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U S N E S E N Í 

 
33. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, 

 
které se konalo dne 24. 9. 2018 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně 

 
Jednání se účastnilo 13 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  
Omluveni: paní Ivana Charvátová, paní Jitka Rodovská. 
 
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 
 

355/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje: 

A) ověřovatele a skrutátory 33. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
   paní pan Jiří Suchý a pan Jan Koudela 

B) návrhovou komisi pro návrh usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
   Ing. Tomáš Holub, p. Jaromír Dvořák, Bc. Tomáš Pýcha 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel  0 

356/2018 
Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 33. 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  13  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0  

357/2018 
Prodej části pozemku p. č. 70/2 v k. ú. Velké Březno  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 70/2, trvalý travní porost, dle  

geometrického oddělovacího plánu č. 804-88/2018, označený jako pozemek p. č. 70/30, o 
výměře 314 m2 v k. ú. Velké Březno 

     za cenu: 157.502,- Kč + náklady obce spojené s prodejem 
     Kupující:   
     ……………………………………………………….. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
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358/2018 
Prodej pozemku p. č. 543 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 543, ostatní plocha, o výměře 63m2 v k. ú.  
     Velké Březno 
     za cenu: 16.200,- Kč + náklady obce spojené s prodejem 
     Kupující:   
     ………………………………………………. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

359/2018 
Prodej pozemku p. č. 727 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o prodeji pozemku č. 727, zahrada o výměře 1715 m2, v k. ú. Velké  
     Březno 
     za cenu 176.645,- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem, 
     Kupující: 
     Společenství vlastníků jednotek Děčínská 140 a 141, Velké Březno. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

360/2018 
Prodej části pozemku p. č. 392/1 v k. ú. Valtířov nad Labem 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I. Schvaluje 

1. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 392/1  dle geometrického oddělovacího 
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p. č. 392/1  o výměře 255 m2, v k. ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 51.982,-- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem, 
Kupující:  
………………………………………………………... 

2. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 392/1  dle geometrického oddělovacího 
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p. č. 392/3  o výměře 160 m2, v k. ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 32.616,-- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem, 
Kupující:  

        ……………………………………………………... 

3. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 392/1  dle geometrického oddělovacího 
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p. č. 392/5  o výměře 127 m2, v k. ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 25.889,-- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem, 
Kupující:  

        ……………………………………….. 
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4. Uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 392/1  dle geometrického oddělovacího 
plánu č. 557-95/2018 označený jako pozemek p. č. 392/6  o výměře 119 m2, v k. ú. 
Valtířov nad Labem  
za cenu: 24.258,-- Kč + náklady prodávajícího spojené s prodejem, 
Kupující:  
…………………………………………………………………. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření kupních smluv.                                                               T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

361/2018 
Prodej části pozemku p. č. 291/107 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a s ohledem na uzavřený 
Dodatek č. 2 Dohody pro přípravu a realizaci akce „Výstavba rodinných domů Velké Březno 
-  Vítov II. etapa“  
I.   Neschvaluje 
     prodej pozemku č. 291/107 o výměře 570 m2 v k. ú. Velké Březno po částech. 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     o usnesení informovat zájemce.                                                                     T:  30. 9. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

362/2018 
Smlouva o bezúplatném převodu VaK RD u kostela Valtířov 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
     uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  -    
    „Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace v k. ú. Valtířov nad Labem, p. č. 48/1 a 48/30 až  
     48/44“, tj. stavby vodovodního řadu a kanalizačních stok, schopnou samostatného užívání 
     ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury – Valtířov-  
     u kostela.                T:  31. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

363/2018 
Snížení prodejní ceny pozemku p. č. 357 v k. ú. Valtířov nad Labem 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.    Neschvaluje 
      snížení prodejní ceny pozemku p. č. 357, v k. ú. Valtířov nad Labem  
II.  Schvaluje, 
      že náklady na zpracování znaleckého posudku ponese prodávající. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu ÚSOM 
      informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.                                                T:  30. 9. 2018                                                
Výsledek hlasování:    hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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364/2018 
Záměr prodeje p. p. č. 159/1v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednal0 předložený návrh a  
I.  Schvaluje 
    záměr prodeje pozemku č. 159/1, zahrada o výměře 166 m2, v k. ú. Velké Březno.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit zveřejnění záměru.                                                                          T:  30. 9. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

365/2018 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 

o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
     a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016638/002 – UL-Valtířov, p.p.č. 152/3-kNN  
     na pozemku č. 156 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
     Oprávněný:  
     ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
     Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností Husák Ladislav,             
     IČ: 13471724, se sídlem Anežky České 628/1, 400 07 Ústí nad Labem 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

366/2018 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-4016390/SOBS01 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
      a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016390/SOBS01 na pozemku č. 13, 113/2,  
      112, vše v k. ú. Valtířov nad Labem. 
      Oprávněný:  
      ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
      Děčín, IČ: 24729035 zastoupena na základě plné moci společností VLACH  
      elektroinstalace s.r.o., IČ: 25490974, se sídlem Krupka, Husitská 1/25, 417 41 Krupka.  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                           T:  31. 10. 2018  
Výsledek hlasování:    hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

367/2018 
Rozpočtové opatření č. 4/2018 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 
I.  Schvaluje  
    rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
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368/2018 
Návrh na uzavření dodatků č. 1 a dodatku č. 2 SOD_VZMR - Oprava části místní 

komunikace Zadní 49c a Nová 56c  
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SOD/19/2018 ze dne 18. 7. 2018,  
      ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě č. SOD/19/2018.                 T:  30. 9. 2018 
Výsledek hlasování:    hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

369/2018 
Výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky  

„Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno – revitalizace náměstí“ 
Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  
I.  Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti Projekční činnost a provádění 
staveb Petr Vachulka, IČ: 432 43 070. 

2. Uzavření smlouvy za účelem realizace veřejné zakázky „Projekční a inženýrské služby 
na akci „Velké Březno – revitalizace náměstí“ za cenu 595.000,-- Kč bez DPH, se 
společností Projekční činnost a provádění staveb Petr Vachulka, se sídlem: Dlouhá 17, 
435 46 Hora sv. Kateřiny, IČ: 432 43 070. 

II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                         T:  31. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 

odešel Ing. Holub 

370/2018 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za 1 – 8/2018 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o plnění usnesení přijatých 
zastupitelstvem obce v období od ledna do srpna 2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

371/2018 
Zpráva Kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zápis Kontrolního výboru z provedené kontroly 
a dodržování pravidel GDPR o ochraně osobních údajů a kontroly přidělování bytů, pronájmů 
nebytových prostor (2014 – 2018 včetně) a tento: 
I.   Bere na vědomí 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 

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