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PROGRAM JEDNÁNÍ 
 

63. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne 21. 2. 2018 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

 

Záměr prodeje části p.p.č. 70/2 v k. ú. Velké Březno 
 
Záměr pronájmu části p. p. č. 638 v k. ú. Velké Březno 
 
Záměr pronájmu části pozemku č. 14/1 v k. ú. Valtířov nad Labem  
 
Smlouva o pronájmu hrobové místa č. 483 na veřejném pohřebišti ve Valtířově 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. č 445/1 
 
Záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích obce p. č. 326/4 a p. č. 
326/17, oba v k. ú. Valtířov nad Labem 
 
Žádost o umožnění využití prostoru parku ve Valtířově – p.p.č. 14/1v k. ú. Valtířov nad 
Labem 
 
Návrh na vyřazení neaktualizovaných žádostí o nájem obecního bytu a bytů zvláštního 
určení z evidence 
 
Uzavření dodatků smluv o nájmu obecního bytu 
 
Žádost u uzavření dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách 
 
Projednání žádostí o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v oblasti sportu a 
kultury 
 
Projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu pořádání sportovních a kulturních 
akcí 
         

Návrh na stanovení členů zastupitelstva obce, kteří mohou přijímat prohlášení snoubenců 
o vstupu do manželství 
    
Návrh na vyhlášení podlimitní VZ – „Protipovodňová opatření obce Velké Březno – 
varovný informační systém“ 

                                                                               

Návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
 
Cena stočného pro pivovar za rok 2017 
 

Kontrola plnění usnesení rady obce ve 2. pololetí roku 2017 
 
Zpráva o vyřizování petic a stížností doručených na adresu obce Velké Březno v roce 
2017 
 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2017 
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OZV č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Velké Březno 
 
Odpisový plán MŠ Velké Březno pro rok 2018     

  
Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z Fondu investic příspěvkové 
organizace Základní škola Velké Březno  
 
Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – Valtířov – posílení vodovodu“ 
Záměr směny pozemků  
  
Výzva obce investorovi plánované Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov 
(včetně) - Děčín východ dolní nádraží (mimo)“ 
 
Žádost o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku – MŠ Velké Březno  
 
Souhlas s uzavřením příkazní smlouvy – veřejný opatrovník – prodloužení termínu 
 

 


