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Program jednání 
 

61. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 15. 1. 2018 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

 

Smlouva o výpůjčce části p.p.č. 656/9  uzavření smlouvy č.1/2018 o výpůjčce části pozemku 

č. 656/9 o výměře 5 m2 v k. ú. Velké Březno, za účelem umístění informační tabule. 

Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa 

na veřejném pohřebišti ve Valtířově, s 35 nájemci a po dobu 5 – 10 let 

 

Určení způsobu prodeje nemovitosti – pozemku p. č. 46 se stavbou bývalé hasičské 
zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března – doporučení OZ prodávat formou obálkové 

metody za cenu nejméně 65 000,- Kč 

 

Záměr prodeje části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno – pozemek pod řopíkem u škvárového 

hřiště 

 
Záměr prodeje pozemků – doporučení ZO schválit záměr prodeje: 
      a) v k. ú. Valtířov nad Labem:  

           pozemek p.č.             výměra v m2 

357   329 

385/1   707 

385/3   18 

392/1   668 

     b) v k. ú. Vítov u Velkého Března:  

           pozemek p.č.             výměra v m2 

98   1251 

116   142 

     c) v k. ú. Velké Březno:  

           pozemek p.č.             výměra v m2 

727   1715 

Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 
 
Odpisový plán ZŠ Velké Březno pro rok 2018 
 
Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. SOD/16/2017– Obnova sloupu 14 svatých pomocníků 
- uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. SOD/16/2017, kterým se mění termín ukončení plnění 

zakázky do 31. 1. 2018. 
 
Návrh na vyhlášení VZMR – Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno- 
Valtířov – posílení vodovodu“. 

 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Investiční úvěrový rámec obce 
Velké Březno“  
 
Schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2017 – zpracovaní dokumentace k provedení stavby 
školní jídelny 
   
Žádost o poskytnutí dotace – FK Jiskra Velké Březno  
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