
 

 

               OBEC VELKÉ BŘEZNO 

                      P O Z V Á N K A 
                             na 8. zasedání 
                    Zastupitelstva obce Velké Březno, 
                       které se koná 23. září 2019 od 17. hodin 
              v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Březno. 

 
 
 Program: 
 

1. Zahájení 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 1. část 
3. Hospodaření s majetkem obce  

• Prodej části p. p. č. 370/1  v k. ú. Velké Březno s věcným břemenem práva chůze a jízdy, 

• Prodej p.p.č. 291/107  a 291/108  v k. ú. Velké Březno, 

• Prodej části p. p. č. 296/9 a 296/8 v k. ú. Valtířov nad Labem, 

• Nabídka pozemků v k. ú. Vítov u Velkého Března, 

• Záměr prodeje p. p. č. 99/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března, 

• Záměr prodeje p. p. č. 421/3 v k. ú. Valtířov nad Labem, 

• Záměr prodeje p. p. č. 536/1 v k. ú. Velké Březno, 

• Záměr prodeje p. p. č. 48/38, 482/15 v k. ú. Valtířov nad Labem, 

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-4009614/003, UL-V. Březno, p. p. č. 285/1, přípojka kNN, 

• Nabídka bezúplatného převodu čerpací stanice pitné vody, vodovodu, kanalizace, ČOV 

a čerpací stanice odpadní vody OS Vítov IV. 

4. Finanční záležitosti 
• Rozpočtové opatření č. 4/2019, 

• Rozbor hospodaření v období leden až červenec 2019, 

• Návrh na stanovení výše odměny domovníkům, 

• Dohoda o splátce dluhu. 

5. Různé 
• VZMR „Obec Velké Březno – předcházení vzniku odpadů“ – kompostéry pro občany - 

výběr nejvýhodnější nabídky, 

• Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD/23/2018,  

• Plnění usnesení zastupitelstva za období leden – červen 2019. 

6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály – 2. část 

                                                                                         
 
                                                  Karel Jungbauer v. r.  
                                                                                                   starosta obce   
 
 

Vyvěšeno: 13. 9. 2019 
 
Sňato: 



 

 
 


