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Z Á P I S 

ze 73. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 8. 2018 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek, 
Ladislav Boháč 

Omluveni: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., 
 
Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná, a že proti zápisu ze 72. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 165/2018 
Program jednání 73. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 73. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Různé 
3) Diskuze  

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

Mgr. Kulhánek seznámil radu s podnětem účastníka zadávacího řízení podlimitní veřejné 
zakázky nazvané „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“, týkající se 
ustanovení čl. VII smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 3 ZD, konkrétně záruční doby. 
Pan Dvořák vyslovil s připomínkou účastníka souhlas, konstatoval, že účastník může odpovídat 
pouze za to, co sám postavil. Zařízení, stroje apod., které jsou součástí kuchyně nevyrábí, ale 
nakupuje, a proto není v jeho silách ovlivnit délku záruční doby. Proto je navržena pro tyto 
dodávky záruční doba 24 resp. 36 měsíců. 
Usnesení 166/2018 
Změna zadání podlimitní veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec 
Velké Březno“  -  úprava záruční doby 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Mění a doplňuje  
      bod 1 čl. VII přílohy č. 3 (SOD) zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky  
      „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“ takto: 
      původní znění čl. VII bod. 1 návrhu SOD zní:  
      1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční lhůta  
          začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a její  
          délka se sjednává na 60 měsíců. 
      nové znění čl. VII bod 1 návrhu SOD zní: 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční lhůta 
začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a její 
délka se sjednává takto:  
a)  U stavebně-montážních prací v délce 60 měsíců.  
b)  Na dodaný materiál, technologické a mechanické části díla v obvyklé délce záruční  
     doby 24 resp. 36 měsíců 
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II. Ukládá 
     Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce. 
     o změně ZD informovat účastníky řízení.          T: 14. 8.2018  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Diskuse 
bez diskuse 
 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 17:15 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Ing. Mgr. Michal Šidák          
            starosta                                                                                       místostarosta    
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