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 U S N E S E N Í 
 

z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 6. 2016 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák od 17:30 hod, Marie Dvořanová, 
Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav Boháč, 
Omluveni:  

135/2016 
Program jednání 27. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

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

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

136/2016 
Prodej pozemku č. 70/20 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Doporučuje  

Zastupitelstvu obce Velké Březno  
schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku č. 70/1, dle geometrického 
oddělovacího plánu č.766-41/2016 označené jako p. p. č. 70/20 o výměře 24 m2, travní 
porost, v k. ú. Velké Březno 
za cenu  4.560,-- Kč 
Kupující: 
……………………………………………………….. 

   II.     Pověřuje 
            Mgr. Kulhánka, starostu obce, 
            předložením návrhu prodeje p.p.č. 70/20  zastupitelstvu obce k projednání.   
                   T:  29. 6. 2016  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

137/2016 
Uzavření kupní smlouvy za účelem rozšíření komunikace Valtířov – Kolonka 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Doporučuje  
         Zastupitelstvu obce Velké Březno  
         schválit uzavření smlouvy o koupi části p.p.č. 409/64, dle geometrického oddělovacího   
         plánu  č. 523-109/2016 označené jako p.p.č. 409/107, orná půda, o výměře 14 m2, v       
         k. ú. Valtířov nad Labem, 
         za cenu  16.800,-- Kč 
         Prodávající: 
         společnost NTD group a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Jateční 192/32, IČ: 25045776,     
         zastoupena předsedou představenstva společnosti Ing. Jiřím Longinem. 
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  II.   Pověřuje 
         Mgr. Kulhánka, starostu obce, 
         předložením návrhu na odkoupení části p.p.č  409/64, o výměře 14 m2, zastupitelstvu  
         obce  k projednání.                                                                                       T:  29. 6. 2016  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0  

138/2016 
Změna a doplnění usnesení rady obce č. 119/2016 - záměr prodeje části p. p. č. 70/1                

v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Mění a doplňuje 
          usnesení č. 119/I/2016 takto: 
          Schvaluje 
          záměr prodeje části p.p.č. 70/1 v k. ú. Velké Březno o výměře cca 737 m2, případně    
          jeho prodeje a směny za část pozemku č. 525/2 v k. ú. Velké Březno o výměře cca        
          52 m2. 
  II.    Ukládá 
          Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
          zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                           T:  15. 6. 2016 
 III.     Ruší usnesení č. 119/II/2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

139/2016 
Záměr prodeje části p. p. č. 180/3 v k. ú. Vítov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Neschvaluje  
         záměr prodeje části p.p.č. 180/3 o výměře 1745 m2 v k. ú. Vítov nad Labem, o výměře 
          52 m2. 
  II.    Ukládá 
          Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
          o usnesení rady obce informovat žadatele.                                                 T:  15. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti   hlasů zdržel   

140/2016 
Záměr pronájmu části p. p. č. 70/10 v k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Schvaluje  
         záměr pronájmu části p.p.č. 70/10 o výměře 570 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
  II.    Ukládá 
          Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
          zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                           T:  15. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

141/2016 
Záměr pronájmu části p. p. č. 779/1 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Neschvaluje  
         záměr pronájmu části p.p.č. 779/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Velké Březno. 
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  II.    Ukládá 
          Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
          o usnesení rady obce informovat žadatele.                                           T:  15. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

142/2016  
Záměr prodeje p. p. č. 291/107 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Schvaluje záměr prodeje p.p.č. 291/107 o výměře 570 m2 v k. ú. Velké Březno 

  II.    Ukládá 
          Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
          zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                           T:  15. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

143/2016 
Smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti – p. p. č. 445/1 v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Schvaluje  
         uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemek č. 445/1 v k. u.    
         Velké Březno 
         za cenu 1.210,- Kč. 
         Oprávnění:  
         ………………………………………………… 
II.      Ukládá 
          Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
          zabezpečit uzavření smlouvy budoucí.                                                        T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

144/2016 
Bezúplatný převod prodloužení vodovodu manželů ……………. 

Rada obce Velké Březno projednala žádost a 
   I.    Doporučuje 
          Zastupitelstvu obce Velké Březno 
          schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického  
          práva k  nemovité věci, kterou je prodloužení vodovodního řadu manželů    
          ………………………………. 
   II.   Pověřuje 
          Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
          předložením návrhu na uzavření smlouvy budoucí zastupitelstvu obce k projednání.                                                                                           
                                                                                                                                 T:  29 6.2016  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

145/2016 
Pronájem hrobového místa – …………….. 

Rada obce velké Březno projednala předloženou žádost a 
   I.    Schvaluje 
         uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa č. 400 na veřejném pohřebišti ve    
         Valtířově, žadateli …………………………………………………. 
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  II.   Ukládá 
         Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
          zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                           T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

146/2016 
Chodník Vítov, Litoměřická 272 – OS RD Vítov IV – žádost pí. Šotkové 

Rada obce Velké Březno projednala žádost pí. Šotkové o nový chodník a 
   I.    Neschvaluje  
          zařazení přípravy a realizace chodníku Vítov, Litoměřická 272 – OS RD Vítov IV do   
          plánu rozvoje obce, pro výrazný zásah do majetkových práv současných vlastníků       
          dotčených pozemků, značnou technickou náročnost a vysoké finanční náklady na    
          přípravu a realizaci vlastní stavby. 
   II.   Ukládá 
          Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
          o usnesení rady obce informovat žadatele.                          T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

147/2016 
Nájem bytu ………., oba na adrese …………. 

Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
   I.    Schvaluje 

1. Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu ………………………., na dobu určitou 1 
rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní 
smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí 
nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 

      Nájemce: 
      ………………………………………………. 

            2.  Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu ……………………….., Velké Březno, 
       na  dobu určitou 1 rok s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení 
       platnosti nájemní smlouvy vždy o 1 kalendářní rok v případě, že nájemce řádně     
                  užívá byt a hradí nájemné včetně záloha na služby spojené s užíváním tohoto bytu. 

      Nájemce: 
       …………………………………. 
       II.  Ukládá 
             Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
              zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                            T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

148/2016 
Nájem bytu  ……………………………. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu bytu ……….. na dobu určitou, po dobu výkonu funkce 
hasič v SDHO Velké Březno, …………………………………. 
Nájemce:  
……………………………………………………. 

   II.     Ukládá 
            Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
            zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                            T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 
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149/2016 
Nájem bytu ………………………….. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu bytu …………………………………, 
Nájemce:  
……………………………………………………….. 

   II.     Ukládá 
            Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
            zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu bytu.                                            T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel   0 

150/2016 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I. Schvaluje 

uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 10.500,- Kč, (slovy desettisícpětset korun-
českých) v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč (slovyjedentisíckorunčeských) s 
žadatelem panem …………………………………………………, ve znění uvedeném 
v příloze důvodové zprávy. 

    II.     Ukládá 
            Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
            zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu                                         T:  30. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

151/2016 
Návrh na bezúplatný převod veřejného osvětlení v majetku stavebníků do majetku obce  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Doporučuje  
          Zastupitelstvu obce Velké Březno 
          vyslovit souhlas s bezúplatným převodem „cizího“ veřejného osvětlení do  majetku a      
          správy obce. 
  II.    Pověřuje 
          Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
          předložením návrhu na bezúplatný převod veřejného osvětlení v majetku stavebníků do  
          majetku obce zastupitelstvu obce k projednání.                                      T:  29. 6. 2016  
Výsledek hlasování:  hlasů pro   4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

152/2016 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Doporučuje  
         Zastupitelstvu obce Velké Březno 
         schválit obecně závaznou vyhlášku 4/2016 o místním poplatku za provoz systému   
         shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů     
         ve znění předloženého návrhu 
  II.   Pověřuje 
         Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
         předložením návrhu OZV č. 4/2016  zastupitelstvu obce k projednání       T:  29. 6. 2016  
Výsledek hlasování:  hlasů pro   4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0  
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153/2016 
Nařízení obce Velké Březno 3/2016  o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve 
schůdnosti na místních komunikacích a chodnících na území obce Velké Březno v zimním 
období.  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Vydává  
          nařízení obce Velké Březno č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve     
          schůdnosti na místních komunikacích a chodnících na území obce Velké Březno    
          v zimním období.  
 II.     Ukládá 
          Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
         1.  Zabezpečit zveřejnění nařízení 3/2016 na úřední desce po dobu 15 dnů.   
                                                                                                                               T:  10. 6. 2016 
         2.  Zabezpečit zadání veřejné zakázky za účelem zajištění pravidelné zimní údržby  
    místních komunikací na území obce Velké Březno.                         T:  15. 7. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  4  hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

154/2016 
Žádost o povolení výjimky z OZV č. 1/2015 – zkrácení doby nočního klidu  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Vydává  
          Rozhodnutí č.1/2016, kterým posouvá dobu nočního klidu dne 23. 7. 2016 z 22:00 hod  
          na 01:00 hod dne 24. 7. 2016, za účelem pořádání rodinné oslavy konané na adrese                                     
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
          „ doba nočního klidu se posouvá dne 23. 7. 2016 z 22.00 hodiny na 01.00 hodinu dne  
             24. 7. 2016 za těchto podmínek: 

1) Budou dodrženy hlukové limity stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., O 
 ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
 pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před 
 nepříznivými  účinky hluku a vibrací. 

2) Za dodržování hlukových limitů odpovídá žadatel. 

3) Shora specifikovaná zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na zahradu 
 rodinného domu …………………………………………… 

   II.     Ukládá 
            Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
            zabezpečit zpracování rozhodnutí a jeho doručení žadatelce                    T:  10. 6. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro   4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0 

155/2016 
Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Přiznává 

PaeDr. Janu Darsovi, řediteli ZŠ Velké Březno, 
mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové 
zprávě. 

II. Ukládá 
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
o tomto usnesení informovat ředitele školy             T:  20. 6. 2016 

Výsledek hlasování:  hlasů pro  5  hlasů proti 0  hlasů zdržel    0  
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156/2016 
Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Přiznává 

paní Pavle Hasprové, ředitelce MŠ Velké Březno, 
mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové 
zprávě. 

II. Ukládá 
Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
o tomto usnesení informovat ředitelku školy            T:  20. 6. 2016 

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

157/2016 
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Doporučuje 
         Zastupitelstvu obce Velké Březno 
         schválit dodatek č. 3 veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Tělovýchovnou jednota Spartak  
         Valtířov, občanské sdružení, IČ: 44556161, se sídlem: Valtířov 34, Velké Březno,     
         kterým se mění číslo bankovního účtu, ve znění: 

Čl. 1 
Smluvní strany  

          Příjemce změnil bankovní společnost, u které má veden účet. Nadále je platný bankovní      
          účet č. 1018639659/6100.  
  II.    Pověřuje 
          Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
          předložením návrhu Dodatku č. 3 zastupitelstvu obce k projednání.         T:  29. 6. 2016  
Výsledek hlasování:  hlasů pro   5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

158/2016 
Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 194/2013 o stanovení prodejní ceny pozemků 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
   I.    Doporučuje 
         Zastupitelstvu obce Velké Březno 
         zrušit usnesení č. 194/2013 a s účinností od 1. 7. 2016 stanovovat ceny prodávaných 
         nemovitostí znaleckým posudkem s tím, že každý, kdo projeví zájem o koupi nemo- 
         vitosti v majetku obce, uhradí při podání žádosti kauci ve výši 5.000,-- Kč, za každou 
         samostatnou nemovitost.  
         Tato kauce bude započtena proti kupní ceně a v případě, že zájemce od koupě odstoupí,  
         bude kauce započtena proti marně vynaloženým nákladům prodávajícího.  
  II.    Pověřuje 
          Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
          předložením návrhu na zrušení usnesení zastupitelstvu obce k projednání.   
                                                                                                                               T:  29. 6. 2016  
Výsledek hlasování:  hlasů pro   5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0  
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159/2016 
Ukončení smlouvy o obchodní spolupráci – veřejné osvětlení – Šum, Šubrt 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I. Schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o obchodní spolupráci v oblasti veřejného 
osvětlení uzavřenou s pány Antonínem Šumem a Ladislavem Šubrtem ke dni  
30. 6. 2016. 

II. Bere na vědomí, že 
do doby uzavření smlouvy o zajištění správy a údržby veřejného osvětlení se 
subjektem vzešlým z výběrového řízení, bude údržba veřejného osvětlení v obci 
zajišťována firmou Radomír Král, IČ: 73795330, se sídlem Libouchec 58, formou 
objednávky, a to dle skutečně provedených prací. 

III. Ukládá 
Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM 
zabezpečit vyhlášení výběrového řízení na zajištění správy a údržby veřejného 
osvětlení v obci Velké Březno.               T:  30. 9. 2016 

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

160/2016 
Žádost o prodloužení termínu plnění usnesení RO 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I. Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 59/II/b/1/2016                  T:  10. 10. 2016 

II. Ruší usnesení č. 59/II/b/2/2016  
Výsledek hlasování:  hlasů pro   5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  

 
161/2016 

Organizace 14. jednání ZO. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
Doporučuje  
Zastupitelstvu obce Velké Březno 
schválit program 14. jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 29. 6. 2016 od 17:00 
hod ve znění: 

1. zahájení 
2. strategický dokument – rozvoj obce 
3. hospodaření s majetkem obce 
4. vyhodnocení hospodaření za rok 2015 – závěrečný účet 
5. žádost o poskytnutí účelové dotace nebo půjčky na vybudování 

automatické závlahy 
6. rozpočtové opatření 
7. různé 
8. zprávy starosty 
9. dotazy členů zastupitelstva 
10. diskuze 

Výsledek hlasování:    hlasů pro  5  hlasů proti 0  hlasů zdržel     0     
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162/2016 
Žádost o povolení výjimky z OZV č. 1/2015 – zkrácení doby nočního klidu  

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Vydává  
          Rozhodnutí č.1/2016, kterým se posouvá doba nočního klidu dne 25. 6. 2016 z 22.00    
          hodiny na 01.00 hodinu dne 26. 6. 2016 za účelem pořádání rodinné oslavy konané na  
          adrese …………………………………………………………………………….. 
          „ doba nočního klidu se posouvá dne 25. 6. 2016 z 22.00 hodiny na 01.00 hodinu dne  
          26. 6. 2016 za těchto podmínek: 

1) Budou dodrženy hlukové limity stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., O 
 ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
 pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před 
 nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

2) Za dodržování hlukových limitů odpovídá žadatel. 
3) Shora specifikovaná zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na 

 zahradní posezení umístěné na …………………………………………….. 
    II.     Ukládá 
             Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
             zabezpečit zpracování rozhodnutí a jeho doručení žadatelce           T:  15. 6. 2016 
Výsledek hlasování:    hlasů pro   5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0     

 
163/2016 

Přijetí dědictví po zůstavitelce ………………. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
   I.    Přijímá  
          majetek zůstavitelky, paní ………………………….. zemřelé dne 4. 11. 2014,    
          ve výši 2.427,- Kč, a to na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Ústí nad  
          Labem číslo 46 D 1137/2014-30, které nabylo právní moci dne 30. 6. 2015.  
Výsledek hlasování:    hlasů pro   5 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0   

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