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Z Á P I S 

ze 74. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 15. 8. 2018 od 17:30 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 73. jednání rady nebyly vzneseny žádné námitky. 
Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 167/2018 
Program jednání 74. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 74. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Různé 
3) Diskuze  

Výsledek hlasování:     4 hlasů pro         0 hlasů proti 0 hlasů zdržel  
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. I bodu 2 odst. 2. 2 smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 3 ZD, konkrétně povinnosti 
dodavatele obstarat si souhlas vlastníků dotčených nemovitostí. Tento souhlas vlastníci obci již 
dali neboť je jednou z podmínek pro vydání stavebního povolení. Proto navrhuji tuto podmínku 
ze smlouvy zcela vypustit. 
Další připomínkou je návrh na upřesnění frekvence doby pro fakturaci. Účastník požaduje 
měsíční fakturaci. Domnívám se však, že by měly být fakturovány takové části díla, na které by 
v případě odstoupení dodavatele mohl jiný dodavatel bez problému navázat. A toto rozhodnutí 
bychom nechali na TDI a investorovi. Námitku nepovažuji za podstatnou, a proto navrhuji 
ustanovení čl. IV SOD ponechat v současném znění.  Jako podstatnou považuji námitku 
nesouladu mezi PD a výkazem výměr, která se týká počtu světlíků. Projednal jsem námitku s Ing. 
arch. Novákem, který ji přijal a nechal upravit VV. Vzhledem k této skutečnosti doporučuji 
prodloužit lhůtu pro podání nabídek o týden, tedy do 29. 8. 2018 do 10:00 hod. 
Bez diskuse 
Usnesení 168/2018 
Změna zadání podlimitní veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec 
Velké Březno“  -  úprava SOD, změna výkazu výměr, prodloužení soutěžní lhůty. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Mění a doplňuje  
      přílohu č. 3 ZD takto: 
      Vypouští se 8. odrážka v Čl. I bodu 2 odst. 2. 2. přílohy č. 3 (SOD) zadávací dokumentace  
      podlimitní veřejné zakázky „Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“  ve  
      znění: 

- zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a objektů k provádění prací dle 
projektové dokumentace a technologického postupu,  

II.  Konstatuje, že  
      ustanovení čl. IV přílohy č. 3 (SOD) se nemění. 
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III  Prodlužuje 
      lhůtu pro podání nabídek do 29. 8. 2018 do 10:00 hodin, z důvodu změny výkazu výměr. 
IV. Ukládá 
       Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce. 
       o změně ZD informovat účastníky řízení.          T: 17. 8.2018  
Výsledek hlasování:     4 hlasů pro 0 hlasů proti  0 hlasů zdržel  
Usnesení bylo přijato 

Diskuse 
bez diskuse 
 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek              Ing. Mgr. Michal Šidák          
            starosta                                                                                       místostarosta    
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