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Č.j.:       OUVB – 3800/2022 
PID:      DXWX3OP1J7TN 
SPIS č. 125/22 
 
 

U S N E S E N Í 
 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
 

které se konalo dne 19. 10. 2022 od 17: 00 hodin v jídelně Základní školy Velké Březno 
 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: pan Jaromír Dvořák st., pan Jaromír Dvořák ml. a pan Petr Žižka, 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
Bod programu 1. Zahájení 

1/2022 
Slib člena zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce Velké Březno 
I.   Bere na vědomí, že 
     1. všichni přítomní členové zastupitelstva, kteří získali mandát, složili bez výhrad zákonem  
         předepsaný slib. 
     2. žádný z členů zastupitelstva nenaplňuje podmínku neslučitelnosti z funkcí člena  
         Zastupitelstva obce Velké Březno. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   12 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

2/2022 
Ověřovatelé a návrhová komise 

Zastupitelstvo obce Velké Březno  
I.  Schvaluje: 
    1. Ověřovatele a skrutátory ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ve složení:   
        Ing. Jan Fiala a Bc. Tomáš Pýcha.  
    2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ve    
        složení: paní Zuzana Mendlová, DiS., pan Ivan Mottl a pan Jan Šotka. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

3/2022 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program ustavujícího zasedání: 

1. Zahájení 
• Složení slibu člena zastupitelstva 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
• Schválení programu jednání 
2. Organizační záležitosti 
• Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Velké Březno 
• Stanovení počtu členů rady obce a jejího složení 
• Určení počtu zastupitelů dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce 
• Schválení volebního řádu 
• Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů výborů 

zastupitelstva obce 
• Volba starosty obce 
• Volba místostarosty obce 
• Volba radních obce 
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• Zřízení výborů zastupitelstva obce 
• Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce 
• Stanovení výše odměn členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce   

3. Hospodaření s majetkem obce 
• Prodej p.p.č. 763/1 v k. ú. Velké Březno 
• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o 

umístění stavby „IE-12-4006434“ 
4. Finanční záležitosti 

• Rozpočtové opatření 5/2022 
5. Dotazy členů zastupitelstva 
6. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály  
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

Bod programu 2. Organizační záležitosti 

4/2022 
Jednací řád Zastupitelstva obce Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Schvaluje 
     Jednací řád Zastupitelstva obce Velké Březno ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  12  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

5/2022 
Stanovení počtu členů rady obce a jejího složení 

Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích                
I.  Stanovuje, že  
    pro funkční období 2022 - 2026 bude pět členů Rady obce Velké Březno, kterou tvoří    
    starosta, místostarosta a tři radní. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  12  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

6/2022 
Určení počtu zastupitelů dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce 

Zastupitelstvo obce Velké Březno v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích                
I.  Určuje, že 
     pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

7/2022 
Volební řád  

Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Schvaluje 
     Volební řád pro volbu starosty, místostarosty, radních předsedů a členů výborů      
     zastupitelstva obce Velké Březno ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  12  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

8/2022 
Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů výborů 

zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.  Schvaluje  
    veřejný způsob volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů finančního a  
    kontrolního výboru 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   12 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
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9/2022 
Změna programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Velké Březno z důvodu nezvolení starosty a místostarosty obce  
I. Schvaluje 
    změnu programu ustavujícího zastupitelstva takto: 

3. Organizační záležitosti 
•  Volba radních obce – nebude projednáváno. 
•  Zřízení výborů zastupitelstva obce – nebude projednáváno 
•  Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce – nebude projednáváno 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

10/2022 
Prodej p.p.č. 763/1 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

   uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 763/1 o výměře 1244 m2, trvalý travní porost  
   v k. ú. Velké Březno, 
   za cenu 176.648 Kč a náklady prodávajícího spojené s prodejem. 
   Kupující:  
   Zubrnická museální železnice, z.s., IČO: 445 52 700, se sídlem Děčínská 107,  
   403 23 Velké Březno. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                                T: 31. 12. 2022                                        
Výsledek hlasování:      hlasů pro  12  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

11/2022 
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o 

umístění stavby „IE-12-4006434“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.   Schvaluje 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a Dohody o 
umístění stavby „IE-12-4006434“, ve znění předloženého návrhu. 

     Oprávněná: 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, DIČ CZ24729035. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T:  31. 12. 2022                              
Výsledek hlasování:      hlasů pro   12 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 
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Bod programu 4. Finanční záležitosti 

12/2022 
Rozpočtové opatření č. 5/2022 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     Rozpočtové opatření č. 5/2022. 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit zapracování rozpočtových opatření do účetnictví obce.                T: 31. 10. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 
 
 
 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                                 Ing. Jiří Pavliš 
      starosta obce                        místostarosta obce 

 
 


