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Č. j.: OUVB – 1434/2020 

PID:  DXWX3OP169FW 

SPIS č. 90/20 

U S N E S E N Í 
 

13. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno 
 

které se konalo dne 22. 06. 2020 od 17:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu Velké Březno. 

 

Jednání se účastnilo 14 z 15 zastupitelů, a proto bylo usnášeníschopné.  

Omluveni: Bc. Tomáš Pýcha 

 

Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: 

 

Bod pořadu 1. Zahájení 

189/2020 

Zastupitelstvo obce Velké Březno  

I.  Schvaluje: 

1. Ověřovatele a skrutátory 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní Marcela 

Tomanová a paní Květuše Vyhnálková. 

2. Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ve složení:  

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., paní Zuzana Mendlová a pan Karel Turek. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  14  hlasů proti 0   hlasů zdržel  0 

190/2020 

Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 13. zasedání s tímto obsahem:  

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. 
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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 z 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. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

Bod programu 3. Hospodaření s majetkem obce 

191/2020 

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

vlastníků jednotek Litoměřická 271 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  

I.  Schvaluje 

     záměr prodeje p.p.č. 103/3, zahrada, o výměře 130 m2, v k. ú. Vítov u Velkého Března. 

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                               T: 30. 06. 2020 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

192/2020 

Záměr prodeje p. p. č. 103/1 a 104/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložené žádosti a  

I.  Schvaluje  

1. Záměr prodeje p.p.č. 103/1, zahrada, o výměře 266 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 

2. Záměr prodeje p.p.č. 104/1, zahrada, o výměře 195 m2 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                              T:  30. 06. 2020    

Výsledek hlasování:      hlasů pro   14 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

193/2020 

Záměr prodeje části p. p. č. 538/4 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo přeloženou žádost a  

I.  Neschvaluje  

     záměr prodeje části pozemku č. 538/4 o výměře 50 m, v k. ú. Velké Březno. 

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     o usnesení informovat žadatele.                                                                   T:  30. 06. 2020    

Výsledek hlasování:      hlasů pro  14  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
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194/2020 

Nabídka společnosti GridServices, s. r. o. na odprodej pozemku č. 25/2 v k. ú. Valtířov  

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou nabídku a  

I.  Přijímá  

     nabídku společnosti Grid Services, s.r.o. na odkoupení pozemku č. 25/2 o výměře 9 m2  

     v k. ú. Valtířov nad Labem.  

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     předložit návrh kupní smlouvy zastupitelstvu obce k projednání.                  T: 14. 09. 2020 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  12  hlasů proti  0  hlasů zdržel 2 

195/2020 

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 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  

I.   Schvaluje 

     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene a Dohody o   

     umístění stavby č. IE-12-4006333/VB/1 na obecních pozemcích č.: 1, 77/1, 98, 103/1,  

     115/3, 115/4, 117, 120, všechny v k. ú. Vítov u Velkého Března a p.p.č: 224/1, 224/3, 254,  

     255, 258, 268/1, 295, 309, 325/2, 325/3, 325/4, 329/1, 330/1, 356/2, 370, všechny v k. ú.    

     Velké Březno v předloženém znění. 

     Budoucí oprávněná 

    ČEZ Distribuce, a.s. 

    se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,                

    DIČ: CZ24729035, 

    zastoupena na základě písemně udělené plné moci ze dne 18. 02. 2019 společností: 

    ENGIE Services a.s., se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12 - Kamýk, IČ: 26121603,  

    DIČ: CZ26121603  

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí a dohody o umístění stavby.        T:  31. 07. 2020 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

196/2020 

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 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Schvaluje 

     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody  

     o umístění stavby č. IP-12-4010593 na stavbu UL-Vítov, p.č. 23/1, přípojka NN  

     v předloženém znění. 

     Budoucí oprávněná: 

    ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 

    se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

    zastoupena:    

    OMEXOM GA Energo s. r. o., IČ: 49196812, DIČ: CZ49196812, 

    se sídlem Plzeň – Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ 323 00 

II. Ukládá  

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí a dohody o umístění stavby.              T:  31. 07. 2020 

Výsledek hlasování:      hlasů pro  14  hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 
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197/2020 

Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/90 a 291/91 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  

I.   Schvaluje  

     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/90, ostatní plocha, jiná plocha, o   

     výměře 410 m2 a pozemku p. č. 291/91, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 373 m2, oba      

     v k. ú. Velké Březno  

     za cenu celkem 618.570,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 335.907,- Kč 

• Elte, s.r.o. částku 163.960,20 Kč 

• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 

Budoucí kupující: 

manželé ………………………… Dis., trvale bytem ………………., Velké Březno a …..  

…………, trvale bytem …………., Ústí nad Labem. 

II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.            T:  31. 07. 2020 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

198/2020 

Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/92 a 291/93 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  

I.   Schvaluje  

     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/92, ostatní plocha, jiná plocha, o   

     výměře 341 m2 a pozemku p. č. 291/93, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 348 m2, oba      

     v k. ú. Velké Březno  

     za cenu celkem 544.310,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 295.581,- Kč 

• Elte, s.r.o. částku 144.276,60 Kč 

• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 

Budoucí kupující: 

½ …………………., trvale bytem ………………, Uherský Ostroh a 

½ ……………., trvale bytem …………………………, Ústí nad Labem 

II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.            T:  31. 07. 2020 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

199/2020 

Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/109 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  

I.   Schvaluje  

     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/109, ostatní plocha, jiná plocha, o   

     výměře 540 m2, v k. ú. Velké Březno  

     za cenu celkem 426.600,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 231.660,- Kč, 

• Elte, s.r.o. částku 113.076,- Kč, 

• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 

Budoucí kupující: 

………………., trvale bytem ……………………., Ústí nad Labem. 
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II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.             T: 31. 07. 2020 

Výsledek hlasování:      hlasů pro   14 hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

17:24, odešel Mgr. Kulhánek 

200/2020 

Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/110 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  

I.   Schvaluje  

     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/110, ostatní plocha, jiná plocha, o   

     výměře 555 m2, v k. ú. Velké Březno  

     za cenu celkem 438.450,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

Eurovia, a.s. částku 238.095,- Kč 

Elte, s.r.o. částku 116.217,- Kč 

Obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen  

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 

Budoucí kupující: 

…………………, trvale bytem …………………Ústí nad Labem. 

II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.            T:  31. 07. 2020 

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

201/2020 

Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 291/112 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  

I.   Schvaluje  

     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 291/112, ostatní plocha, jiná plocha, o   

     výměře 464 m2, v k. ú. Velké Březno 

     za cenu celkem 366.560,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 199.056,- Kč 

• Elte, s.r.o. částku 97.161,60 Kč 

• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 

Budoucí kupující: 

…………………, trvale bytem ……………., Velké Březno. 

II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.            T:  31. 07. 2020 

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

17:28, vrátil se Mgr. Kulhánek 
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202/2020 

Uzavření smlouvy budoucí kupní p. p. č. 292/2 a 292/3 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  

I.   Schvaluje  

     uzavření Smlouvy budoucí o prodeji pozemku p. č. 292/2, ostatní plocha, jiná plocha, o   

     výměře 565 m2 a pozemku p. č. 292/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 477 m2, oba      

     v k. ú. Velké Březno  

     za cenu celkem 823.180,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 447.018,- Kč 

• Elte, s.r.o. částku 218.194,80 Kč 

• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 

Budoucí kupující: 

     manželé, ……………………. a ………………, oba trvale bytem…………………….,  

     Ústí nad Labem 

II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                           T:  31. 07. 2020 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0 

203/2020 

Uzavření kupní smlouvy p. p. č. 291/114 v k. ú. Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou žádost a  

I.   Schvaluje  

     uzavření Smlouvy o prodeji pozemku p. č. 291/114, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře  

     973, v k. ú. Velké Březno  

     za cenu celkem 768.670,- Kč + náklady prodávajícího spojené z prodejem, z toho obdrží: 

• Eurovia, a.s. částku 417.417,- Kč, 

• Elte, s.r.o. částku 203.746,20 Kč, 

• obec Velké Březno částku tvořící rozdíl mezi celkovou kupní cenou a součtem cen 

zaplacených na účet společností Eurovia, a.s. a Elte s.r.o. 

Kupující: 

½  ……………….., trvale bytem ……………….., Ústí nad Labem a 

     ½  ……………., trvale bytem ……………., Ústí nad Labem.  

II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření kupní smlouvy.            T:  31. 07. 2020 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 14   hlasů proti  0  hlasů zdržel 0  

Bod programu 4. Finanční záležitosti 

204/2020 

Vyúčtování hospodaření obce za rok 2019 a závěrečný účet 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a  

I.   Schvaluje 

1. Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2019. 

2. Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2019 ve výši 8.136.139,47 Kč. 

3. Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 8.136.139,47 Kč jako nerozdělený zisk. 

4. Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2019. 

II.  Souhlasí 

      s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2019 bez výhrad. 
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III. Ukládá 

      Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OU 

      zabezpečit zaúčtování hospodářského výsledku roku 2019.                          T: 30. 06. 2020 

 Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

205/2020 

Ukončení smluv o stavebním spoření 

Zastupitelstvo obce Velké Březno pojednalo předložený návrh a  

I.  Schvaluje 

1. Ukončení smlouvy o stavebním spoření č. 2801805/7950, uzavřené dne 2. 7. 2012 s 

Raiffeisen stavební spořitelnou a.s., dohodou s tím, že úložka bude převedena na 

běžný účet obce Velké Březno. 

2. Ukončení smlouvy o stavebním spoření č. 2799805/7950, uzavřené dne 2. 7. 2012 s 

Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. dohodou s tím, že úložka bude převedena na běžný 

účet obce Velké Březno. 

II. Ukládá 

    Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ. 

    zabezpečit zaslání výpovědi smluv o stavebním spoření.                               T:  30. 06. 2020 

 Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

206/2020 

Dofinancování pořizovací ceny nové CAS pro SDHO Velké Březno 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a 

I.  Souhlasí  

1. S financováním nákupu nové CAS pro SDHO Velké Březno za předpokladu, že obec 

obdrží dotaci od GŘ HZS ČR a Ústeckého kraje. 

2. Se zařazením částky na nákup nové CAS do rozpočtu obce pro rok 2021. 

II. Ukládá 

     Radě obce Velké Březno,  

1. Zabezpečit zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky za účelem nákupu CAS pro 

SDHO Velké Březno.                                                                               T: 31. 07. 2020 

                                                                                                                  Z: Starosta 

2. Zabezpečit zařazení částky na nákup nové CAS do návrhu rozpočtu obce pro rok 

2021.                                                                                                         T: 14. 12. 2020 

                                                                                                                  Z: Starosta 

 Výsledek hlasování:  hlasů pro 8 hlasů proti 3 hlasů zdržel 3 

207/2020 

Žádost o odložení splátek dlužného nájmu – uzavření dohody o uznání dluhu a jeho 

úhradě ve splátkách 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.  Schvaluje 

uzavření Uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu v celkové částce 45.424,- Kč 

v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč. 

     Dlužník: 

     ……………………., byt č. 3,………………., 403 23 Velké Březno. 

II. Ukládá 

     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 

     zabezpečit uzavření Uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu.                     T:  10. 07. 2020                                                                 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
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Bod programu 5. Různé 

208/2020 

Změna usnesení zastupitelstva obce – pořízení nového územního plánu 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo předložený návrh a  

I.   Ruší 

1. Usnesení č. 131/2016 ze dne 25. 4. 2016. 

2. Usnesení č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018. 

II.  Schvaluje 

      pořízení Územního plánu Velké Březno z vlastního podnětu s prvky regulačního plánu (ve  

      smyslu § 44 písmeno a) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

      (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

III. Pověřuje 

      Karla Jungbauera, starostu obce, 

      výkonem funkce „určeného zastupitele“ ve smyslu zákona číslo 183/2006 Sb., zákon o   

      územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Výsledek hlasování:        hlasů pro 14  hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

209/2020 

Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2019 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno 

v roce 2019 a tuto 

I.   Bere na vědomí 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

210/2020 

Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 v obci Velké Březno a vyhodnocení 

preventivně výchovných akcí 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 

v obci Velké Březno a vyhodnocení preventivně výchovných akcí a tuto 

I.   Bere na vědomí 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 

 

 

 

 

  Karel Jungbauer                                                                       Ing. Hana Šlechtová   

     starosta obce                místostarostka obce 


