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Z Á P I S  
z 65. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne 28. 3. 2018 od 16:00 na Obecním úřadě 

Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Jaromír Dvořák, Karel Turek, 
Ladislav Boháč. 

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, 
 

Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 64/2018 
Program jednání 65. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 65. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Různé 
3) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dohody s úřadem práce o vytvoření 
společensky účelného místa. Tato dohoda zavazuje obec vytvořit pracovní příležitost na dobu určitou, 
nejméně do 31. 3. 2019 pro celkem 1 osobu vedenou v evidenci úřadu práce. Obec obdrží od úřadu 
práce příspěvek po dobu 6 měsíců ve výši 8.000,- Kč.  
Bez diskuse 
Usnesení 65/2018 
„Dohoda s Úřadem práce – Společensky účelná místa“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku,  
     spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ULA-SZ-17/2018,  
     s Úřadem práce České republiky, IČ: 72496991, zastoupeným ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR  
     v Ústí nad Labem, Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem. 
II. Ukládá  
     p. Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
     zabezpečit uzavření dohody dle schvalovací části tohoto usnesení.                                T: 31. 3. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Chodník na p.p.č 22_4 k. ú. Velké Březno“. Stavba tohoto chodníku je dlouhodobě 
plánována, neboť řeší bezpečný pohyb chodců, zejména dětí, z Valtířova k zámku. Současně ji budou 
moci využívat složky IZS v případě, že přejezdy ČD budou uzavřeny závorami. O dotaci na stavbu jsme 
požádali MAS Labské skály. 
Pan Dvořák vznesl tyto připomínky 
položka 9 má být 0,6; položka 13 by měla být stejná, jako položka 7; položka 14,15,16 – příprava – 
položku 14 vypustit; položka 19 tam nepatří – vypustit; proč substrát – položka 23? Dále doporučuje 
zvážit možnost výkopek odvézt na škvárové hřiště, rozhrnout a následně přikrýt ornicí ze stavby. 
Doporučil, řešit likvidaci pařezů. 
Mgr. Kulhánek konstatoval, že připomínky zapracuje a předpokládá, že o nejvhodnější nabídce 
rozhodne zastupitelstvo 25. dubna. 
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Usnesení 66/2018 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chodník na p.p.č 22_4 k. ú. Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chodník na p.p.č 22_4 k. ú. Velké Březno“, ve  
      znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz.               T: 29. 3. 2018 
III. Ustavuje 
      Komisi pro otevírání nabídek a Hodnotící komisi ve složení:  
      Ing. Jiří Pavliš, Mgr. Ing. Michal Šidák, Bc. Tomáš Pýcha, Ing. Jan Fiala, pan Miroslav Šesták. 
IV.Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
     doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Usnesení bylo přijato 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 16:45 hod. 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek                        Jaromír Dvořák 
        starosta obce                                                                                              člen rady obce 
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