
 
 

  

             OBEC VELKÉ BŘEZNO 
                      P O Z V Á N K A 
                             na 13. zasedání 
                    Zastupitelstva obce Velké Březno, 
            které se koná 22. června 2020 od 17. hodin 
            v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno.  

 
Č. j.: OUVB – 1431/2020 
PID:   DXWX3OP169BG 
SPIS č. 90/20 

 
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 
• Záměr prodeje p. p. č. 103/3 v k. ú. Vítov u Velkého Března - žadatel Společenství 

vlastníků jednotek Litoměřická 271. 
• Záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března.  
• Záměr prodeje části p.p.č 538/4 v k. ú. Velké Březno. 
• Nabídka společnosti GridServices, s. r. o. na odprodej pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov 

nad Labem.  
• Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1, název stavby: UL-V. Březno, 
Vítov, kabelizace NN. 

• Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
Dohody o umístění stavby č. IP-12-4010593, stavba UL-Vítov,  p. č. 23/1, přípojka 
NN. 

• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/90 a 291/91 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/92 a 291/93 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/110 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 292/2 a 292/3, oba v k. ú. Velké Březno. 
• Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/114 v k. ú. Velké Březno. 
4. Finanční záležitosti 
• Vyúčtování hospodaření obce za rok 2019 a závěrečný účet. 
• Ukončení smluv o stavebním spoření. 
• Dofinancování pořizovací ceny nové CAS pro SDHO Velké Březno. 
• Žádost o odložení splátek dlužného nájmu – uzavření dohody o uznání dluhu a jeho 

úhradě ve splátkách. 
 
 



 
 

  

5. Různé 
• Změna usnesení zastupitelstva obce – pořízení nového územního plánu. 
• Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2019. 
• Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

preventivně výchovných akcí. 
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: 12. 6. 2020 
 

Sňato:  
 
 
 


