
P ROGRAM 
25. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

 

které se koná dne 20. 11. 2017 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

Úvěrový rámec 
V úvodu jednání vystoupí Ing. Luděk Tesař ze společnosti City Finance, který zastupitele seznámí 

s finančními možnostmi obce pro její rozvojové aktivity, které jsou definovány ve strategickém 

dokumentu obce. 

 

Rozpočtové opatření 11/2017 
 

PROVOD – info o projektech VaK 

Jednatel společnosti Provod Ing. Petr Plichta informuje zastupitelstvo o stavu příprav a zpracování 

PD na 4 rozvojové projekty v oblasti vodního hospodářství:  

Modernizace a intenzifikace ČOV Velké Březno,  

Obnova ČSOV Valtířov – Kolonie (info i v další části tohoto podkladu),  

Přeměna ČOV Valtířov na ČSOV a výtlak na ČOV Velké Březno,  

Studie komplexního řešení vodovodu Velké Březno – Valtířov. 

 

Smlouva o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem – Valtířov 
Vlastníci vodárenské infrastruktury v lokalitě Valtířov – Pod Lesem navrhují úpravu bezúplatné 

smlouvy o převodu vlastnictví. Doktor Hradecký zpracoval komentář k předloženým návrhům, 

rada obce doporučuje postupovat dle alternativy A ve stanovisku právníka obce. 
 
Koncepce hospodaření s bytovými domy v majetku obce 
V souladu se Strategickým plánem rozvoje obce Velké Březno na období 2018 – 2025 a na základě 

podnětu členů Majetkové a bytové komise, zastupitelů a občanů obce, je vytvořen návrh 

střednědobé koncepce hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obec. Dokument je 

pomocným nástrojem pro rozhodování v oblasti obecního bydlení a měl by být ročně aktualizován 

dle aktuálních potřeb obce. Po projednání tohoto návrhu v radě obce, doporučujeme zastupitelům 

dostatečné seznámení se s tímto dokumentem a přípravu připomínek do dalšího jednání 

zastupitelstva v prosinci tohoto roku. 
 
Kontrolní Výbor 
Předkládáme zastupitelstvu obce k projednání zápisy o provedených kontrolách. Kontrolního 

výboru.  
 
Reklamační řád VaK 
Předkládáme zastupitelstvu obce návrh Reklamačního řádu, který stanoví druh, způsob a postup 

při reklamaci dodávek pitné vody a odvodu odpadních vod v obci Velké Březno. Více v důvodové 

zprávě. 
 
Strategický dokument 
Dokument je postupně doplňován o tzv. cestovní mapy jednotlivých projektů. Jedná se o 

konkretizaci a odhadovaný harmonogram prací konkrétních projektů. Pracovní verzi představíme 

přímo na jednání OZ. 
 
 



Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV“  
Dne 13. 10. byla uveřejněna na profilu zadavatele VZMR na obnovu ČSOV Valtířov Kolonie. Dne 

13. 11. proběhne otevírání obálek a hodnocení nabídek o výsledku budu informovat přímo na 

jednání OZ. 
 
Aukce elektřiny  
Dne 12. 10. proběhla aukce elektřiny na komoditní burze PXE pro všechna odběrná místa obce 

Velké Březno (předpokládaný roční odběr 714,884 MWh). Vítězem se stal stávající dodavatel 

Amper Market, a.s. Aukce byla nastavena na 1 rok odběru energie. 
M. Kulhánek 
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