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U S N E S E N Í 

 
25. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

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

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: Ing. Holub (příchod 17:05), p. Suchý (příchod 17:36), Bc. Pýcha, p. Charvátová,      
                  p. Koudela 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 

272/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 25. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
Ing. Jiří Pavliš, Karel Turek 
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Miloš Hudík MBA, pan Jaromír Dvořák. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10   hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 

273/2017 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 25. zasedání: 

1. Zahájení 
2. Finanční záležitosti 
3. Provod – info o projektech VaK 
4. Hospodaření s majetkem obce  
5. Různé 
6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Diskuze 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  

274/2017 
Investiční úvěrový rámec 

Zastupitelstvo obce Velké Bezno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     záměr na získání Investičního úvěrového rámce obce na krytí investic ve výši 55.000.000,-
Kč (slovy padesátpětmilionůkorunčeských). 
II. Ukládá 
     Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
     provést poptávkové řízení a na základě výsledku předložit zastupitelstvu návrh smlouvy.   
Výsledek hlasování:      hlasů pro1 12   hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

275/2017  
Smlouva o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Pod Lesem - Valtířov 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu ve znění návrhu předloženém v důvodové 
     zprávě.  
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II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Valtířov-  
     Pod Lesem.                                                                                                    T:  31. 12. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

        276/2017 
Reklamační řád VaK 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje 
   „Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod“ ve znění předloženého  
    návrhu. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
     zabezpečit zveřejnění Reklamačního řádu dodávky pitné vody a odváděná odpadních vod.  
                                                                                                                             T:  30. 11. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

18:54 odešel p. Hudík MBA 

277/2017 
Zpráva o výsledku kontrol provedených Kontrolním výborem 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložené zprávy kontrolního výboru o 
výsledku kontroly činnosti obecního úřadu při správě pohledávek, o výsledku kontroly plnění 
usnesení, o kontrole činnosti výborů a komisí, o kontrole petic a stížností za rok 2016 a tuto 
I.  Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0
   

278/2017 
Inventarizace majetku, účtů, pohledávek a závazků za rok 2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený program inventarizace majetku, 
účtů, pohledávek a závazků obce Velké Březno v roce 2017 a složení inventarizačních komisí 
dle přílohy a tento program 
I.   Schvaluje  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0
    

 

              
 

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