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U S N E S E N Í 

 
29. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

 
které se konalo dne 28. 3. 2018 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo 10 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: pan Miloš Hudík MBA; Ing. Mgr. Michal Šidák, pan Jan Šotka, Ing. Jan Fiala, 
paní Ivana Charvátová. 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 

313/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovatele a skrutátory 29. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
pan Karel Turek, pan Jiří Suchý. 
 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl PhD, paní Jitka Rodovská, pan Jan Koudela 
 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

314/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 29. zasedání: 

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

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

315/2018 
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.   Konstatuje, že 
      a)   do výběrového řízení podali nabídku celkem 3 zájemci, 
      b)   výběr kupujícího byl proveden “obálkovou metodou“, 
      c)   starosta seznámil přítomné zájemce s postupem, kterým bude proveden výběr    
            kupujícího. Přítomní zájemci postupu porozuměli a souhlasí s ním. 
      d)   pořadí zájemců dle nabídnuté ceny je následující: 
            1. v pořadí nabídka č. 1 s cenou 131.000,-- Kč 
            2. v pořadí nabídka č. 3 s cenou 105.000,-- Kč 
            3. v pořadí nabídka č. 2 s cenou  77.700,-- Kč  
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II.  Schvaluje  
      prodej nemovitosti - pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2, včetně stavby bývalé hasičské  
      zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března,  
      za cenu: 131.000,- Kč 
      Kupující: 
      pan ……………., trvale bytem ………………………………………… 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
      zabezpečit uzavření smlouvy o prodeji nemovitostí.                                      T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 

316/2018 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné osvětlení  

Pod Lesem, Valtířov nad Labem 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh smlouvy a 
I.  Schvaluje 
    uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – veřejné  
    osvětlení vč. stožárů v ulici Pod Lesem ve Valtířově nad Labem. 
    Převodce – manželé……………………….. 
    Převodce - manželé………………………. 
    Převodce - manželé………………………. 
    Převodce………………………… 
    Převodce………………………. 
    Převodci – manželé……………………….. 
II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,    
      zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu VO.                            T:  31. 5. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 

317/2018 
Smlouva o provedení stavby na pozemku č. 307 a č. 39 v k. ú. Vítov u Velkého Března  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku č. 307 a 39 v k. ú. Vítov u Velkého  
     Března ve znění předloženém v příloze důvodové zprávy.     
     Oprávnění:          
     ………………., bytem ………………………………………… 
     ………………., bytem ………………………………………… 
     ………………., bytem ………………………………………… 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření smlouvy o provedení stavby.                                           T:  30. 4. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

318/2018 
Rozpočtové opatření 1/2018 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 1/2018 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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319/2018 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o porovnání cen vodného a stočného 
oproti kalkulaci k projednání a tuto 
I.  Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

320/2018 
Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno v roce 2017 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o počtu veřejných zakázek zadaných 
obcí Velké Březno v roce 2017 a způsobu jejich zadání a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

321/2018 
Pověření starosty obce 

Zastupitelstvo obce Velké Březno po projednání 
I.   Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     jednáním s vlastníky pozemku p. č. 324/25 v k. ú. Valtířov nad Labem o odkoupení cca  
     100 m2 předmětného pozemku. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

 

 
 

 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek           Jaromír Dvořák 
     starosta obce       člen zastupitelstva obce 
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