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U S N E S E N Í 

 
7. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 04. 03. 2019 od 16:00 na Obecním 

úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová,            
                pan Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 

Omluveni:  
 

39/2019 
Program jednání 7. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 7. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Finanční záležitosti 
4) Různé 
5) Zprávy starosty 
6) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

40/2019 
Návrh na uzavření darovací smlouvy - převod nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 

kraje - pozemky pod stavbou chodníků.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit Darovací smlouvu, kterou se převádí pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje do  
     vlastnictví obce Velké Březno. 

- č. 200/3 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 

- č. 200/4 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 

- č. 200/5 o výměře 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 

- č. 200/6 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 

- č. 200/7 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne   
31. 05. 2017) 

- č. 200/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 200/1 o výměře 3550 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 05. 2017) 

- č. 325/2 o výměře 410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne        
31. 05. 2017) 
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- č. 325/3 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne         
31. 05. 2017) 

- č. 325/4 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 325 o výměře 3420 m2, geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne         
31. 05. 2017) 

- č. 9/6 o výměře 692 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 9/1 o výměře 2935 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 9/7 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 9/8 o výměře 231 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 9/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 9/2 o výměře 1325 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 533/2 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku 
č. 533 o výměře 884 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 05. 2017) 

- č. 533/3 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 533 o výměře 884 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne           
29. 05. 2017) 

- č. 542/2 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne      
29. 05. 2017) 

- č. 542/3 o výměře 680 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne     
29. 05. 2017) 

- č. 542/4 o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne     
29. 05. 2017) 

- č. 542/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne     
29. 05. 2017) 

- č. 542/6 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne     
29. 05. 2017) 

- č. 542/7 o výměře 423 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 542 o výměře 14839 m2, geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne      
29. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Velké Březno 
a 

-  č. 326/23 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne    
29. 05. 2017) 

- č. 326/24 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/25 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 
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- č. 326/26 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/27 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/28 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/29 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/30 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/1 o výměře 9417 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne   
29. 05. 2017) 

- č. 326/31 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 326/14 o výměře 1057 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 
29. 05. 2017) 

- č. 475/2 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 475 o výměře 9185 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne        
29. 05. 2017) 

- č. 475/3 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 475 o výměře 9185 m2, geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne        
29. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Valtířov nad Labem 
a 

- č. 115/3 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 115/1 o výměře 10614 m2, geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 

- č. 115/4 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek byl oddělen 
z pozemku č. 115/1 o výměře 10614 m2, geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 
31. 05. 2017) 
a to vše v katastrálním území Vítov u Velkého Března 
Dárce: 
Ústecký kraj, IČ70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

 II. Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce,  
      předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                      T: 18. 03. 2019                
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

41/2019 
Pronájem p. p. č. 730/1 a p. p. č. 730/3, oba v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 730/1, trvalý travní porost a výměře 1258 m2 v  
      k. ú. Velké Březno a pozemku p. č. 730/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2 v  
      k.ú. Velké Březno na dobu neurčitou, 
      za cenu 0,50 Kč/m2/rok s tím, že pozemek nesmí být oplocen, 
      účel nájmu: provozování Muzea ČSLO 
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      Nájemce: 
      Muzeum ČSLO Valtířov z.s.  IČ: 017 71 370, se sídlem Valtířov 189, Velké Březno.  
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                 T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

42/2019 
Návrh na uzavření smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku. 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku, ve znění  
     předloženého návrhu. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy.                                                                               T: 31. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

43/2019 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit rozpočtové opatření č. 1/2019 ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením rozpočtového opatření zastupitelstvu obce k projednání.                T: 18. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

44/2019 
Poskytnutí dotace z dotačního programu na činnost organizací působících v oblasti sportu 

a kultury 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a 
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit poskytnutí finanční dotace v částce: 
    1) 54.000,- Kč (slovy: padesátčtyřiticícekorun českých) na činnost organizace 
        Příjemce dotace: 
        TJ Spartak Valtířov, z.s., IČ: 445 56 161, se sídlem Valtířov 43, 400 02 Velké Březno 
    2) 66.000,- Kč (slovy: šedesátšesttisíckorun českých) na činnost organizace 
        Příjemce dotace: 
        TJ JISKRA Velké Březno, z.s., IČ: 442 24 770, se sídlem Alej sportovců 256, 403 23  
        Velké Březno 
    3) 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorun českých) na činnost organizace 
        Příjemce dotace: 
        FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23  
        Velké Březno. 
II.  Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce,  
      předložením žádostí o poskytnutí dotace zastupitelstvu obce k projednání.       T: 18. 03. 2019        
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III. Schvaluje  
poskytnutí finanční dotace v částce 22.500,- Kč (slovy: dvacetdvatisícepětsetkorun      
českých) na činnost organizace 

      Příjemce dotace: 
      Muzeum ČSLO Valtířov z.s.  IČ: 017 71 370, se sídlem Valtířov 189, Velké Březno  
IV. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ, 
      zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Muzeem ČSLO.                      T:  30. 04. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

45/2019 
Poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu pořádání sportovních a kulturních 

akcí 
Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje 
     poskytnutí finanční dotace na pořádání těchto akcí:  

1. 8.000,- Kč (slovy: osmtisíckorun českých) na akci Vel-Val 
Příjemce dotace: 
………………………………………. 

2. 23.000,- Kč (slovy: dvacettřitisícekorun českých) na akci Za pohádkou na zámek 
23.000,- Kč (slovy: dvacettřitisícekorun českých) na akci Koncerty 2019. 
Příjemce dotace: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, IČ: 75032333, se sídlem 
Sabinova 373/5, Praha 3, Státní zámek Velké Březno 

3. 8.000,- Kč (slovy: osmtisíckorun českých) na akci Turnaj přípravek  
Příjemce dotace: 
FK Jiskra Velké Březno, z.s., IČ: 402 32 379, se sídlem Alej Sportovců 256, Velké 
Březno. 

4. 12.000,- Kč (slovy: dvanácttisíckorun českých) na akci Školní jarmark, 
6.000,- Kč (slovy: šesttisíckorun českých) na akci Čarodějnice, 

           25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíckorun českých) na akci Pohádkový park., 
           Příjemce dotace: 
           Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno, IČ, 445522211, se sídlem  
           Školní 87, Velké Březno. 

5. 47.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíckorun českých) na akci festival Hudební setkání 
      Příjemce dotace 
      Morpheus Art, s.r.o., IČ: 286 93 787, se sídlem Vodařská 128 Ústí nad Labem. 
6. 3.000,- Kč (slovy: třitísícekorun českých) na akci Betlémské světlo, 

3.000,- Kč (slovy: třitísícekorun českých) na akci Novoroční setkání sousedů, 
5.500,- Kč (slovy: pěttísícpětsetkorun českých) na akci MDŽ, 
5.000,- Kč (slovy: pěttísíckorun českých) na akci Turnaj ve stolním tenise, 
11.000,- Kč (slovy: jedenácttísíckorun českých) na akci Zahradní slavnosti. 
Příjemce dotace: 
STANKO spol. s. r.o., IČ 432 23 401, se sídlem Valtířov 8, Velké Březno. 

 II. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ,  
      zabezpečit uzavření veřejnoprávních smluv.                                   T:  30. 06. 2019  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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46/2019  
Smlouva o přijetí sponzorského daru 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Schvaluje  
    1. Přijetí sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč, který bude použit na spolufinancování  
        kulturní akce „ Obecní ples 2019“. 
    2. Uzavření smlouvu o poskytnutí sponzorského daru ve znění předloženého návrhu. 
        Dárce: 
        KLEMENT a.s. se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice  IČO: 25016695          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

47/2019 
Schválení výsledku hospodaření a převodu hospodářského výsledku Základní školy Velké 

Březno p. o. z roku 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost     
I.  Schvaluje  
     a) Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno p. o. za rok 2018. 
     b) Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno  
         za rok 2018 ve výši 26.815,26 Kč do rezervního fondu organizace. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení informovat ředitele školy                                                          T:  15. 03. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   5 hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

48/2019 
Návrh na založení svazku obcí pod názvem „ Svazek obcí pro silnici II/260“ 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Nedoporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit: 

1. Vstup obce Velké Březno do nově vznikajícího  dobrovolného svazku obcí s názvem 
"Svazek obcí pro silnici II/260". 

2. Uzavření zakladatelské smlouvy dobrovolného svazku obcí s názvem "Svazek obcí pro 
silnici II/260" ve znění předloženého návrhu. 

3. Stanovy dobrovolného svazku obcí s názvem "Svazek obcí pro silnici II/260"ve znění 
předloženého návrhu. 

II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce,  
     předložením návrhu na založení svazu obcí zastupitelstvu obce k projednání.    T: 18. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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49/2019 
Návrh programu jednání 5. schůze zastupitelstva obce 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
Doporučuje 
Zastupitelstvu obce Velké Březno, schválit: 
I. Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční dne 18. 03. 2019     
    takto:  

1. Zahájení 
2. Připomínky občanů – 1 část 
3. Hospodaření s majetkem obce 
4. Finanční záležitosti 
5. Různé 
6. Zprávy starosty 
7. Dotazy členů zastupitelstva 
8. Připomínky občanů – 2. část 

II.  Ověřovatele a skrutátory 5. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Pavla Hasprová a  
      Bc. Tomáš Pýcha  
III. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  
      Ing. Jan Fiala, Mgr. Michal Kulhánek a Ing. Mgr. Michal Šidák 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 5   hlasů proti  0  hlasů zdržel  0 

50/2019 
Novela Organizačního řádu  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Zřizuje s účinností od 4. 3. 2019  
      funkční místo – dělník čištění obce. 
II.  Schvaluje  
      změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Obecního úřadu Velké Březno ve znění   
      předloženého návrhu. 
III. Stanoví  
      s účinností od 4. 3. 2019 počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu číslem    
      26 z toho je 10 v dělnických profesích. 
IV. Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
      zabezpečit realizaci schválených organizačních změn.                       T:  31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:      hlasů pro   5 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

51/2019 
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2018 

Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2018 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      Zprávu o kontrolní činnosti v roce 2018 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy zastupitelstvu k projednání.                                             T: 18. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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52/2019 
Zpráva o plnění usnesení přijatých radou obce v období od července do prosince 2018. 
Rada obce Velké Březno projednala zprávu o plnění usnesení přijatých radou obce v období od 
1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 a 
I.  Ruší 
     usnesení č. 170/2018; č. 181/2018; č. 190/2018; 192/2018; 238/2018. 
II  Schvaluje 
     1. Prodloužení termínu plnění usnesení č. 295/2018 do 30. 4. 2019. 
     2. Vyřazení splněných usnesení z evidence. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

53/2019 
Souhlas obce – Projektová dokumentace rekonstrukce VO 1. etapa 

Rada obce Velké Březno projednala zápis z jednání komise Investiční a stavební a po 
projednání 
I.  Souhlasí 
    s návrhem 1. etapy předloženým projektantem s těmito podmínkami: 
    a) VO 1. etapa část 1   
        a.1 a Cyklostezka – příjezd od Ústí nad Labem do Valtířova (bunkr) –  osvětlení 

nepožadujeme. 
        a.1 b Areál „Pískovna“ – požadujeme osvětlení stávajícího parkoviště, nepožadujeme  
     osvětlení jednotlivých okruhů v „Pískovně“. 
    b) VO 1. etapa část 2   
         b.2 a Benzinová pumpa směr Olešnice - osvětlení nepožadujeme. 
         a.2 b Cyklostezka – směr Velké Březno Valtířov – osvětlení k objektu ……………. 

požadujeme, dále již nepožadujeme. 
         a.2 c ČOV neřešit, VO je součástí provozovny. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
     o obsahu usnesení informovat projektanta.                                                         T: 31. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

54/2019 
Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů – ista Česká republika s.r.o. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností ista Česká republika s.r.o,  
     v předloženém znění. 
 II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.                                T: 31. 03. 2019                        
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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55/2019 
Posílení vodních zdrojů obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala doporučení Komise investiční a stavební ve věci posílení 
vodních zdrojů obce a 
I.    Ukládá 
      Ing. Janě Lípové, vedoucí úseku VaK, 
      1.  Zahájit jednání s projektantem a požadovat – předložení výsledku hydrologického  
           průzkumu na jehož základě zpracovává projekt, dále projednat možnost doplnění a  
           úpravu projektové dokumentace o vytvoření nových zdrojů vody i možnosti zapojení   
           zdroje Leština.                                                                                               T:  Ihned 
      2.  Zabezpečit provedení místního šetření hydrogeologem ve věci zkapacitnění současných  
           zdrojů a možnosti ověření nových zdrojů vody.                                           T: 30. 04.2019 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      doplnit Plán rozvoje obce Velké Březno na léta 2017 – 2026, oddíl E – Infrastruktura, o bod   
      E. 11 – Zajištění zdrojů pitné vody pro obec Velké Březno a stanovit mu nejvyšší prioritu. 
III. Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      1. Pozváním p. Š……………. na jednání zastupitelstva obce, za účelem podání podrobné    
          informace o důvodech posílení vodních zdrojů obce a navrhovaných opatřeních.   
                                                                                                                                 T: 18. 03. 2019 
      2. Předložením návrhu na doplnění rozvojového programu zastupitelstvu k projednání 
                                                                                                                                 T: 18. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

56/2019 
Revitalizace náměstí Velké Březno - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    projednat: 
    1.  Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní  
         souvisejících  
         Dodavatel: 
         GasNet, s.r.o, IČ 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,                            
         Zastoupená na základě plné moci společností 
         Grind Services, s.r.o., IČ 279 35 311, se sídle, Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno. 
     2. Uzavření smlouvy o Budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu  
         provozovat na pozemku plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět na pozemek  
         v souvislosti s opravami, úpravami a provozováním plynárenského zařízení. 
         Oprávněný: 
         GasNet, s.r.o, IČ 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,                            
         Zastoupená na základě plné moci společností 
         Grind Services, s.r.o., IČ 279 35 311, se sídle, Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na uzavření smluv zastupitelstvu k projednání.                T: 18. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
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57/2019 
Revitalizace náměstí Velké Březno - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     projednat uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120068300 o smlouvě budoucí o realizaci   
     přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  
     Dodavatel: 
     ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu na zavření smlouvy zastupitelstvu k projednání.              T: 18. 03. 2019 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
 
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
   Karel Jungbauer                                                                           Ing. Hana Šlechtová 
            starosta                                                                                        místostarostka    


