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Z Á P I S  
ze 72. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 30. 7. 2018 od 16:30 na 

Obecním úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Jaromír Dvořák, Karel 
Turek, Ing. Mgr. Michal Šidák 

Omluveni: Ladislav Boháč 
 

Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná, a že proti zápisu ze 71. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 161/2018 
Program jednání 72. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 72. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Různé 
3) Finanční záležitosti 
4) Zprávy starosty 
5) Diskuze  

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  

Různé 

Mgr. Kulhánek na zadání podlimitní VZ nazvané „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec 
Velké Březno“.  
p. Dvořák navrhl drobné úpravy předmětu ZD a splnění kvalifikace. 
Ing. Mgr. Šidák navrhl úpravu splnění technické kvalifikace 
Usnesení 162/2018 
Zadání podlimitní veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké 
Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro  
      obec Velké Březno“, ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
          T: 31. 7. 2018 
III. Ustavuje 
      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.  
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  
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Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na výběr nejvhodnější nabídky dodavatele veřejné zakázky 
„Autobusové zastávky“. 
p. Dvořák by realizoval pouze 3 zastávky kovové konstrukce s tvrzeným sklem v ulici Ústecká 
a Děčínská a zastávku u Adonisu by pouze opravil. 
p. Turek je pro realizaci dřevěných zastávek. 
Starosta konstatoval, že o opravě zastávek se dosud neuvažovalo, ale vzhledem k tomu, že 
konstrukce zastávek jsou v celkem dobrém stavu, mohli bychom pouze vyměnit dřevěnou výplň 
a natřít. 
P. Dvořák navrhuje, že by to mohli udělat studenti ze školy pana Štefla. 
PhDr. Mgr. Štefl konstatoval, že by to bylo možné a že to projedná se svým zástupcem. 
Návrh usnesení byl stažen z hlasování. 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na uzavření dodatku č. 2 cenového ujednání ke kupní 
smlouvě na dodávku a odběr tepla se společností ČEZ Teplárenská a.s. na adrese Litoměřická 
248. V současnosti je dokončena rekonstrukce plynové kotelny v objektu Litoměřická 248, která 
bude dodávat teplo již jen pro jeden objekt. Z tohoto důvodu dochází ke změně v množství 
dodávaného teplo pro období 7 – 12/2018.  
Bez diskuse 
Usnesení 163/2018 
Dodatek č. 2 smlouvy o dodávce tepla – návrh cenového ujednání  
Rada obce Velké Březno po projednání 

I. Schvaluje  
     Uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla č. UK 07 016 ze  
     dne 19. 12 2006 dle znění důvodové zprávy. 
     Prodávající: 
     ČEZ Teplárenská a.s. IČ: 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany. 

II. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,   
            zabezpečit uzavření dodatku kupní smlouvy 
                                                                                                                                T: 15. 8. 2018 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato  

Finanční záležitosti 
Mgr. Kulhánek konstatoval, že návrh rozpočtového opatření 4/2018, který se týkal autobusových 
zastávek, bude také stažen z hlasování. 
 
Mgr. Kulhánek předložil radě návrh na stanovení ceny vstupenky zájezdu na muzikál IAGO, 
který se uskuteční dne 22. 9. 2018 v Divadle Hybernia. Pořadatelem celé akce je obec Velké 
Březno. V rámci rozpočtu pro pořádání kulturních akcí navrhujeme, aby obec uhradila částku 
13 680,- a zbytek – 54 x 250,- Kč zájemci o muzikál. Navrhujeme tedy cenu vstupenky 250,- Kč 
včetně dopravy. 
Bez diskuse 
Usnesení 164/2018 
Zájezd na muzikál IAGO 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  

I. Bere na vědomí konání zájezdu na muzikál IAGO, který se uskuteční dne 22. 9. 2018 
od 15:30 do 24:00. 

II. Stanovuje 
cenu vstupenky ve výši 250,- Kč 
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III. Určuje hlavním pořadatelem zájezdu starostu obce Mgr. Michala Kulhánka 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty: 
Starosta informoval: 
MUDr. Vondráková podala výpověď z nájmu Zdravotního střediska k 31. 12. 2018 a ukončení 
činnosti dětského lékaře ve Velkém Březně k tomuto datu. V srpnu by mělo proběhnout jednání 
s jejím mužem o fungování dospělého lékaře. Vzhledem k podání výpovědi bude třeba znovu 
vyhlásit záměr pronájmu budovy zdravotního střediska. 
p. Dvořák navrhl, abychom oslovili společnost, která prezentovala své zdravotnické služby na 
jednání zastupitelstva. 
Starosta připomněl, že se jim jako vhodnější objekt jevila prodejna ovoce a zeleniny. 
p. Dvořák není pro přesun ordinace do těchto prostor. Domnívá se, že nebudou velikostně 
vyhovovat. 
Ing. Mgr. Šidák se také domnívá, že to je malý prostor. 
Začaly práce na rekonstrukci MK Zadní a Nová, již nyní jsou známy některé vícepráce, které 
nebyly zahrnuty ve výkazu výměr a ty které je vhodné realizovat (osazení obrubníků, či 
prodloužení výměny žlabů o cca 5m).  
Naopak práce na realizaci chodníku pod zámkem stále nezačaly. Staveniště je předáno 30. 5. a ve 
smlouvě je termín realizace 5 měsíců. 
p. Dvořák se domnívá, že stavbu lze i za 3 měsíce realizovat. 
Byly poptány firmy na dodávku a montáž plotu mezi MK Zadní a SŽDC. Zatím byla doručena 
jedna nabídka. 
Doručena byla cenová nabídka na opravu jeviště KD Tivoli, která spočívá ve výměně 1/3 shnilé 
podlahy a položení OSB desek i koberce v celé ploše. Tato oprava bude zadána za nabídnutou 
cenu cca 75 000,-.  
 
Diskuse: 
Starosta požádal radní o jejich názor v otázce obnovy sportovní plochy v pískovně. Předpoklad 
by, že ornici z nově budovaného chodníku navezeme na vybagrovanou plochu a necháme firmou 
zatravnit. Domnívá se ale, že bychom se měli vrátit k myšlence zbudování beachového hřiště. 
Vzhledem k tomu, že je to areál bývalé pískovny, mohly by být konstrukční vrstvy takového 
hřiště menší, než při realizaci na „zelené louce“. Navrhuje provézt jednodušší podkladovou 
konstrukci a dosypat cca 30 cm písku.  
p. Dvořák je stejného názoru, připomíná, že v areálu pískovny jsou drenáže pro odvod dešťových 
vod. Dodává, že tento povrch je moderní a souhlasí s touto variantou. 
p. Turek se obává případnému znečištění písku od psů a koček. 
Starosta si je vědom tohoto problému, nicméně v areálu horní budovy školy je u „čtyř věží“ také 
písek, prostor je v podstatě stále přístupný, navíc v zástavbě a takové problémy se tam 
neobjevují. 
PhDr. Mgr. Štefl upozornil na uvolněné plechy altánku v Tivoli a požádal o zajištění opravy. 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:15 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Ing. Mgr. Michal Šidák       
            starosta                                                                                       místostarosta   


