
ZÁPIS
Z 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,
konaného dne 17. prosince 2012 od 17,00 hodin v     zasedací síni OÚ Braškov  

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení  9. zasedání
3)   Výsledek hospodaření obce k 30.11.2012
4)   Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
5)   Návrh 3. změny rozpočtu na r. 2012
6)   Návrh rozpočtu na r. 2013
7)   Průběh akcí „Programu výstavby“
8)   Různé: 

a)   zaměření Braškovského potoka geodetem
b)  záměr na zastřešení dvora mezi OÚ a pož. zbrojnicí
c)  záměr na vybudování víceúčelového objektu obce na poz. č. 24/5
d)  zkušební provoz sběrného místa
e)  stanovení poplatku za svoz komunálního odpadu 
f)  výběrové řízení na novou rámcovou smlouvu a administrátora projektů z Programu     

výstavby
g)  kupní smlouva s ŘSD na poz. č. 1471/2 v k.ú. Doksy
h)  architektonický návrh na stavbu podia na Háji 

9)   Diskuse
10)   Usnesení a závěr

K bodu 1) ZAHÁJENÍ
Zasedání  zahájil  a  řídil  starosta  ing.  Vladimír  Dráb.  Konstatoval,  že  v době  zahájení  je 

přítomno  13  členů  zastupitelstva.  Omluveni  ing.  V.  Machovská  a  ing.  K.  Dolejšová.  Starosta 
konstatoval,  že  zasedání  bylo  řádně   svoláno,  návrh  programu  byl  odsouhlasen  radou  obce  a 
zveřejněn na úřední desce. 

Dále starosta navrhl rozšíření programu v bodě „8) Různé“ o:
• Rekonstrukce veř. osvětlení v ul. Sportovců
• Smlouvy o dotacích TJ Sokol (kopaná)
• Návrh kupní smlouvy na zařízení ordinace
• Odhad nákladů na provoz hřbitova M. Přítočno
• Vícenáklady na stavbu OÚ 

             Poté požádal zastupitele o případné další návrhy na doplnění programu. 
             Další návrhy nebyly vzneseny. 

Starosta požádal o hlasování k přednesenému a doplněnému  návrhu programu.  Program byl 
odsouhlasen všemi hlasy.  Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit schváleným programem. Za 
ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli  určeni:  ing. M. Doksanský a J. Havlík.   Do návrhové 
komise  byli  jednomyslně  zvoleni  předsedkyně  ing.  M. Randáková,  členové:  E.  Střelečková  a   J. 
Sochna.  

Listiny s podpisy 13 členů zastupitelstva a 2 přítomných občanů jsou přílohou originálu tohoto 
zápisu.

K     bodu 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Starosta informoval, že zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelé obdrželi, byla zveřejněna 

v B. novinách a je přílohou originálu tohoto zápisu. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí, abychom vzali informaci o kontrole plnění usnesení 8. zaseádní na vědomí?
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík, ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: vzato na vědomí
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K     bodu 3) ZPRÁVA O FINANČNÍM  HOSPODAŘENÍ OBCE  K 30.11.2012  
Zprávu o hospodaření obce k 30.11.2012 zastupitelé obdrželi a je přílohou originálu tohoto 

zápisu. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí se zprávou o stavu hospodaření obce k 30.11.2012?
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík, ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 4)   ZPRÁVA O VÝSLEDKU DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA   
ROK 2012

Všichni zastupitelé zprávu obdrželi a je přílohou originálu tohoto zápisu. Dotazy ani 
připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí, abychom uvedenou zprávu vzali na vědomí?
Pro:13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík, ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: vzato na vědomí

K     bodu 5)    NÁVRH 3. ZMĚNY ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012  
       Návrh změny rozpočtu zastupitelé obdrželi, byl projednán a schválen radou obce a finančním 
výborem. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí s  předloženou 3. změnou rozpočtu na rok 2012?
Pro:13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík, ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 6)   NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2013  
Návrh rozpočtu zastupitelé obdrželi a byl zveřejněn na úřední desce. Rozpočet je navržen jako 

vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl projednán a schválen radou obce a finančním výborem. Dotazy ani 
připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu obce na r. 2013? 
Pro:13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík, ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 7) STAV A  PRŮBĚH AKCÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE  
Zastupitelé aktualizovanou tabulku resp. zprávu obdrželi a byla zveřejněna v  Brašk. 

novinách. Starosta sdělil, že jako první by nás mělo potkat, jestli budeme mít štěstí, že Státní 
fond dopravní infrastruktury nám dá peníze na vybudování chodníku z Braškova do Kyšic. Tam 
už chodník mají a dostaneme se až do Unhoště. Snem je ulici Budovatelů na Valdeku, kde se 
soutěží dodavatel, ale nemáme smlouvu na peníze. Dále chceme stavět domek na zahradní 
techniku.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
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Kdo souhlasí, abychom uvedenou zprávu vzali na vědomí? 
Pro:13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík, ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 8) RŮZNÉ:  
a) ZAMĚŘENÍ BRAŠKOVSKÉHO POTOKA GEODETEM  

Starosta informoval, že jde o zaměření, které bude sloužit jako podklad pro zpracování 
studie a dokumentace k žádosti o dotaci. Cenové nabídky a podklady zastupitelé obdrželi.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy s Geodetickou kanceláří Bílek - Vydra?
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas,  Havrlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

b) ZÁMĚR NA ZASTŘEŠENÍ DVORA MEZI OÚ A POŽÁRNÍ ZBROJNICÍ
Záměr zastupitelé dodatečně obdrželi spolu s jednoduchou dokumentací a 3 nabídkami na 
zpracování dokumentace. Doporučujeme přijmout nabídku p. Prynycha jako nejlevnější.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s uvedeným záměrem a uzavřením smlouvy na zpracování dokumentace s p. 
Prynychem?
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas,  Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

c)  ZÁMĚR NA ZŘÍZENÍ VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU NA POZEMKU Č. 24/5
Starosta informoval o záměru na vybudování jednoduchého objektu se sedlovou střechou a 
2 garážemi na zahradní techniku - sekačku a  další, protože se to nevejde již do zbrojnice. 
Konstatoval, že máme už všechno hotovo, tak nás čeká nákup dalších kvalitních strojů na 
vylepšování, stříhání a zametání obce. Je to záměr, jednoduchou dokumentaci zastupitelé 
obdrželi.

Dotazy:
Ing. Čermáková: Dívala jsem se do územního plánu, kde uvedená plocha je určena pro stavbu 
rodinných domů čili tato občanská vybavenost podle stávajícího i nového územního plánu, který se 
bude nyní schvalovat, tam v podstatě není možná. Dále v územním plánu je minimální velikost 
parcely pro novostavbu 800 m2 a ten pozemek je něco přes 400 m2.
Odpověď p. Haas: problém je v tom, že ta parcela má pouhých 400 m2, proto ji nelze využít pro 
stavbu rod. domu, o němž v územním plánu se  hovoří o min. ploše 800 m2. Samozřejmě je to 
záležitost, která je v rozporu se stávajícím úz. plánem, to je logické, ale až budeme veřejně 
projednávat ten nový návrh úz. plánu, tak to tam můžeme podle mě prosadit, pokud se na tom dnes 
dohodneme.
Odpověď starosty: buď to stavební zákon usoudí, jestli to tam má být nebo nemá. Necháme státní 
správu, která bude určitě konat spravedlivě, sounáležitě se zákonem. Zkusme to, je to záměr, uvidíme 
jestli to jde. 
Kdo souhlasí s uvedeným záměrem na pozemku č. 24/5?
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová,  ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas,   Havlík, ing. Kolrusz, Pilátová,  

ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 1 (ing. Čermáková)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno
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d) ZKUŠEBNÍ PROVOZ SKLADOVÉHO MÍSTA  A
e) STANOVENÍ POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Starosta oznámil návrh na spojení a projednání obou uvedených bodů. Podklady a 
podrobný popis návrhu řešení zastupitelé obdrželi. Uvedl, že kontejnery už nebudou 
umístěny na veř. prostranství v obci, ale vezmeme je a dáme za plot na začátku Braškova, 
kde bude stát pan František Šíma a bude si brát obč. průkazy, když někoho nebude znát. 
Tím se zbavíme problému s neukázněnými občany, kteří dávají do kontejenru, co tam 
nepatří např. lednice. Jde o zkušební provoz, nevýhodou je vzdálenost pro občany z 
Valdeku a Toskánky. 
Pan Haas informoval o návrhu na úpravu poplatků za odpady, pokud vzroste DPH o 1% 
nebudeme poplatky měnit, pokud bude DPH 17,5% musí se zastupitelstvo k návrhu vrátit. 
Nyní obec doplácí kolem 60 tis. Kč za rok na likvidaci a svoz domovního odpadu. 
Vzhledem k tomu, kolik zbývá v rozpočtu, si  obec může dovolit zvýšení doplatku o 100 
tis.Kč, ale více už ne. 

 Poté proběhla věcná diskuse zastupitelů a všechny dotazy byly zodpovězeny.
Kdo souhlasí se změnou v systému při likvidaci velkoobjemového a biologického odpadu podle 
návrhu?
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

            f)  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ADMINISTRÁTORA PROJEKTŮ AKCÍ, 
ZAŘAZENÝCH V PROGRAMU VÝSTAVBY
Starosta informoval o dodatečném nálezu platné rámcové smlouvy, a tím pádem není třeba 
vypsání výběrového řízení, nemusíme soutěžit administrátora. 
Tento bod programu byl zrušen. 

 g)  KUPNÍ SMLOUVA S ŘSD NA POZEMEK Č. 1471/2 V K.Ú. DOKSY
Starosta informoval o prodeji pozemku pod dálnicí R6. Kupní smlouvu zastupitelé 
obdrželi a je přílohou originálu tohoto zápisu. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s  prodejem a uzavřením kupní smlouvy?
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský,  ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

  
h)   ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH NA STAVBU PODIA NA HÁJI

V souladu se schváleným záměrem na zřízení podia obec  zajistila zpracování 
architektonického návrhu na jeho stavbu, který zastupitelé obdrželi. Starosta uvedl, že je 
to zatím o tom, jestli tento návrh nechat zpracovat do prováděcího projektu a požádat o 
dotaci. Jestli budeme stavět, tak nás čeká ještě hodně hlasování.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s předloženým architektonickým návrhem?
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně
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 i)  REKONSTRUKCE ČÁSTI VEŘ. OSVĚTLENÍ V UL. SPORTOVCŮ
Záměrem obce je postupně nahradit zastaralá svítidla novými úspornými LED svítidly. Jako 
zkušební úsek jsme vybrali část ul. Sportovců mezi Braškovem a Valdekem. Půjde o výměnu 
5 svítidel. Poptávku vyřídil ing. Doksanský, zastupitelé dostali 3 nabídky. Vzhledem ke 
znalosti situace bude nejlepší firma p. Votavy.

Dotazy:
ing. Randáková: Je to výměna jen sloupů, žádné vedení?
Odpověď ing. Doksanský: Dokonce jen výměna lamp.
E. Střelečková: Víme, kolik je úspora?
Odpověď starosty: podle mě 30-40% a návratnost 3-5 let.
Kdo souhlasí se záměrem a s uzavřením smlouvy na jeho realizaci podle nabídky p. J. Votavy? 
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

        j)  SMLOUVY O DOTACÍCH S ODDÍLEM KOPANÉ T.J. SOKOL BRAŠKOV
Obě smlouvy zastupitelé dodatečně obdrželi a v nich uvedené dotace jsou zahrnuty v 
rozpočtu na r. 2013. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s uzavřením předložený smluv s TJ Sokol Braškov?
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

    k)  NÁVRH SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ
 Návrh smlouvy mezi obcí a KONPRAXem s.r.o. o budoucí kupní smlouvě zastupitelé 
dodatečně obdrželi. Jde o smlouvu o odkoupení inventáře (nikoli lékařských přístrojů a 
vybavení) tj. to, co je pevně zabudováno, v případě výpovědi smlouvy o nájmu ordinace 
obcí. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s  uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě?
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, Haas, Havlík,  ing. Kolrusz, 

Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: ing. Dráb
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

l)  ÚHRADA PODÍLU PROVOZNÍCH NÁKLADŮ HŘBITOVA M. PŘÍTOČNO
Obec M. Přítočno vyčíslila náklady na provoz uvedeného hřbitova za rok 2012 a žádá o 
úhradu její 1/4, tj. 38.257,25 Kč. Její písemný požadavek dnes zastupitelé obdrželi  na stůl.

Dotazy:
ing. Doksanský: do které částky až půjdeme? Hřbitov je „odpraven“ stavbou dálnice, hroby se 
rozpadají, podle rozpisu nákladů platíme psa, topení nájemníka, fungovalo by stejně i bez něj...
Odpověď starosty: akceptuji jako starosta požadavek, ale kdyby bylo 50 tis. Kč, tak do toho nejdu.
Odpověď p. Haas:  jsme bohužel spoluvlastníky z jedné čtvrtiny, hřbitov ve V. Dobré a Unhošti nás 
nic nestojí.
Odpověď ing. Randáková: navrhuji odprodat podíl, nebo určit paušálem příspěvek, garantovat ročně 
např. 40 tis. Kč, ale ať si vezmou celé...
Kdo souhlasí s úhradou nákladů ve výši 38.257,25 Kč?
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský,  ing. Dráb, Haas, Havlík,   ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0

      Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně
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m)  VÍCENÁKLADY NA STAVBU OÚ
Starosta uvedl, že vícepráce  a vícenáklady odsouhlasené našim stavebním dozorem ing. 
Rysem a ing. Dolejšovou činí 380 tis. Kč, zda souhlasíte s proplacením.

Dotazy:
J. Sochna: Co to obsahuje ty vícepráce?
Odpověď ing. Doksanský: Mám seznam. Jsou to většinou práce, které byly vyvolány tím, že se v 
průběhu výstavby rozhodlo o následné adaptaci podkroví a některé věci se dělaly v předstihu, např. 
topení  samostatná větev nahoru, voda, kanalizace, elektroinstalace. Dále některé věci vyvolané při 
rekonstrukci např. rekonstrukce podlahy v býv. zasedačce, které nebyly v původním projektu, vnitřní 
žaluzie, madla, zabezpečovací zařízení do nových prostor ordinace. U zateplení střechy dodatečně 
rekonstrukce poškozených částí krovu, jiné typy střešních oken pro záměr vybudování dílny pro 
činnost paní Přibylové, úpravy instalací např. elektro rozvaděče ze sklepa, připravený kabel pro 
úpravy v podkroví.
Odpověď p. Haas: celkem pravidelně jsem se zúčastňoval kontrolních dnů akce. Samozřejmě detaily 
jsou záležitostí stavebního dozoru, ale je pravda, že jsme si vymysleli některé věci, které v pův. 
dokumentaci nebyly. Část víceprací se týká toho, abychom nemuseli dodatečně zase rekonstruovat 
pro případné využití toho podkroví, že se udělají některé úpravy, které nám to umožní -  třeba 
komíny, kanalizace, topení, voda. Já nedokážu posoudit, jestli to má být zrovna tolik, to nevím,  ale 
předpokládám, když to stavební dozor a ing. Dolejšová odsouhlasili, že by to snad mělo být v 
pořádku. Je to nepříjemné, protože je to zhruba 10% celkových nákladů, ale bohužel jsme si některé 
věci vymysleli a myslím, že i v zájmu toho objektu. Na 1. pohled bych neměl námitky, abychom tuto 
záležitost odsouhlasili. Ing. Rys, který nám dozoruje,  je nesmírně pečlivý člověk, samozřejmě nikdo 
nejsme neomylný, ale já na něj spoléhám, on to hlídá.
Odpověď starosty: škoda, že tu není paní Dolejšová, protože ta o tom ví. Já jsem na kontrolní dny 
nikdy nechodil, ale ing. Dolejšové jsem telefonal před zastupitelstvem.
      
Kdo souhlasí s úhradou víceprací ve výši 380 tis. Kč?
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský,  ing. Dráb, Haas,  Havlík, ing. 

Kolrusz, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: ing. Doksanský

      Výsledek hlasování: odsouhlaseno

V závěru zasedání starosta informoval zastupitelstvo o vypsání sponzorské akce na 
pořízení nějaké dřevěné hračky na zahradu mateřské školy. Sbírka probíhá a bude ukončena cca 
v dubnu. Předpokládaná výše do 100 tis. Kč, kdy by obec doplatila na pořízení podle částky, 
kterou přispějí sponzoři. Výběr dřevěných prvků a návrh připravuje ředitelka MŠ a bude 
předloženo na příštím zasedání zastupitelstva

K     bodu 9)  DISKUSE  
V diskusi se nepřihlásil nikdo o slovo.

K     bodu 10) USNESENÍ A ZÁVĚR  
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise ing. Randáková. Nebyly vzneseny 
připomínky.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení?
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. Kolrusz, Pilátová,  ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 1 (ing. Čermáková)

      Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

Zasedání bylo ukončeno v 18,10  hodin.
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