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U S N E S E N Í 

 
z 21. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

 
které se konalo dne 24. 5. 2017 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo 9 zastupitelů z 15členného zastupitelstva, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Jaromír Dvořák, Ing. Tomáš Holub, Ing. Jan Fiala a p. Miloš Hudík 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 

225/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A)    ověřovateli a skrutátory 21. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Karel Turek,    
   Ivana Charvátová 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce ve složení: 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D, Jiří Suchý a Jitka Rodovská 
 

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

226/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 21. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Hospodaření s majetkem obce  
3. Finanční záležitosti  
4. Různé 
5. Zprávy starosty 
6. Dotazy členů zastupitelstva 
7. Diskuze 

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

17:06 se dostavil p. Miloš Hudík 

227/2017  
Záměr prodeje pozemku č. ……… v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    záměr prodeje pozemku p. č. ……. o výměře 1055 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                          T:  31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  10 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
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228/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu 

provést stavbu – IP-12-4006632/001-UL, Velké Březno, Tovární 70/16 – příp. kNN 
Dodatek č. 1 - záměr 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh s  
I.   Schvaluje 
     záměr uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  
     břemene – služebnosti a právu provést stavbu na pozemku č. 960/1 a 70/1, oba v k. ú. Velké    
     Březno. 
     Oprávněný:  
     RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 52 Lomnice nad Popelkou. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                          T:  31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0  

229/2017  
Rozpočtové opatření č. 5/2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    rozpočtové opatření č. 5/2017 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

17:45 se dostavil Ing. Jan Fiala 

230/2017 
Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních 

organizacích činných na území obce Velké Březno 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
     text žádosti o poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních  
     organizacích činných na území obce Velké Březno. 
II.  Schvaluje 
      Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních  
      organizacích činných na území obce Velké Březno takto: 
      a) příspěvek bude poskytnut sportovním organizacím činným v obci Velké Březno na  
          základě počtu doručených žádostí. 
      b) příspěvek bude využit k podpoře práce s dětmi a mládeží, zejména: 

• nákup sportovního oblečení a obuvi, 
• nákup sportovních potřeb a pomůcek, 
• nákup cen, diplomů, pohárů apod. pro vítěze dětských a mládežnických soutěží, 
• úhrada nákladů za dopravu dětí a mládeže za účelem účasti na soutěžích, 

soustředění a tréninku. 
• úhrada nákladů za ubytování a stravování dětí a mládeže při soutěžích nebo 

soustředění. 
      c) výše příspěvku bude stanovena každoročně dle finančního objemu vyčleněného  
          k tomuto účelu v rozpočtu obce na daný hospodářský rok a bude stanovena jako podíl  
          částky schválené rozpočtem a počtu doručených žádosti. 
      d) celkovou výši příspěvku pro jednotlivé sportovní organizace stanoví Finanční výbor  
           zastupitelstva obce nejpozději do 31.5. Na základě usnesení FV uzavře starosta obce  
           smlouvu o poskytnutí dotace a obecní úřad převede příslušnou částku na účet sportovní  
           organizace. 
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      e) kontrolou dodržení podmínek pro poskytnutí a použití příspěvku na podporu práce  
          s dětmi a mládeží ve sportovních organizacích činných na území obce Velké Březno je  
          pověřen Finanční výbor Zastupitelstva obce Velké Březno.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti   0  hlasů zdržel     0  

231/2017 
Přestavba policejní stanice na tělocvičnu judo Velké Březno Valtířov – studie 

proveditelnosti 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  
I.   Bere na vědomí 
      a) výsledek studie proveditelnosti přestavby služebny PČR OO Střekov ve Valtířově na  
          tréninkovou halu juda. 
      b) stanovisko předsedy oddílu KASUGA z.s. Judo Velké Březno, pana Tomáše Buchara  
          MBA. 
II.  Nesouhlasí 
      s realizací přestavby služebny PČR ve Valtířově na tréninkovou halu juda.  
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      o usnesení informovat předsedu  KASUGA  z.s. Judo Velké Březno.              T:  31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti  0   hlasů zdržel       1  

 232/2017 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2016 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o počtu veřejných zakázek zadaných 
obcí Velké Březno v roce 2016 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

233/2017 
Zpráva o stavu požární ochrany obce Velké Březno v roce 2016 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

18:20 odešel p. Miloš Hudík 

234/2017 
Hospodaření s odpady v roce 2016 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

18:40 se dostavil p. Miloš Hudík  

235/2017 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno  v  roce 2016 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a tuto  
I.   Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 
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236/2017 
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 oproti kalkulaci 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o porovnání cen vodného a stočného 
oproti kalkulaci a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

237/2017 
Zpráva o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v roce 2016 

Zastupitelstvo obce Velké Březno 
I.   Bere na vědomí 
      předloženou zprávu. 
II.  Ruší 
      usnesení č. 137/2016, 155/2016, 164/2016 
III. Schvaluje  
      a) dodatečně prodloužení lhůt plnění usnesení, a to: 
 č. 118/2016 do 2. 3. 2016 
 č. 133/2016 do 29. 4. 2016 
 č. 142/2016 do 11. 10. 2016 
 č. 143/2016 do 11. 11. 2016 
 č. 151/2016 do 11. 7. 2016 
 č. 154/2016 do 11. 7. 2016 
 č. 160/2016 do 12. 10. 2016 
 č. 168/2016 do 3. 10. 2016 
            č. 171/2016 do 17. 5. 2017 
 č. 174/2016 do 6. 10. 2016 
 č. 184/2016 do 2. 12. 2016 
 č. 197/2016 do 2. 1. 2017   
      b) vyřazení splněných usnesení z evidence 

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

238/2017 
Strategický rozvojový dokument obce 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I.   Stanovuje 
      priority obce, které budou obsahem Strategického rozvojového dokumentu obce Velké    
      Březno pro období 2016 – 2025, a to: 
     A) Občanská vybavenost, podnikání, zaměstnanost, bydlení: 

• Výstavba nové školní jídelny. 
• Prodej části bytového fondu ve vlastnictví obce za účelem získání financí k 

rekonstrukcím zbylých obecních nemovitostí určených k bydlení. 
• Zkvalitnění a rozšíření nabídky lékařské péče zdravotního střediska (stomatolog, 

praktický lékař pro děti a dospělé) vč. služby lékárny. 
     B) Životní prostředí: 

• Vybudování oddychové zóny na stezce od zámku k čerpací stanici ve Valtířově. 

• Přemístění sběrného dvoru mimo centrum obce. 
• Zpracování plánu péče o zeleň v obci. 

         C) Sport a kultura: 
• Výstavba nové multifunkční tělocvičny v areálu ZŠ Velké Březno. 
• Areál Pískovny: dokončit živičné povrchy hřišť a ploch, které nejsou dokončeny. 
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         D) Cestovní ruch a propagace obce:  
• Rekonstrukce prvního patra budovy FK Jiskra Velké Březno na ubytovací  

                      kapacity pro turisty. 
• Vybudování veřejného malého přístavu. 
• Školicí středisko, které by mohlo kooperovat s provozovatelem Tivoli, co se  

                      stravy týká (snídaní, obědů a večeří). 
          E) Infrastruktura: 

• Modernizace systému čištění odpadních vod - intenzifikace ČOV Velké Březno,    
                       změna ČOV Valtířov na ČSOV, obnova ČSOV v Kolonce. 

• Příprava a zpracování nového územního plánu. 
• Instalace výstražného a hlásného systému. 
• Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení. 
• Výstavba chodníku od železničního přejezdu k zámku. 
• Zpracování a schválení dlouhodobého plánu obnovy vodovodního systému     

                       v obci. 
• Revitalizace centra obce Velké Březno dle již hotových návrhů (či jejich     

                        případných úprav. 
           F) Obecní úřad, transparentnost, spolková činnost, spolupráce: 

• Zpracování a schválení bytové koncepce pro období 2017 – 2025. 
• Zpracování a schválení grantových pravidel pro kulturní a sportovní činnost v  

                        obci. 
• Zřízení „Technických služeb obce“, zajišťujících komplexní správu technických  

                        zařízení obce vč. vodního a odpadového hospodářství.  
Výsledek hlasování:                 hlasů pro          11            hlasů proti       0     hlasů zdržel        0  
 

239/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno v roce 2017: 

a. Kontrola usnesení zastupitelstva obce v roce 2016. 
b. Kontrola vyřizování petic a stížností v roce 2016. 
c. Kontrola činnosti komisí a výborů v roce 2016. 
d. Kontrola pohledávek a dluhů.  

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

 

 

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


