
P O D K L A D 
Pro jednání 23. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

které se koná 23. srpna 2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti  
Obecního úřadu Velké Březno 

 
Ad. 1) 

Zahájení 
 

Starosta navrhuje zvolit: 
A) ověřovateli a skrutátory zasedání zastupitelstva obce ve složení: Jan Koudela, Jan Šotka 
B) návrhovou komisi pro návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve složení: 

Karel Turek, Ing. Jan Fiala, Miloš Hudík 
 

program jednání  
1. Zahájení 
2. Volba člena rady obce 
3. Hospodaření s majetkem obce  
4. Různé 
5. Zprávy starosty 
6. Dotazy členů zastupitelstva 
7. Diskuze 

 
 

Ad. 2) Volba člena rady obce 
 
Ad. 3) Hospodaření s majetkem obce 
Kupní smlouva  -  prodej p. p. č. 176/35 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Záměr prodeje bývalého kuželníku ve Valtířově 
Smlouva o právu provést stavbu IE-12-4004716/003  
Záměr prodeje parcely č. 46 včetně stavby bývalé hasičárny k. ú. Vítov 
 
Ad. 4) Různé 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky „Výměna vodovodu v části MK 
Zadní a propoj do MK Nová“  
Dohoda o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách  
Pozemek p. č. 649 v k. ú. Velké Březno – námitka vydržení  
 
Ad. 5) zprávy starosty 
Suchý potok – záměr vlastníka realizovat v roce 2018 protipovodňová opatření 
Analýza odpadů, aneb jak neprodělávat na odpadech 
POH obce Velké Březno – informace o schváleném plánu odpadového hospodářství obce 
Projekt Vybudování re use místa, systému door to door a pořízení svozového prostředku 
pro obec Velké Březno – informace o podání žádosti o dotaci. 
Elektronický lékařský recept - platnost zákona od 1. 1. 2018 
Hřbitov – informace o stavu studny, kamerového systému a opravy domu správce hřbitova 
Oprava MK Nad Nádražím a Na Vyhlídce – informace o stavu rekonstrukce místní 
komunikace Nad Nádražím a Na Vyhlídce. 
Výstražný a hlásný systém – informace o přidělení dotace na realizaci  
 



Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky „Valtířov kolonka – celková 
obnova ČSOV“ 
Obec Velké Březno dne 20. 6. 2017 zveřejnila na profilu zadavatele VZMR s termínem podání 
nabídek do 12. 7. 2017. V daném termínu nebyla doručena žádná nabídka, proto bylo VŘ 
opakováno a současně byli informovány 4 společnosti k předložení cenové nabídky na shora 
uvedené práce. Osloveným zaslala informaci o zahájení veřejné zakázky a zadávací 
dokumentaci uveřejnila dne 20. 7. 2017 na portálu zadavatele: www.vhodne-
uverejneni.cz. Bohužel ani v opakovaném řízení nebyla doručena jediná nabídka, Rada obce 
proto VŘ zrušila. Navrhuje jeho opakování ke konci kalendářního roku 2017 s realizací v roce 
2018. 
Žádost o změnu Územního plánu - vlastník bývalé loděnice ve Valtířově žádá o změnu všech 
pozemků, na kterých v minulosti probíhala výroba a montáž lodí. Změnu žádá ze současné 
kategorie Plochy a objekty výroby na smíšenou zástavbu drobné výroby, služeb a bydlení. Jeho 
zájem o přebudování loděnice na zónu volnočasových aktivit trvá a rádi by začali 
s projektováním.  
Strategický dokument - je téměř dokončen, předpokládáme, že v září jej budeme předkládat 
OZ ke schválení. 
Prověření zájmu o doplnění stavu přísedících Okresního soudu v Ústí nad Labem 
Okresní soud žádá zastupitelstvo obce o navržení vhodných kandidátů do funkce přísedících. 
 
 
 
 
          M. Kulhánek 
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