
 
 

  

                 OBEC VELKÉ BŘEZNO 
                          P O Z V Á N K A 
        na 4. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
             které se koná 30. ledna 2023 od 17 hodin 
           v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno.  
 

 
Č. j.:      OUVB – 4509/2022 
PID:      DXWX3OP1K1ZM 
SPIS č.  146/22 

 
Program: 
1. Slib člena zastupitelstva obce Velké Březno. 
2. Zahájení: 

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

3. Hospodaření s majetkem obce: 
• Prodej  p.p.č.  200/21 a 200/22 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Prodej nemovitosti bez č.p./č.e. – jiná stavba, pozemek p.č. 568, k. ú. Velké Březno. 
• Záměr prodeje p.p.č.  296/1 v k. ú. Velké Březno. 

4. Finanční záležitosti: 
• Poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční činnosti organizací působících 

v oblasti sportu a kultury v roce 2023. 
• Žádost o poskytnutí dotace na činnost v roce 2023 – TJ Spartak Valtířov. 
• Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2023 neziskové organizaci EDA cz, z. ú. 
• Stanovení odměny členům Redakční rady Zpravodaje Velké Březno – Valtířov. 
• Informace o nabytí účinnosti nařízení vlády č. 415/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017,  

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.  
5. Různé: 

• Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 2022. 
• Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2022. 
• Zpráva o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022. 
• Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru na rok 2023. 
• Zpráva o výsledku šetření stížnosti č. 1/2022, která směřovala proti postupu úřadu ve  

Velkém Březně při zařazení a projednání (neprojednání) bodů v radě a zastupitelstvu   
s požadavkem opětovného zařazení bodu na projednání zastupiteli.  

6. Zprávy starostky 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály  

 
 
 
 

                              Zuzana Mendlová, DiS. v.r. 
                                                                                                                                 starostka obce   
 
Vyvěšeno:  20. 1. 2023 
Sňato:  


