………, kterou schválila školská rada 
dne 19. 11. 2020. 
Bez diskuze. 
Usnesení 236/2020 
Výroční zpráva ZŠ Velké Březno 
Rada obce Velké Březno po projednání  
I.  Bere na vědomí  
    Výroční zprávu o činnosti ZŠ Velké Březno ve školním roce 2019/2020. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh organizačního zabezpečení 15. jednání 
Zastupitelstva obce Velké Březno. 
Bez diskuze 
Usnesení 237/2020 
Organizační zabezpečení 15. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I. Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 
   I.  Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční v zasedací síni  
        Obecního úřadu Velké Březno dne 14. 12. 2020 od 17:00 hod. takto:  

1. Zahájení 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 
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2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část. 
3. Hospodaření s majetkem obce: 

• Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 292/2 a 292/3 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/89 v k. ú. Velké Březno. 
• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-4019138/002. 
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-4019138/001.  
• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-4019402/VB 1. 
• Záměr prodeje p. p. č. 329/6, 329/8, 329/9 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje p. p. č. 104/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Záměr prodeje p. p. č. 103/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Záměr prodeje pozemků OS Vítov. 
• Záměr prodeje části p.p.č. 561 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4011090/SoBS01. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018510/SoBS01. 
4. Finanční záležitosti: 

• Rozpočet obce pro rok 2021. 
• Rozpočtové opatření č. 4/2020 
• Střednědobý výhled obce na období 2021 – 2025. 
• Kalkulace ceny vodného a stočného pro obyvatele pro rok 2021. 
• Návrh OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
• Závazek k dofinancování nové CAS pro JSDHO Velké Březno. 

5. Různé: 
• Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018.  

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

   II.  Ověřovatele a skrutátory 15. zasedání zastupitelstva obce ve složení: PhDr. Mgr.  
      Vítězslav Štefl, Ph.D. a pan Karel Turek 

   III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
         Ing. Mgr. Michal Šidák, Mgr. Michal Kulhánek a paní Ivana Charvátová. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na sestavení rozpočtu obce pro rok 2021. 
Paní Mendlová se dotázala, zda z plánovaných příjmů ze závislé činnosti musíme odečíst propad 
vzniklý zrušením super hrubé mzdy. 
Paní Fuchsová odpověděla, že doporučuje odečíst částku cca 3 mil. Kč. Celková výše příjmu pak 
bude cca 35 mil. Kč. 
Ing. Šlechtová upozornila na skutečnost, že návrh rozpočtu neobsahuje výdaje (dotace) na 
činnosti v oblasti kultury a sportu. 
Paní Fuchsová odpověděla, že návrh byl doplněn o výdaj ve výši 230 tis. Kč pro tyto účely. 
Současně konstatovala, že návrh je rozdělen na provozní rozpočet, kde jsou příjmy a výdaje 
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přibližně vyrovnané a na investiční rozpočet, kde je nutné si ve výdajích stanovit priority tak, 
abychom se úplně „nevydali“ z peněz. 
Paní Mendlová konstatovala, že jí podle předloženého rozpočtu vychází pouze cca 3 mil. Kč na 
investice. 
Paní Fuchsová konstatovala, že na účtech obce je cca 35 mil. Kč, z toho navrhuje na investice 
vyčerpat 14 mil. Kč a zbytek z úvěru. 
Ing. Fiala doplnil, že je třeba „vybalancovat„ použití vlastních prostředků a úvěru na investice 
jako je ČOV, VO, CAS apod. 
Starosta informoval radní o nabídce úvěru na pořízení CAS od KB a UKB. 
Paní Fuchsová uvedla, že v oblasti investic je prioritou vodní hospodářství a další investice jsou 
na zastupitelích (zateplení, zastávky, MK, chodníky apod). 
Tajemník navrhl doplnit návrh rozpočtu o 1 mil. Kč na financování předprojektové a projektové 
přípravy. 
Paní Mendlová připomněla jednání minulého ZO kolem návrhu na převod JPOII na JPOIII. 
Usnesení 231/2020 
Rozpočet na rok 2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočet obce pro rok 2021.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtu pro rok 2021 zastupitelstvu obce k projednání.   T: 14. 12. 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 rozsvěcení vánočního stromu z důvodu nouzového stavu 
proběhne neformálně, bez účasti veřejnosti. 

Starosta informoval radu, že ve spolupráci s Ing. Pavlišem byla vytvořena na webu stránka 
COVID, obsahující aktuální informace. 

K bodu programu 6 -  Diskuse      

Ing. Šlechtová informovala radu o tom, že chce domluvit s ředitelem ZŠ výrobu přáníček v rámci 
akce „ Děti píší seniorům“.  

Paní Mendlová se podělila s radními o názory a reakce na dopis FK Jiskra. Konstatovala, že dopis 
opět obsahuje seznam přání a kritiku obce. Žádné konkrétní představy a kroky vedoucí k realizaci 
uvedených přání však v dopise nezazněly. Proto navrhla přizvat předsedu FK do jednání rady. 

Paní Mendlová, i s ohledem na dotazy ze zastupitelstva doporučila, aby pan Mottl předložil návrh 
na domovníky. Pro začátek stačí pouze několik, hlavně aby už to začalo fungovat. Ing. Fiala 
doplnil, že je také pro, ať jsou pro začátek pouze dva nebo tři, ale nějak se začít musí. Pan Mottl 
přislíbil, že do příští rady předloží seznam osob.  

Paní Mendlová se dotázala starosty na výstupy pondělního jednání se senátorem ohledně dění 
kolem čistírny odpadních vod. Starosta odpověděl, že se dohodli na tom, že obec připraví 
vysvětlující dopis, aby pan senátor při jednání měl konkrétní informace. 
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Paní Mendlová upozornila na slíbenou úpravu výlohy NP v domě Litoměřická 64. Starosta 
přislíbil, že s nájemcem projedná.  

Ing. Šlechtová se dotázal, zda známe toho, kdo pokácel spadlý strom u lávky. Starosta odpověděl, 
že ne. 

Ing. Šlechtová požádala starostu o konzultaci přípravy vnitřního platového předpisu ředitelů 
příspěvkových organizací obce. 

 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:14 hod. 

 

 

 

 
   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 23. 11. 2020 
L. Boháč. 
 


