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Č. j.:       OUVB - 448/2023 
PID:       DXWX3OP1KUBB 
SPIS č.   5/23 

Z Á P I S   

z 5. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 30. 1. 2023 od 16:30 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

Přítomni:   Zuzana Mendlová, DiS., Ing. Jan Fiala, Mgr. Michal Kulhánek, pan Lumír Petrák, 
pan Petr Žižka, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni:  

K bodu programu 1. Zahájení:  

5. schůzi rady předsedala starostka, paní Zuzana Mendlová, DiS., která konstatovala, že rada je 
usnášení schopná a že proti zápisu ze 4. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starostka předložila návrh programu jednání 5. schůze. Radní schválili navržený program páté 
schůze. 
Usnesení 21/2023 
Program jednání 5. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 5. schůze takto: 
1. Zahájení: 

• Schválení programu jednání. 
2. Finanční záležitosti: 

• Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci Tivolí hudební léto ve Velkém Březně (6. 
ročník).  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2 – Různé 

Starostka předložila radě obce k projednání návrh organizační zabezpečení kulturní akce – Tivolí 
hudební léto ve Velkém Březně (6. ročník). Konstatovala, že ke kofinancování této kulturní akce 
využívá obec finančních darů a dotace poskytnuté Ústeckým krajem. Doplnila, že v rozpočtu 
obce je na tuto akci vyčleněna částka 150.000 Kč. Dále doplnila, že jako v předchozích ročních 
bude i tento ročník organizovat ………………………………….. 
Bez diskuze 
Usnesení 22/2023 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I.     Bere na vědomí 
       materiál zpracovaný ………………………………………., nazvaný „Tivolí hudební   
       léto ve Velkém Březně (6. ročník)“. 
II.   Schvaluje  
       podání žádosti o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a  
       realizací akce „Tivolí hudební léto ve Velkém Březně (6. ročník)“.  
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III.  Pověřuje 
1. …………………………………….., 

            organizačním zajištěním kulturní akce „Tivolí hudební léto ve Velkém Březně (6.  
            ročník)“ za těchto podmínek: 

a) Platby účinkujícím budou prováděny hotově a potřebné částky (honoráře  
účinkujícím) budou předány pokladní obecního úřadu organizátorovi, p. ………, 
vždy předem v dohodnutý čas na základě podepsaných dohod o provedení práce. 
Vlastní předání částky a podpisy smluv zajistí p. …… nebo osoba jím pověřená. 

b) Platba zvukařům a osvětlovačům proběhne buď za každou akci, nebo souhrnně po 
realizaci určitého počtu akcí, a to na základě smlouvy nebo objednávky. Vlastní 
předání částky a podpisy zajistí p. …… nebo osoba jím pověřená. 

            c)   Převzetí platby bude stvrzeno podpisy na předávacích formulářích. 
            d)   Dohody o provedení práce nebo objednávky budou vytvořeny pořadatelem (obcí),   
                  potřebné podklady poskytne p. ……. 

2. Zuzanu Mendlovou, DiS., starostku obce 
            k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje.              T: 6. 2. 2023 
IV.  Svěřuje 
       Zuzaně Mendlové, DiS, starostce obce, 
       pravomoc uzavírat s účinkujícími, zvukaři a osvětlovači dohody o vystoupení a uzavírat 
       sponzorské či darovací smlouvy za účelem spolufinancování akce Tivolí hudební léto ve    
       Velkém Březně (6. ročník). 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

 
 

Jednání rady bylo ukončeno v 16:45 hod. 

 

 

 

 

 

   Zuzana Mendlová, DiS.                                                              Mgr. Michal Kulhánek  
            starostka                                                                                       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 30.1. 2023 
L. Boháč.  


