
 
 

  

             OBEC VELKÉ BŘEZNO 
                      P O Z V Á N K A 
                             na 17. zasedání 
                    Zastupitelstva obce Velké Březno, 
            které se koná 12. dubna 2021 od 17 hodin 
            v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno.  

 
Č. j.:   OUVB – 415/2021 
PID:   DXWX3OP1A0YK  
SPIS č. 21/21 

Program: 
1. Zahájení: 

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

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

• Záměr prodeje části pozemků č. 74/1 a 74/2, oba v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje části pozemku p. č. 239 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Záměr prodeje pozemků p. č. 278, 277, 279/1, 280/6, vše v k. ú. Velké Březno.  
• Uzavření Kupní smlouvy p. p. č. 291/88 v k. ú. Velké Březno. 

4. Finanční záležitosti: 
• Návrh na poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti organizací 

působících v oblasti sportu a kultury v roce 2021. 
• Rozpočtové opatření 1/2021. 
• Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu číslo  

S/050/70065 – AVE. 
5. Různé: 

• Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany.  
• Dodatek zřizovací listiny ZŠ Velké Březno. 
• Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 2020. 
• Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2020. 
• Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2020. 
• Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 

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

 
 
 
 
 
                                       Karel Jungbauer v. r.  
                                                                                       starosta obce   

 
 
 
Vyvěšeno:   01. 04. 2021 
Sňato:  


