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U S N E S E N Í 

 
27. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

 
které se konalo dne 29. 1. 2018 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo 14 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: p. Suchý, p. Hudík MBA(17:16), p. Turek (17:17) 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 
 
 

294/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovateli a skrutátory 27. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan Jan Koudela, 
paní Ivana Charvátová 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce ve složení: pan 
Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., pan Jan Šotka. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 12   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

295/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 27. zasedání: 

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

Výsledek hlasování:      hlasů pro  12  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

296/2018 
Určení způsobu prodeje nemovitosti – pozemku p. č. 46 se stavbou bývalé hasičské 

zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     způsob prodeje nemovitosti - pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2 včetně stavby, bývalé  
     hasičské zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března, který proběhne „obálkovou   
     metodou“ za cenu nejméně 65.000,- Kč. 
II. Stanoví, že 

a) výběr kupujícího proběhne „obálkovou metodou“ s tím, že nemovitost bude prodána 
nejvyšší nabídce, 

b) každý zájemce o koupi nemovitosti podá nabídku v neprůsvitné obálce, a to buď  
zapečetěné nebo jinak upravené proti otevření, obsahující list papíru, na kterém bude 
uvedena nabídková cena v korunách, která musí být stejná nebo vyšší než cena 
nabídnutá zastupitelstvem, zaokrouhlená na celé stokoruny směrem nahoru. Nabídka 
bude současně opatřena jménem, případně jmény a podpisem (podpisy) zájemce 
s uvedením data a místa podpisu, 
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c) na obálce bude uvedena adresa obecního úřadu a v levém horním rohu obálky bude 
uvedena věta „ PRODEJ p.p.č. 46 NEOTVÍRAT“.  Jednotlivé nabídky budou 
podatelnou OÚ označeny datem doručení a předány do úschovy starostovi obce. 
Obálku s nabídkou lze doručit poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně do 
podatelny obecního úřadu, 

d) výběr nejvyšší nabídky provede zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání, 
e) lhůta pro podání nabídky končí dne 19. 3. 2018 v 16:00 hod. O tom, zda je dodržena 

lhůta rozhoduje otisk podacího razítka podatelny obecního úřadu. 
III.Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění tohoto usnesení na webu obce a informovat o tom zájemce. 
                                                                                                                                 T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

297/2018 
Záměr prodeje části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a 
I.  Schvaluje 
    záměr prodeje části p.p.č. 659 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

17:16 hod. dostavil se p. Hudík MBA 
17:17 hod. dostavil se p. Turek 

298/2018 
Záměr prodeje pozemků  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     záměr prodeje těchto pozemků: 
      a) v k. ú. Valtířov nad Labem:  
           pozemek p.č.             výměra v m2 

357   329 
385/1   707 
385/3   18 
392/1   668 

     b) v k. ú. Vítov u Velkého Března:  
           pozemek p.č.             výměra v m2 

98   1251 
116   142 

     c) v k. ú. Velké Březno:  
           pozemek p.č.             výměra v m2 

727   1715 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 2 
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299/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene –  
      služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 na pozemcích       
      č. 156/1 a 159/1, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

300/2018 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Investiční úvěrový rámec obce 

Velké Březno“  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a   
I.  Schvaluje 
     1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku Komerční banky, a.s., IČ: 453 17 054. 
     2. Uzavření smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 55.000.000,- Kč  
         s Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, IČ: 453 17 054 
II. Ukládá 
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.                                    T:  31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

301/2018 
Plán kontrol pro KV v roce 2018  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno v roce 2018: 

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce v r. 2017. 
2. Kontrola vyřizování petic a stížností doručených obci v r. 2017. 
3. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na 

úseku samostatné působnosti.  
4. Kontrola stavu pohledávek a dluhů za 1. pololetí r. 2018 - bytové hospodářství, 

odpady, poplatky, vodné a stočné. 
5. Kontrola dodržování pravidel GDPR o ochraně osobních údajů. 
6. Kontrola postupu při poskytování příspěvků, dotací z rozpočtu obce. 
7. Kontrola zadávacích (výběrových) řízení na veřejné zakázky. 
8. Kontrolu postupu při uzavírání smluv o nájmu bytů nebo nebytových prostor.  

Výsledek hlasování:                 hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0
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302/2018 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 – Ravek, s.r.o 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 ve znění uvedeném v příloze  
     důvodové zprávy. 
II. Ukládá  
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OU, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1 se společností Ravek, s.r.o.                       T:  9. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 
 
 

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