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Z Á P I S  
ze  77. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 26. 9. 2018 od 16:30 na 

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

Omluveni:  
Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná, a že proti zápisu ze 76. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 207/2018 
Program jednání 77. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 77. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Žádost o udělení výjimky ze směrnice č. 1/2017 

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

Mgr. Kulhánek předložil Radě obce Velké Březno žádost o povolení výjimky z postupu 
stanoveném v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017 – O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 
stavební práce, na dodávky nebo služby, sloužící k naplnění poslání obce Velké Březno na všech 
úsecích její činnosti. Jedná o umožnění zadat realizaci výměny povrchu sportovního hřiště 
v pískovně firmě Michal Zajpt. Pan Zajpt předložil nabídku na zhotovení beach volejbalového a 
beach fotbalového hřiště za cenu 557 162,5 bez DPH. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením 
č. 367/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018, které mimo jiné řeší i navýšení rozpočtu na tuto akci. 
Realizace, vzhledem k náhlému uvolnění kapacit p. Zajpta, může začít od 1. 10. 2018. Jiná 
oslovená firma nám oznámila, že jejich kapacity jsou volné až příští rok. Dále konstatoval, že je 
nutné, aby výměna proběhla ještě v letošním roce, neboť přes zimu dojde k sesednutí vrchní 
vrstvy písku, kterou pak před zahájením sezony budeme moci dosypat do potřebné výšky. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáme radu obce, aby v souladu s ustanovení čl. 17 
odst. 17.2. Směrnice číslo 1/2017 povolila výjimku z postupu výběru dodavatele pro výměnu 
povrchu sportovního hřiště v pískovně. 
Bez diskuse 
Usnesení 208/2018 
Schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2017 – VZMR – výměna povrchu sportovního hřiště v 
Pískovně 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 
17.2. Směrnice č. 1/2017 
I.   Povoluje 
      za účelem výběru dodavatele VZMR - Výměna povrchu sportovního hřiště v pískovně,  
      výjimku z postupu uvedeném v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      uzavřením smlouvy na realizaci VZMR- Výměna povrchu sportovního hřiště v Pískovně  
      za cenu 557.162,50 Kč bez DPH, s termínem předání díla do 30. 11. 2018. 
      Zhotovitel: 
      Michal Zajpt, IČ: 69427941, se sídlem Ústecká 52, 403 23 Velké Březno 
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III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                               T:  1. 10. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 17:05 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Ing. Mgr. Michal Šidák          
            starosta                                                                                       místostarosta    
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