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U S N E S E N Í 
 

z 9. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
 

které se konalo dne 2. prosince 2015 od 17,00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo:  15  z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni:  
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 

83/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno  

určuje: 
A) skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva: Ing. Jiřího Pavliše, pana Jiřího 

Suchého. 

B) členy návrhové komise: PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla Ph.D., paní Marii Dvořanovou, pana 
Jaromíra Dvořáka. 

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

84/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 9. zasedání: 
 

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

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

85/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje veřejný způsob volby člena finančního výboru. 
 
Výsledek hlasování:                    hlasů pro 13           hlasů proti 0             hlasů zdržel 0 

 
 

86/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno volí paní  Jitku Rodovskou, nar.  ………….. za člena Finančního 
výboru. 

Výsledek hlasování:                    hlasů pro 12           hlasů proti 0             hlasů zdržel 1 
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87/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 

I. ruší usnesení Zastupitelstva obce Velké Březno č. 270/2006 z 20.3.2006; č. 290/2006 
z 12.6.2006 a č. 53/2015 z 20.4.20015.  

II.  schvaluje uzavření smlouvy o koupi p.p.č. …., orná půda o výměře 20 m2, p.p.č……… orná 
půda o výměře 20.160 m2, p.p.č……., trvalý travní porost o výměře 71m2, p.p.č…….., orná 
půda o výměře 14.825 m2, vše v k. ú. Valtířov nad Labem, p.p.č….....orná půda o výměře 542 
m2, p.p.č…….. vodní plocha (koryto vodního toku) o výměře 97 m2, p.p.č. ……… trvalý 
travní porost o výměře 25 m2, p.p.č. ………, trvalý travní porost o výměře 923 m2, p.p.č. ….., 
trvalý travní porost o výměře  271m2,p.p.č ………., trvalý travní porost o výměře 683 m2, 
p.p.č. ……….., zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2, p.p.č.  …………, trvalý travní 
porost o výměře 6.860 m2, vše v k.ú. Velké Březno a p.p.č. ………., lesní pozemek o výměře 
708 m2 v k.ú. Velké Březno,  

za cenu 10 Kč/1m2 

Prodávající:   
1.  ………………………………., bytem ………………………………………………, 500 02  

Hradec Králové, zastoupená na základě plné moci, která je součástí této smlouvy, níže 
uvedeným ……………………..,  

2. ………………………………., bytem ………………………………., 149 00 Praha,  
3. ………………………………., bytem ………………………. 403 40 Ústí nad Labem,  
4. ………………………………., bytem………………………… Svojšice 1, okres Kolín    
    zastoupený opatrovníkem – obcí Svojšice,  
5…………………………………., bytem ……………………………., 40007 Ústí nad  
    Labem. 

III.  pověřuje starostu podpisem smlouvy 

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

88/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 

I. schvaluje uzavření smlouvy o prodeji p. p. č.  ……… v k. ú. Vítov, o výměře 448 m2,  

za cenu 50 Kč/m2 

Kupující:  ………………………………trvale bytem  ……………, 400 11 Ústí nad   
Labem. 

     II.   pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

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

89/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje záměr prodeje části (cca 135 m2) p. p. č 3/1 v  k. ú. Vítov 
 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 

90/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 279/1, 278, 277, vše v  k. ú. Velké 
Březno. 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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91/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 127/1,  130/2, obě v  k. ú. Velké 
Březno. 

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

92/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program inventarizace majetku účtů, pohledávek a 
závazků obce Velké Březno v roce 2015 a složení inventarizačních komisí dle přílohy. 

Výsledek hlasování:           hlasů pro   15  hlasů proti 0    hlasů zdržel 0 

93/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 

I. schvaluje  
            a)    převod 1 ks Interaktivní tabule SMART Board M685 včetně příslušenství, v hodnotě    
                   120.975,80 Kč, do užívání ZŠ Velké Březno ke dni 2. 12. 2015, 
            b)   dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno,  
                   kterým se doplňuje oddíl VI. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci  
                   k hospodaření o Interaktivní tabuli SMART Board M685 včetně příslušenství, v hodnotě  
                   120 975,80 Kč. 
Výsledek hlasování:           hlasů pro 15    hlasů proti 0    hlasů zdržel 0 

94/2015 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle přílohy. 

Výsledek hlasování:           hlasů pro 14    hlasů proti   0 hlasů zdržel 1 

95/2015 
A) Zastupitelstvo Obce Velké Březno se seznámilo se Strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje  MAS Labské skály 
 

B) Zastupitelstvo Obce Velké Březno souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje území Místní akční skupiny  Labské skály  (MAS Labské skály) na období 2014–2020 
na svém správním území. 
 

Výsledek hlasování:           hlasů pro 14    hlasů proti 0    hlasů zdržel 1 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce           místostarosta obce 
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