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Č. j.:      OUVB – 4825/2021 
PID:      DXWX3OP1EQ7T 
SPIS č.  219/21 

U S N E S E N Í 
 

20. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 
 

které se konalo dne 13. 12. 2021 od 17:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno. 

Jednání se účastnilo  15 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni:  

Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
Bod pořadu 1. Zahájení 

315/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 20. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala a 
pan Jan Šotka. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Bc. Tomáš Pýcha, paní Marcela Tomanová a paní Květuše Vyhnálková. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 15   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

316/2021 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 20. zasedání s tímto obsahem:  

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 p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka kNN“. 
4. Finanční záležitosti: 

• Návrh rozpočtu pro rok 2022. 
• Střednědobý výhled obce na období 2022 – 2024. 
• Rozpočtová opatření č. 5/2021. 
• Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2021 
• Kalkulace ceny vodného a stočného pro obyvatele pro rok 2022. 
• Návrh OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
• Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří 

nejsou členy zastupitelstva obce. 
• Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci víceúčelového 

hřiště v obci Velké Březno.  
5. Různé: 

• OZV č. 2/2021 - kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství. 
6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  15  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
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Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

317/2021 
Záměr prodeje p.p.č. 3/5 v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Neschvaluje 
     záměr prodeje pozemku č. 3/5 o výměře 197 m2, zahrada v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat žadatele.                                                                      T: 31. 12. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti  1  hlasů zdržel 4 

318/2021 
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

Dohodu o umístění stavby „ÚL-Velké Březno, p. p. č. 42_7, smyčka kNN“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a  
     Dohodu o umístění stavby „UL-Velké Březno, p.p.č. 42_7, smyčka kNN“. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 31. 12. 2021                            
Výsledek hlasování:      hlasů pro  15  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

319/2021 
Rozpočet obce pro rok 2022 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      rozpočet obce pro rok 2022 v předloženém znění. 
II.  Bere na vědomí 
      rozpis rozpočtu pro rok 2022 
III. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtu na úřední desce.                        T: 27. 12. 2021 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 10  hlasů proti 1 hlasů zdržel 4 

320/2021 
      Střednědobý výhled obce na období 2022 - 2024 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Ruší 
      usnesení 16. zastupitelstva obce č. 275/2021 
II.  Schvaluje 
      Střednědobý výhled obce na období 2022 – 2024 v předloženém znění. 
III. Ukládá  
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu na úřední desce. T: 27. 12. 2021 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 5 
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321/2021 
Rozpočtová opatření č. 5/2021 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     rozpočtová opatření č. 5/2021 v předloženém znění. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění schváleného rozpočtového opatření na úřední desce.  T: 27. 12. 2021 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 4 

322/2021 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazku v roce 2021 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený program inventarizace majetku, 
účtů, pohledávek a závazků obce Velké Březno v roce 2021, včetně složení inventarizačních 
komisí a  
I.  Schvaluje  

1. Provedení inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké Březno 
v roce 2021 k 31. 12. 2021. 

2. Harmonogram realizace inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků obce Velké 
Březno v roce 2021, ve znění předloženého návrhu. 

3. Složení inventarizačních komisí dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

323/2021 
Kalkulace vodného a stočného pro obyvatele na rok 2022 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje  

 cenu vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2022 takto: 

  jednotka vodné  stočné celkem 
     CENA bez DPH Kč/m3 39,98  32,70 72,68 
     CENA vč. 10 % DPH  Kč/m3 43,98  35,97 79,95 
II. Ukládá 
    Bc. Kateřině Katzerové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
    zabezpečit zveřejnění ceny vodného a stočného pro rok 2022 na ÚD.            T: 17. 12. 2021 
Výsledek hlasování:        hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

324/2021 
Návrh OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému   
     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  
     ve znění předloženého návrhu.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění OZV 1/2021 na úřední desce.                                      T: 15. 12. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   14 hlasů proti  0  hlasů zdržel 1 
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325/2021 
Návrh na stanovení jednorázové odměny členům výborů OZ a komisí OR, kteří nejsou 

členy zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí jednorázové odměny za činnost ve prospěch obce v období leden až  
     prosinec 2021 členům komisí a výborů, nečlenům zastupitelstva obce, uvedeným  
     v důvodové zprávě, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
     v souladu s usnesením zastupitelstva zabezpečit vyplacení odměn.               T: 28. 02. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  15 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

326/2021 
Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště 

v obci Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     podání žádosti o dotaci z programu 117D8210H Podpora budování a obnovy míst  
     aktivního a pasivního odpočinku na projekt Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci  
     Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit podání žádosti na MMR.                                                               T: 17. 12. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  15 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

 
Bod programu 5. Různé 

327/2021 
OZV č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového  
     hospodářství, ve znění předloženého návrhu.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění OZV 2/2021 na úřední desce.                                      T: 15. 12. 2021 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   15 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

 
 

 
 

 
 
 
 
  Karel Jungbauer                                                                            Ing. Hana Šlechtová   
     starosta obce                     místostarostka obce 
 


