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 USNESENÍ 
 

z 13. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
 

které se konalo dne 25. dubna 2016 od 17,00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo:  14 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Ing. Holub, pan Hudík – přítomen od 18:15, 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
 

125/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Karel Turek, 
paní Ivana Charvátová. 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení: 
pan Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýcha, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

126/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 13. zasedání: 

1. zahájení 
2. složení slibu člena zastupitelstva obce 
3. hospodaření s majetkem obce 
4. různé 
5. rozpočtové opatření 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

127/2016 
Prodej pozemku č. …….. v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I. Schvaluje 

uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku č. ……….. o výměře 405 m2 v k. ú.  
Velké Březno,  
za cenu 76.950,-- Kč. 
Kupující: 
………………………………………………………………………………………….. 
…………,  

II.  Ukládá 
 Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
 Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                            T:  31. 5. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 
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128/2016 
Prodej pozemků č. 176/66, 178/1 a 178/38 v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I. Schvaluje 

uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku číslo 176/66 o výměře 4 m2, pozemku 
číslo 178/1 o výměře 504 m2, pozemku číslo 178/38 o výměře 130 m2, vše v k. ú. 
Vítov u Velkého Března,  
za cenu 121.220,-- Kč. 
Kupující: 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno - Vítov, se sídlem 
Svojsíkova 48, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená JUDr. Karlem Láníkem, 
předsedou organizace a paní Marií Fabiánovou, tajemníkem organizace. 

    II.    Ukládá 
 Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
 Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                            T:  31. 5. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 

129/2016 
Prodej části pozemku č. …….. v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I. Schvaluje 

uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku č. ………., dle geometrického 
oddělovacího plánu č. vedeného jako pozemek číslo ……… o výměře 57 m2, v k. ú. 
Velké Březno,  
za cenu 10.830,-- Kč + náklady na GOP 
Kupující: 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

   II.    Ukládá 
 Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
 Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                            T:  31. 5. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

130/2016 
Návrh na bezúplatný převod vodovodů a kanalizací v majetku stavebníků do majetku 

obce 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
   I.  Souhlasí  

s bezúplatným převodem „cizích“ vodovodů a kanalizací do majetku a správy obce 
Velké Březno. 

   II.     Ukládá 
Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
ve spolupráci s právníkem obce zpracovat návrh smlouvy o bezúplatném převodu  
vodovodu a kanalizace ve vlastnictví cizí osoby a předložit ji zastupitelstvu obce ke 
schválení                  T:  20. 6. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 
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131/2016 
Návrh na pořízení nového územního plánu obce Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje 

pořízení nového územního plánu obce Velké Březno. 
   II.     Pověřuje  

Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
výkonem funkce „určeného zastupitele“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

  III.  Ukládá 
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit podání žádosti o pořízení nového územního plánu na Odbor investic a 
územního plánování Mm ÚL.                                                                     T: 30. 4. 2016  

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

 
132/2016 

Opatření zastupitelstva obce č. 3/2016 - Dodatek č. 1 zřizovací listiny organizační složky 
obce Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje 
opatření zastupitelstva obce č. 3/2016, kterým bylo rozhodnuto o změně Zřizovací 
listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPOII obce Velké Březno (Dodatek č. 1), 
ve znění předloženého návrhu. 

   II.     Ukládá  
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 

zabezpečit zveřejnění Dodatku č. 1 na úřední desce obecního úřadu a předání 
stejnopisu Dodatku č. 1 veliteli SDHO a HZSÚK                                     T: 30. 4. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

 
133/2016 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích. 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
    I.     Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích. 

   II.     Ukládá  
Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
zabezpečit zveřejnění OZV č. 2/2016 po dobu 15 dnů na úřední desce.    T: 27. 4. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 11   hlasů proti  0  hlasů zdržel  2 
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134/2016 
Opatření zastupitelstva obce č. 4/2016 - Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
     I.    Schvaluje 

opatření zastupitelstva obce č. 4/2016, kterým schvaluje Dodatek č. 11 zřizovací 
listiny příspěvkové organizace základní škola Velké Březno, kterým se navyšuje 
hodnota majetku o 132.108 Kč. 

   II.     Ukládá  
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit zveřejnění Dodatku č. 11 na úřední desce obecního úřadu a předání 
stejnopisu Dodatku č. 11 řediteli ZŠ Velké Březno             T: 30. 4. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 

135/2016 
Opatření zastupitelstva obce č. 5/2016 „Provozní řád dětského hřiště“ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
    I.     Schvaluje 

opatření zastupitelstva obce č. 5/2016, kterým vydává „Provozní řád dětského hřiště“, 
ve znění předloženého návrhu. 

   II.     Ukládá  
Miloslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
zabezpečit zveřejnění „Provozního řádu dětského hřiště“ na úřední desce obecního 
úřadu a jeho umístění na dětská hřiště                                                       T: 31. 5. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

136/2016 
Pravidla pro přidělování finančních příspěvků sportovním organizacím  

Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
    I.   Pověřuje  
         Finanční výbor obce Velké Březno  
         vypracováním pravidel pro přidělování finančních příspěvků sportovním organizacím     
         působícím na území obce Velké Březno.            T:  15. 9. 2016 
                  Z: předseda FV 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

137/2016 
Žádost o poskytnutí dotace – TJ Spartak Valtířov 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
    I.     Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Valtířov ve výši 31.066,- Kč na vyrovnání 
finanční ztráty roku 2015. 

   II.     Ukládá  
Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
zabezpečit uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 
1. 2016, jehož předmětem je navýšení dotace o 31.066,- Kč, příjemce dotace: 
Tělovýchovná jednota Spartak Valtířov, občanské sdružení, IČ: 4556161, se sídlem: 
Valtířov 34, 400 02 Velké Březno, zastoupené předsedou sdružení, Karlem Turkem. 
                  T:  15. 5. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  2 
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138/2016 

Rozpočtové opatření č. 1/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
    I.   Schvaluje rozpočtová opatření v projednávaném znění, dle návrhu starosty obce. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13   hlasů proti  0  hlasů zdržel  1 

 

 

 

 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce           místostarosta obce 
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