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U S N E S E N Í 
 

ze  17. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 
 

které se konalo dne 21. 11. 2016 od 17:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Marie Dvořanová, Ing. Mgr. Michal Šidák, p. Jitka Rodovská,                                
                  p. Miloš Hudík (17:50) 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 

176/2016 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 17. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jan Fiala a ing. 
Jiří Pavliš. 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
         PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl PhD, p. Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýcha, 
Výsledek hlasování:      hlasů pro  11  hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

 
177/2016 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 17. zasedání: 
1. zahájení 
2. hospodaření s majetkem obce  
3. rozpočtové opatření 
4. výběr nejvhodnější nabídky – PD a IČ „Intenzifikace ČOV V. Březno“ 
5. různé 
6. zprávy starosty 
7. dotazy členů zastupitelstva 
8. diskuze 

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

178/2016 
Směna pozemku č. 525/2  za část pozemku č. 70/1, oba v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Neschvaluje 
    směnu pozemku p. č. 525/2 v k. ú. Velké Březno o výměře 52 m2 za část pozemku  
    p.č. 70/1 o výměře cca 700 m 2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
    o usnesení zastupitelstva obce informovat žadatele. 
                                                                                                                             T:  30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
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179/2016 
Bezúplatný převod p. p. č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje 
    bezúplatný převod pozemku č. 456/2 v k. ú. Valtířov nad Labem o výměře 308 m2 do   
    vlastnictví obce Velké Březno a smlouvu o bezúplatném převodu od vlastníka ………..  
    ……………………………………………………………….. 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
    zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. 
                                                                                                                             T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

180/2016 
Bezúplatný převod části p. p. č. 409/4 v k. ú. Valtířov nad Labem 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Ruší  

usnesení č. 164/2016 z 16. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskutečnilo 
dne 26. 9. 2016. 

 II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
      o usnesení zastupitelstva obce informovat paní ……….                           T:  30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

 
181/2016 

Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. 290/1 v k. ú. Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Neschvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části p.p.č. 290/1, dle geometrického oddělovacího plánu                     
     č. 775 - 78/2016 označené jako p.p.č. 290/7, o výměře 340 m2, v k. ú. Velké Březno,  
     za cenu 1.400,-   Kč + náklady obce spojené s prodejem. 
II. Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
    O usnesení zastupitelstva obce informovat žadatele.                                      T:  30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

182/2016 
Prodej bytové jednotky 141/5 Děčínská, Velké Březno. 

Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Konstatuje, že 
      a)   do výběrového řízení podali nabídku celkem 4 zájemci, 
      b)   výběr kupujícího byl proveden “obálkovou metodou“, 
      c)   starosta seznámil přítomné zájemce s postupem, kterým bude proveden výběr    
            kupujícího. Přítomní zájemci postupu porozuměli a souhlasí s ním. 
      d)   pořadí zájemců dle nabídnuté ceny je následující: 
            1. v pořadí nabídka č. 1 s cenou 105.500,- Kč 
            2. v pořadí nabídka č. 4 s cenou 105.000,- Kč 
            3. v pořadí nabídka č. 3 s cenou 101.000,- Kč 
            4. v pořadí nabídka č. 2 s cenou 82.000,- Kč 
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II.  Schvaluje  
      prodej bytové jednotky č. 141/5 v budově Děčínská 140,141, stojící na p.p.č 728  
      v k. ú. Velké Březno, s podílem na společných částech 401/7123, uvedené na LV č. 611,   
      za cenu: 105.500,- Kč 
      Kupující: 
      ……………………………………………………………………………………... 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
      zabezpečit uzavření smlouvy o převodu b. j. č. 141/5. 
                                                                                                                             T:  31. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

183/2016 
Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
      rozpočtové opatření č. 5/2016 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0  

184/2016 
Výběr nejvhodnější nabídky VZ s názvem Projektové a inženýrské služby na akci 

„Velké Březno – intenzifikace ČOV“ 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I. Stanovuje  

jako nejvhodnější, nabídku společnosti Provod – inženýrská společnost, s.r.o.,             
IČ: 25023829, se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem. 

II. Schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo se společností Provod – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 
226/28, 400 01 Ústí nad Labem., jejímž obsahem je zpracování jednostupňové 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, geodetické zaměření stávajícího 
stavu, inženýrská činnost k zajištění vydání povolení stavby, zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby, jejíž součástí je vypracování soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní rozpočet, dále zpracování 
zadávací dokumentace na stavební práce dle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, zajištění technického a ekonomického poradenství 
při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (bez zajištění právního 
poradenství) a zpracování žádosti o dotaci z „Operačního programu Životního prostředí 
2014 - 2020“ na akci „Velké Březno – intenzifikace ČOV“ za cenu 1 322 000,- Kč bez 
DPH. 

III. Pověřuje 
         1. Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
             zastupováním obce ve věcech smluvních vztahů. 
         2. Ing. Janu Lípovou, vedoucího úseku VaK, 
             zastupováním obce ve věcech technických. 
IV.    Ukládá 
         Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
         zabezpečit uzavřením SoD se společností Provod – inženýrská společnost, s.r.o., se  
         sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem.          T:  31. 11. 2016 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti 0   hlasů zdržel   1 
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185/2016 
Žádost o změnu podmínky územního rozhodnutí – p. …… 

 Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a tuto 
 I.  Bere na vědomí 
 II. Ukládá 
      Radě obce Velké Březno 
      předložit návrh technického řešení zásobování pitnou vodou obce Velké Březno 
      tak, aby byly eliminovány vlivy „sucha“, s vytvořením dostatečné kapacity i pro  
      budoucí plánovanou výstavbu RD s návrhem možností financování jeho realizace. 
                                                                                                                             T: březen 2017 
                                                                                                                             Z: starosta  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0   

186/2016 
Návrh OZV č. 6/2016 – Požární řád obce Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     OZV č. 6/2016 ve znění předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2017 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění OZV č. 6/2016 na úřední desce OÚ. 
                                                                                                                            T:   30. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 

187/2016 
Návrh na zřízení Sociálního fondu Obecního úřadu Velké Březno a Statut Sociálního 

fondu Obecního úřadu Velké Březno  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Zřizuje 
     Sociální fond Obecního úřadu Velké Březno. 
II. Schvaluje 
     Statut Sociálního fondu Obecního úřadu Velké Březno ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy, doplněném o připomínky členů zastupitelstva. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

 
 

 
 

 

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

 
 


