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Z Á P I S  
 

z 62. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 24. 1. 2018 od 11:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., 
Jaromír Dvořák, Ladislav Boháč, Host: PaedDr. Jan Darsa 

Omluveni: Karel Turek 
 

Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. 

Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesením 16/2018 
Program jednání 62. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 62. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hodnocení činnosti ředitele příspěvkové organizace ZŠ Velké Březno 
3) Různé 
4) Zprávy starosty 
5) Diskuze  

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

Mgr. Kulhánek přivítal ředitele ZŠ Velké Březno, PaedDr. Darsu, připomněl důvod jeho 
přizvání a vyzval radní k pokládání dotazů. Současně požádal PaedDr. Darsu, aby na dotazy 
členů rady reagoval. 
Ing. Mgr. Šidák: konstatoval, že z hodnocením předaným radě ředitelem školy je po formální 
stránce nespokojen (velikost písma, odstavce, celkově špatná čitelnost dokumentu), ale po 
obsahové stránce obsahuje dle jeho mínění vše, co by takovéto hodnocení obsahovat mělo. Ptá 
se proto ředitele školy, jaké postupy používal při vypracování předloženého hodnocení. 
PaedDr. Darsa odpověděl, že hodnocení neprováděl sám, že se jedná o názory zpracovatelského 
týmu, jeho osobní zkušenost i dotazníková šetření. Současně reagoval na formu předloženého 
hodnocení.  Vzhledem k velkému množství informací a poslání tohoto dokumentu považoval 
za nutné nadřadit obsah formě, aby do předepsaných pěti stránek vměstnal co největší množství 
relevantních informací.  
Pan Dvořák konstatoval, že ani jemu se „štábní“ kultura dokumentu nezamlouvá, ale současně 
řekl, že nevěděl, že hodnocení mělo být zpracováno na pět stránek. 
Ing. Mgr. Šidák se pana ředitele zeptal, co udělal proti tomu, aby pozvedl klesající zájem žáků 
zejména na 2. stupni a zlepšil spolupráci mezi učiteli 2. stupně. 
PaedDr. Darsa  vysvětlil radním stav, který jej vedl k tomuto konstatování i jaká opatření 
doposud přijal, aby k jím uváděnému stavu nedocházelo. Konstatoval, že existují pouze dva 
typy motivace, a to finanční nebo morální. Pokud nelze pedagoga žádným způsobem motivovat 
nezbývá mu nic jiného než čekat, až závažným způsobem poruší některou z pracovních 
povinností. 
Ing. Mgr. Šidák se zeptal, jak pan ředitel monitoruje změny metod vzdělávání. 
PaedDr. Darsa odpověděl, že ZŠ zhruba před pěti lety zavedla metodu genetického čtení, což 
je způsob výuky čtení. Tato metoda se osvědčila, žáci se naučí číst kratším časovém horizontu, 
než tomu je při klasické metodě. K otázce monitoringu konstatoval, že v případě, že učiteli 
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důvěřuje, postačí mu plně hodnocení provedené tímto učitelem, v ostatních případech 
monitoruje účinnost metod výuky osobní návštěvou v hodině. 
Ing. Mgr. Šidák odvětil, že je velmi těžké, aby učitelé motivovali žáky, když sami moc 
motivováni nejsou. 
PaedDr. Darsa odpověděl, že motivace učitelů je velmi obtížná, že v tomto ohledu hrají 
podstatnou roli sociální aspekty (rodina, bydleni, zdravotní stav apod.), které jako ředitel může 
chápat, ale ne vždy ovlivnit.  
p. Dvořák – v hodnocení píšete, že škole chybí některé odborné učebny – Jaké? Současně 
nabídl, že pokud pan ředitel potřebuje, jistě on a starosta si s ním projdou školu a společně se 
pokusí nalézt prostory, kde by bylo možné výstavbu učeben realizovat.  
PaedDr. Darsa odpověděl, že napíše, které druhy učeben v ZŠ schází a přivítal iniciativu pana 
Dvořáka s tím, že ho i pana starostu rád školou provede. 
Pan Dvořák se dotázal, jak funguje učebna IT a jakým způsobem je zajišťována obnova IT a 
SW.  
PaedDr. Darsa konstatoval, že škola disponuje 1 učebnou IT s 25 PC a že současná technika i 
SW plně pokrývají potřeby výuky na ZŠ. Současně konstatoval, že s povděkem zaregistroval, 
že v rozpočtu obce pro tento rok je vyčleněna částka na nákup IT pro ZŠ. 
Pan Dvořák se dotázal, na nutnost opravy komunikace kolem školy. Doporučil posečkat 
s kompletní opravou do doby kolaudace nové školní jídelny. Konstatoval, že vjezd by si škola 
mohla opravit na vlastní náklady. Současně poukázal na konstatování, že škola má malou 
tělocvičnu a chybí ji běžecký ovál. To jsou věci, které vyžadují nejen poměrně velké investice, 
ale také prostor, kterého kolem školy není nadbytek. 
PhDr. Mgr. Štefl konstatoval, že na vše, na co se chtěl zeptat, již bylo panem ředitelem 
reagováno. Jeho otázka je, zda stačí jedna učebna IT pro potřeby ZŠ. 
PaedDr. Darsa odpověděl, že ano. 
Mgr. Kulhánek poděkoval PaedDr. Darsovi za přijetí pozvání a zodpovězení dotazů vznesených 
členy rady a oznámil mu, že jej o usnesení rady obce bude informovat po informování 
zastupitelů obce na jednání dne 29. 1. 2018. 
Usnesení 17/2018 
Hodnocení činnosti ředitele příspěvkové organizace – Základní škola Velké Březno 
Rada obce Velké Březno zhodnotila činnosti ředitele příspěvkové organizace – Základní škola 
Velké Březno a  
I.  Potvrzuje 
     v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  
     středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  
     PaedDr. Jana Darsu, 
     ve funkci ředitele Základní školy Velké Březno, příspěvkové organizace, s účinností od  
     1. 8.2018 na období šest  let, do 31. 7. 2024 
II. Žádá 
     PaedDr. Jana Darsu, ředitele ZŠ Velké Březno, 
    o zpracování Strategie rozvoje ZŠ Velké Březno na období 6 let a o její předložení radě obce  
    k projednání.                                                                                                       T: 31. 3. 2018  
III.Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                   T: 31. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 
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Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření dodatku k dohodám uzavřeným 
s úřadem práce na poskytnutí dotace na VPP, kterým se prodlužuje platnost dohod do 28. 2. 
2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 18/2018 
Uzavření dodatků č. 1 k dohodám dle zákona o zaměstnanosti – uklízeč veřejných 
prostranství 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     1. Uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. ULA-VZ-16/2017,  kterým se prodlužuje platnost této  
         dohody 28. 2. 2018. 
     2. Uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. ULA-VZ-15/2017,  kterým se prodlužuje platnost této  
         dohody 28. 2. 2018. 
II. Ukládá 
    Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ  
    zabezpečit uzavření dodatků k dohodám s úřadem práce.                                 T:  31. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek informoval radu o usnesení č.289/2017, kterým zastupitelstvo uložilo radě 
zpracovat plán hospodaření s byty ve variantě A (vše si nechat, neprodávat nic) a variantě D 
(nechat si část a zbytek prodat). Připomněl diskusi, která v zastupitelstvu proběhla k tomuto 
bodu, ve které se mimo jiné hovořilo i o nutnosti nechat vypracovat odbornou rešerši, která by 
analyzovala současný stav a možné dopady jednotlivých variant na ekonomickou a sociální 
stabilitu naší obce. Vhledem k předpokládané poměrně dlouhé době, po kterou by studie 
probíhala, doporučil takovouto studii nezadávat a pokusit se formulovat plán hospodaření 
s byty „vlastními“ silami. Předběžně na toto téma již hovořil se členem bytové komise, Ing. 
Pavlišem.  
Ing. Mgr. Šidák konstatoval, že obec má velké množství bytových domů, o které se vzhledem 
k nízkému nájemnému „nedokáže“ postarat. Lze samozřejmě jít cestou zvyšování nájemného, 
ale pokud přitom nedojde dohodě s nájemníkem, má obec velmi omezené možnosti a z hlediska 
času a potřeb investovat do chátrajícího bytového fondu, nezbývá obci nic jiného, než se tohoto 
břemene alespoň částečně zbavit.  Jde jenom o formu a způsob, jakým se takovéto opatření 
bude realizovat.  
Mg. Kulhánek upozornil, že současná ekonomická situace je dobrá, ale vzhledem 
k očekávaným investičním potřebám nebude možné do budoucna správu bytů dotovat 
z obecního rozpočtu. Musíme si uvědomit, že do nákladů na správu bytů musíme započítat i 
náklady na provoz pracoviště BF a platy dvou zaměstnanců.  Uvědomuji si, že zvyšování 
nájemného není populární krok, ale nechci patřit mez populisty, kteří slíbí před volbami 
občanům, že nebudou zvyšovat cenu, vody, nájmů, sníží nebo prominou poplatky a to jen proto 
aby byli zvoleni. Vím, že takto by naše obec šla ekonomicky brzo „ke dnu“ a každý, rozumně 
uvažující občan ji chápe.  
Pan Dvořák konstatoval, že ČSSD šla do voleb s tím, že se byty prodávat nebudou, ale 
v případě, že se bude jednat o majetek zbytný a obec finančně zatěžující, je ochoten jednat i o 
jeho částečné privatizaci. 
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Usnesení 19/2018 
Koncepce hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce 
Rada obce Velké Březno po projednání usnesení ZO č. 289/2017 
I. Ukládá 
    Komisi majetkové a bytové 
    zpracovat a předložit návrh plánu hospodaření s bytovými domy a byty dle varianty A a D 
    Koncepce.                                                                                                  T:  15. 5. 2018 
                                                                                                                       Z: Předseda komise 
II.Pověřuje 
    Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     o usnesení rady obce informovat předsedu KMaB.                                           T: 31. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty: 

Mgr. Kulhánek informoval radní o uskutečněné služební cestě do Prahy.  Spolu s tajemníkem 
a p. Marešem jsme navštívili společnost VERA a.s. za účelem seznámit se blíže s informačním 
systémem Radnice a obchodními podmínkami. Tento systém je vytvořen propojením několika 
sekcí – ekonomika-majetek-správní činnosti, které svým obsahem postihují celou škálu činností 
obce a to jak na úseku samosprávy, tak i statní správy. Domníváme se, že současný provoz 
několika nesourodých programů, které spolu nekomunikují, je neudržitelný a z hlediska 
ochrany osobních údajů požadované GDPR i neudržitelný.   Pořizovací cena IS se odvíjí do 
počtu jednotlivých produktů a četnosti licencí k nim přidělených. Pro naše potřeby by se cena 
pohybovala mezi 1 až 1,2 mil. Kč s tím, že bychom k tomu hradili ještě měsíční servisní 
poplatek.  Současně nám byla nabídnuta i možnost pronájmu, jehož cena by činila 200 – 220 
tis. Kč ročně s tím, že v ceně jsou zahrnuty i aktualizace a servisní služby. Společnost Vera nám 
zašle detailní popis jednotlivých programů, abychom si mohli vytvořit představu, kolik činností 
může tento IS obsáhnout. Problémy, které do budoucna můžeme očekáváme, spolupráce 
s provozovateli současných programů při migraci dat (některá data se budou muset pořídit 
ručně.) a implementace tohoto systému do vlastní činnosti úřadu. 
 

Jednání rady bylo ukončeno v 12:25 hod. 

 

 

 
 
 

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