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U S N E S E N Í 
 

z 12. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
 

které se konalo dne 29. února 2016 od 17,00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo:  10 z 14 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Hudík, p. Turek, Bc. Pýcha, PhDr. Mgr. Štefl Ph.D přítomen od 18:12 hod. 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
 

113/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: paní Marie Dvořanová, 
Ing. Tomáš Holub, 

 návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. 
Jan Fiala, pan Jaromír Dvořák, pan Jiří Suchý. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   10  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

114/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 12. zasedání: 

1. zahájení 
2. hospodaření s majetkem obce 
3. různé 
4. zprávy starosty 
5. dotazy členů zastupitelstva 
6. diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10    hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

115/2016 
Prodej pozemku č.  … v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části p. p. č.  …., dle geometrického 

oddělovacího plánu č.  …., označené jako p. p. č.  ….. v k. ú. Vítov u velkého Března, 
o výměře 177 m2, za cenu 33.630,- Kč (190 Kč/m2) 

 Kupující:  
 ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

II.  Ukládá 
Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
Zabezpečit uzavření kupní smlouvy.     T: 31. 3. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10    hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
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116/2016  
Prodej části pozemku č. ….. v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části p. p. č.  ………, dle geometrického  

oddělovacího plánu č.  ………… označené jako pozemek č.  …….., o výměře       239 
m2, v k. ú. Velkého Března, za cenu 45.410,-- Kč (190 Kč/m2) 
Kupující: 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

  II. Ukládá 
 Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce 
 zabezpečit uzavření kupní smlouvy                 T:  31. 3. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   10  hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

117/2016 
Záměr prodeje p. p. č. 176/35 v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I. Neschvaluje  

záměr prodeje p. p. č 176/35 o výměře 1055 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března, za 50 
Kč/m2. 

II.  Ukládá 
 Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
 o usnesení zastupitelstva obce informovat žadatele.             T: 15. 3. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro    8 hlasů proti 0  hlasů zdržel 2 

118/2016 
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I. Schvaluje OZV č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Velké Březno. 

II.  Ukládá 
 Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
 zabezpečit vyvěšení OZV č. 1/2016 na úřední desce po dobu 15 dnů.      T: 29. 2. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   9 hlasů proti 0  hlasů zdržel 1 

 
119/2016 

Žádost o poskytnutí dotace – FK Jiskra Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
  I.    Schvaluje  

1. poskytnutí finančního příspěvku FK Jiskra Velké Březno ve výši 10. 000,-- Kč 
na zajištění akce „Víkendový turnaj přípravek“. 

2. uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 1. 
2016, jehož předmětem je navýšení dotace o 10.000,- Kč, příjemce dotace: FK 
Jiskra Velké Březno, IČ: 40232379 se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23 
Velké Březno, zastoupený předsedou Davidem Řezáčem.  
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II.      Ukládá  
           Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
           zabezpečit uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy.             T: 15. 3.2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   10  hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

120/2016 
Žádost o poskytnutí dotace – TJ Spartak Valtířov  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
  I.    Schvaluje  

1. poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Valtířov ve výši 18. 500,-- Kč na 
zajištění kulturních akcí: „Mezinárodní den dětí“, „Slavnost pálení čarodějnic“, 
„Drakiáda“ 

2. uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 1. 
2016, jehož předmětem je navýšení dotace o 18.500,- Kč, příjemce dotace: 
Tělovýchovná jednota Spartak Valtířov, občanské sdružení, IČ: 4556161 se 
sídlem Valtířov 34,400 02 Velké Březno, zastoupený předsedou sdružení Karlem 
Turkem. 

 II.      Ukládá  
           Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce,  
           zabezpečit uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy.            T: 15. 3. 2016 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10    hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

121/2016 
Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva obce Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje 

1. Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva obce Velké Březno ve znění návrhu 
uvedeného v důvodové zprávě. 

2. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2016 takto: 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za r. 2015,  

                 Kontrola zadání a průběhu výběrových řízení, veřejných zakázek,  
3. Plán kontrolní činnosti finančního výboru pro rok 2016 takto: 

Plnění rozpočtu 2016 a příprava rozpočtových opatření v průběhu roku 2016, 
příprava rozpočtu roku 2017, 
Kontrola pokladen obce a příspěvkových organizací,  
Kontrola postupu vybírání místních poplatků a nájmu z obecního majetku,  
Kontrola na úseku hospodaření na úseku bytového hospodářství,  
Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem u hasičské jednotky Velké Březno. 

II.  Ukládá 
předsedům výborů 
před započetím každé kontroly si vyžádat pověření starosty obce ke kontrole.  

Výsledek hlasování:      hlasů pro   9  hlasů proti 1  hlasů zdržel 1 

122/2016 
Zpráva o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v roce 2015 

Zastupitelstvo obce Velké Březno 
   I.      Bere na vědomí předloženou zprávu. 
   II.     Schvaluje vyřazení splněných usnesení z evidence. 
 
Výsledek hlasování:      hlasů pro    11 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
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123/2016 
Rozšíření komunikace „Valtířov-kolonie“ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
Souhlasí s dopracováním varianty rozšíření komunikace „ Valtířov-kolonie“ bez parkovacích 
ploch dle předloženého návrhu Ing. Urbana. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

 

124/2016 
Čerpací stanice odpadních vod „Valtířov-kolonie“ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
Schvaluje zadání studie proveditelnosti přestavby ČSOV “Valtířov- kolonie“ a ČOV Valtířov 
na ČSOV. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   11 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

 

 

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