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ZÁPIS 
Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 
konaného dne 25. března 2013 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 

 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení 10. zasedání 
3. Výsledek hospodaření k 31.12.2012 
4. Návrh 1. změny rozpočtu na rok 2013 
5. Účetní odpisový plán na r. 2013 
6. Program výstavby (schválení aktualizace) 
7. Projednání návrhů smluv a výsledků výběrových řízení 
8. Různé: 

• Aelia Property – odkup pozemků 
• Souhlas s bezplatným převodem části pozemku – silnice III/0063 
• Smlouva o dotaci TJ Sokol Braškov 
• Název nové komunikace 

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 15 členů zastupitelstva. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh 
programu byl odsouhlasen radou obce a zveřejněn na úřední desce. Požádal zastupitele o další 
návrhy na doplnění programu.  

Návrhy nebyly vzneseny a starosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu. 
Program byl odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit schváleným 
programem. 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: B. Bečka a J. Sochna.  Do návrhové 
komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně ing. M. Randáková a členové ing. arch. Dolejšová a 
ing. J. Kolrusz.  

Listiny s podpisy 15 členů zastupitelstva a 1 přítomného občana jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu. 

 
 

K bodu 2) KONTORLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Starosta konstatoval že zastupitelé text obdrželi a byl zveřejněn v Braškovských novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali informaci o kontrole plnění usnesení 10. zasedání na vědomí? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 3) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2012 
Zprávu o výsledku hospodaření zastupitelé obdrželi a byla zveřejněna v B. novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali zprávu o výsledku hospodaření obce k 31.12.2012 na vědomí? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
K bodu 4) NÁVRH 1. ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2013 

Návrh 1. změny rozpočtu zastupitelé obdrželi. 
Dotazy: 
Ing. Čermáková: v rozpočtu je údržba zeleně za cenu 600 tis. Kč a dostali jsme jako podklad 
smlouvu na údržbu zeleně firmou za cenu 130 tis. Kč. Proč to tak je, v čem je ten rozdíl?  
Odpověď ing. Randáková – myslím si, že rozdíl je v tom, že údržba zeleně není jen položka 
v této smlouvě, kde je jen největší položka v rámci údržby nově vysazených alejí. Jsou to ale 
ještě další věci nasmlouvané vedle toho, může tam být samozřejmě odměna pro hasiče, kteří 
udržují zeleň a položka může být mnohonásobně větší nad 130 tis. Kč, neboť údržbu nedělá jen 
tato firma.  
Odpověď starosty – dlouho jsme budovali a sázeli a ti další budou muset dávat peníze a starat 
se a starat, jinak by to nebylo hezké. Jestli je 600 tis. Kč hodně nebo málo, to je otázka jiná. 
Pozorujete v obci to, co dělá firma Fiala a co dělají hasiči, to také víte. Každopádně jsou to 
obecní prostředky, takže když budeme řešit nějaké peníze nad 20 tis. Kč, do 20 tisíc rozhoduje 
rada, tak to budeme muset schválit. Budeme věřit, že je neutratíme. 
Odpověď p. Haas -  jen odkazuji na výsledky hospodaření v minulém roce, kde  náklady činily, 
pokud jsem se nepřehlédl  473 tis. Kč. 
Další dotazy nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s 1. změnou rozpočtu obce pro rok 2013? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
K bodu 5) ÚČETNÍ ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2013  

Starosta uvedl, že materiál zastupitelé obdrželi. 
Dotazy: 
Ing. Machovská: chtěla bych se zeptat paní Randákové na vysvětlení, jak je to s odpisy? Je to 
poprvé na programu zastupitelstva. 
Odpověď ing. Randáková – jen ve stručnosti, v podstatě novelou státní správy dochází k tomu, že i 
obce začínají odepisovat. V zákoně o rozpočtových pravidlech je povinnost, že zastupitelstvo musí 
schválit odpisový plán. To znamená, že my máme nějakou hodnotu dlouhodobých aktiv a my tím, že 
schválíme odpisový plán, vlastně říkáme, jak dlouho nám ten majetek bude sloužit. Říkáme např . 
sekačka 5 let, budova 30 let, a na základě toho my rozkládáme hodnotu majetku do několika let, 
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které ovlivní výsledek hospodaření. Momentálně se jede na akruální bázi tzn. na náklady a výnosy, i 
když rozpočet pořád schvalujeme příjmy a výdaje. Proto v rozpočtu příjmů a výdajů nemáme 
položku odpisy, nicméně  v hospodářském výsledku položka odpisy je. Proto potřebujeme tuto 
položku schválit,  která se každý rok objeví v hosp. výsledku. Budeme schvalovat vždycky jenom 
odpisový plán pro nově pořízené aktivum nebo pro změnu toho aktiva.  
Další dotazy nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s odpisovým plánem na rok 2013? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 

 
K bodu 6) PROGRAM VÝSTAVBY  

Starosta uvedl, že o programu výstavby jsou zastupitelé informováni i v Braškovských novinách, 
kde jsme se snažili popsat, co bychom chtěli do konce tohoto volebního období zpracovat jako 
dokumentaci nebo postavit. 
 

Dotazy: 
Ing. Čermáková: již minulé zasedání jsem o tom mluvila, že do programu výstavby je zahrnut 
obecní víceúčelový objekt, který není v současné době  v souladu s územním plánem. Protože nový 
ÚP dosud není schválený, takže z mého pohledu vlastně předjímáme schválení ÚP a já s tímto 
nesouhlasím. 
Odpověď p. Haas: je to v souladu s posledním definitivním návrhem územního plánu, který se bude 
projednávat  v dubnu, resp. jeho poslední aktualizovaná verze, a tam už je tento pozemek určen 
k tomuto účelu. 
Odpověď starosty:  já si myslím, jestli ten územní plán nebude schválen, tak je to jasné a žádný 
víceúčelový domek tam nebude, to je jednoduché. 
 
Kdo souhlasí s předloženým návrhem? 
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz,  Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 2 hlasy (ing. Čermáková, ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 
 
 
K bodu 7) PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ SMLUV A VÝSLEDK Ů VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ  

Starosta sdělil, že všechny podklady zastupitelé obdrželi a rada obce po projednání doporučuje 
schválit komisí předložené závěry s těmito výsledky, jak jsou dále uvedeny  podle jednotlivých 
akcí:  
 

- Podium na Háji – prováděcí dokumentace podle nejvýhodnější nabídky Ing. Jana 
Koloucha za cenu 45.000,-- Kč bez DPH. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
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Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy podle nabídky ing. Koloucha? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

- Víceúčelový objekt na poz. č. 24/5 – rada doporučuje uzavřít smlouvu podle nabídky 
p. Prynycha na zpracování dokumentace této akce za cenu 86.500,-- Kč, kterou 
zastupitelé obdrželi. 

Dotazy: 
Ing. Machovská: nerozumím moc tomu, když je to kůlna na sekačku, tak proč je tam potřeba měřit 
radon. Jak jsou tam vyjmenované ty úkony, tak je tam uvedeno nějaké projektové řízení a měření 
radonu, to jsem nepochopila. 
Odpověď ing. Dolejšová: protože se tam plánovalo, kdyby tam byla nějaká pobytová místnůstka  pro 
člověka, který bude spravovat třeba tu zeleň a seděl by tam přes den, tak asi kvůli tomu. Domluvíme 
se potom v průběhu, když se to bude realizovat, jestli je to potřeba nebo není, když tak se to z toho 
odečte ta suma. 
Ing. Čermáková: dotaz ještě k této dokumentaci v souvislosti s radonem, tak tam byl uveden v 
nabídce i  průzkum pozemku za cca 20 tis. Kč, už si nepamatuji. Tam už je započatá stavba 
sálu, je tam udělaná základová konstrukce a je k tomu vlastně projektová dokumentace, tak ten 
průzkum byl myšlen co, když se to vezme a vyčte z projektové dokumentace.  
Odpověď ing. Dolejšová – tam byl míněný geologický průzkum, protože je to tam navezený, 
tak pan Prynych tam chtěl udělat sondy, jaká je tam navážka a z čeho to je. Měli jsme tady 
statičku, která říkala,  že to nebude asi potřeba, že tam udělá nějakou desku, která to tam udrží, 
tak z toho důvodu tam byl uveden tento průzkum za nějakých 18 tis. Kč. 
Další dotazy nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy podle nabídky p. Prynycha? 
Pro: 14 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 1 hlas (ing. Čermáková) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 

- Zastřešení dvora u OÚ 
Rada doporučuje uzavřít smlouvu podle nabídky p. Prynycha za cenu 16.800.—Kč. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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- Ulice V Podlískách – rada doporučuje uzavřít smlouvu na zpracování této 

dokumentace podle nejvýhodnější nabídky ing. Křížáka za cenu 69.400,-- Kč. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy podle nabídky Ing. Křížáka? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

- Komunikace Budovatelů – rada odsouhlasila výsledek výběrového řízení a 
doporučuje uzavřít smlouvu na zhotovitele stavby podle nejvýhodnější nabídky 
s firmou READER a FALGE s.r.o. Lovosice za cenu 6.477.469,-- Kč.  Mělo by to být 
z cizích finančních prostředků ne z našeho rozpočtu. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

 
Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy podle předložené nejvýhodnější nabídky? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

- Návrh smlouvy o právní pomoci  
Rada obce projednala návrh smlouvy s Mgr. Vidunou a doporučuje tuto smlouvu 
uzavřít. Zastupitelé návrh obdrželi. Chtěli bychom s ním řešit to, co sami řešit 
neumíme. 

Dotazy 
Ing. Čermáková – proč Mgr. Viduna, jak jsme na něho přišli? 
Odpověď starosty – Mgr. Viduna tu byl, zaťukal na dveře a řekl jestli nepotřebujeme pomoc, že je 
z obce. Bydlí na Valdeku, máme každou chvíli potíže a nějaký právník je potřeba. Jestli máte nějaký 
jiný návrh. Hlavně někdo, kdo by alespoň za tyhle peníze, víte jak to je, on někdo za hodinu udělá 
hodně práce, někdo žádnou, takže hodinová sazba je vcelku beznadějná, ale můžete mi poradit. 
Samozřejmě, když se ukáže, že je to nefunkční, a že pan magistr neumí rychle řešit problémy, které 
potřebujeme řešit, tak budeme hledat někoho dalšího.   
 
Kdo souhlasí s uzavřením předloženého návrhu smlouvy s Mgr. Vidunou? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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- Revitalizace Braškovského potoka 

Starosta uvedl, že máme návrh na studii za 75 tis. Kč. Došla jenom jediná nabídka 
ve 2. kole shánění nabídek od projektantů  - nabídka od firmy Teren Design s.r.o. 
Studie bude takový start – kdy při studii se spočítá, kolik je tam vlastníků a udělá se 
náhled, jestli vůbec se vedle potoka bude dát jít.  Po získání studie se rozhodneme, jak 
vlastně dál, kde shánět peníze, kolik to bude stát. Další roky se tím bude obec zabývat, 
když bude chtít – potok nebyl revitalizovaný posledních  100 let a myslím si, že to 
potřebuje. 
Pan Haas uvedl, že zastupitelé obdrželi nabídku, kde celkové náklady jsou necelý půl 
milionu korun na všechno, kdyby došlo k realizaci, za předpokladu, že na to budou 
peníze. Již dříve obec vypsala výběrové řízení a došlo 5 nabídek, ale všichni chtěli mít 
k dispozici geodetické zaměření potoka, které obec zajistila a znovu opakovala 
výběrové řízení a bohužel přišla jen jedna nabídka, což je nepříjemné. Doporučil, aby 
podle nabídky se zastupitelé dohodli na 1. části tj. alespoň na studii.  

Dotazy 
Ing. Kolrusz – celá věc má smysl, jenom když to bude postupovat paralelně  i s Kyšicemi a Unhoští. 
Koordinujeme to tak, aby oni se připojili, aby to bylo celé? 
Odpověď p. Haas: Kyšice mají studii a žádost o dotaci na nový rybník pod bývalým zahradnictvím, 
to samozřejmě souvisí s touto akcí a podklady k tomu dostaly. 

 
Kdo souhlasí, aby firma Teren Design udělala studii na revitalizaci Brašk. potoka  za 75 tis. Kč? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 8) RŮZNÉ: 
 

• NÁVRH SMLOUVY AELIA PROPERTY S.R.O. NA ODKUP POZEMK U  
Starosta uvedl, že jde o odkup pozemku č. 392/1 o celkové výměře 4557 m2 za celkových 
282.100,-- Kč. Jedná se o komunikaci vedle  hřiště na Valdeku,  která vede až ke Karlovarce 
lesem. Dále sdělil, že by byl rád, kdyby zastupitelstvo odkup schválilo, neboť dle jeho názoru 
by celou infrastrukturu i pěšiny měla vlastnit obec. 
Smlouvu, doplněnou o snímek všichni zastupitelé obdrželi. 

Dotazy 
Ing. Machovská – myslím si, že cena je hodně nadhodnocená, podle toho co je tam uvedeno, mi to 
vychází 61,50 Kč/m2 a skutečná cena je 20,-- Kč/m2. Jsem rozhodně za to cestu koupit, ale dala 
bych za ní maximálně půlku. 
Odpověď starosty – jednáme s nimi už 3. nebo 4. rok a jsme na třetině prostředků. Správná cena je 
těžká, správná cena neexistuje. Důležité je, za kolik to chce kdo prodat a za kolik je to schopen kdo 
koupit. Může se stát, že to prodají někomu dalšímu, kdo bude v likvidaci, a bude to řešit někdo ještě 
za 20 let. My tu silnici nemůžeme opravovat, rád bych to měl z krku. Mně za 4.500 m2, nevím, jak 
vy, ale já za 20,-- Kč žádný pozemek za posledních 10 let nekoupil, takže mě se to zdá jako úplný 
nesmysl. Já kupuji pozemky výrazně dráž, vím, že je to cesta za 282 tisíc, nechám to na vašem 
zvážení. 
Odpověď p. Haas - dnes jsme asi na 35% toho, co původně chtěli. Komunikaci, která vede kolem 
hřiště a bydlí tam lidé, musíme získat do vlastnictví, protože kdyby si tam na kraj dali závoru, tak by 
se tam nikdo nedostal. Couvli z původních 350,-- Kč na 100,-- Kč/m2 a ta lesní cesta je za 50,-- 
Kč/m2 – cesta má cca 3500 m2 a ta komunikace má cca 1000 m2.  
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Kdo souhlasí  s uzavřením předloženého návrhu kupní smlouvy? 
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz,  Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 1 hlas (ing. Čermáková 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 

 
• NÁVRH SMLOUVY NA ÚDRŽBU VE ŘEJNÉ ZELENĚ 

Starosta sdělil, že návrh smlouvy na údržbu veř. zeleně zastupitelé obdrželi. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí  s uzavřením předložené smlouvy? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 

• SOUHLAS S BEZÚPLATNÝM PŘEVODEM MAJETKU  
Starosta informoval, že podle schváleného programu výstavby uvažujeme s možností zřízení 
chodníku pro bezpečný přístup z Valdeku na V. Dobrou. Původně v plánu bylo udělat 
podrobné dopravní značení, které by ochránilo občany  od úrazu na silnici III/0063. Nechali 
jsme si udělat studii od firmy Adsum. Realizace tohoto značení by vyšla asi na 1 mil. Kč, což 
nám nepřijde efektivní, neboť  čáry na silnici nikoho nezastaví. Vzhledem k tomu, že Státní 
fond dopravní infrastruktury má pořád ještě jediný peníze na bezpečnost, a když to šlo 
z Kyšic do Unhoště, tak jsme si řekli, že se pokusíme alespoň zpracovávat poměrně složitý 
stavební projekt na realizaci tohoto chodníku, který by byl ve škarpě vedle silnice. V jednom 
místě, jak  víte, že je tam dost velká výška, takže to bude poměrně komplikovaná stavba, a 
když nám na ni dá SFDI prostředky, tak proč ne. Od kraje potřebujeme pozemek, zatrubnit 
škarpu a postavit chodník, takže proto ten bod tu je. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí  se žádostí o  bezúplatný převod  uvedené části pozemku č. 390/1? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
 

• SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE TJ SOKOL BRAŠKOV  
Starosta uvedl, že byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Braškov ve výši 
140.000,-- Kč schválené finančním výborem. 
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Dotazy 
Ing. Machovská: myslím si, že jestliže obec má sekačku, takže není potřeba, aby sportovci měli 
sekačku, že stačí udělat nějaký akční plán a využít ji. Takže 140 tisíc na sekačku pro fotbalisty je 
mrhání penězi. 
Odpověď ing. Randáková – oni už si těch 140 tisíc Kč vloni ušetřili. My jsme jim vloni dali dotaci 
na provoz 200 tisíc a oni vyčerpali z té dotace nějakých 70 tisíc Kč, tudíž už ušetřili v rozpočtu 130 
tisíc. Proto nevidím důvod, proč bychom jim neměli dát ty peníze formou ne provozní dotace, ale 
investiční. 
Odpověď starosty – byl bych rád, a je to v naší moci, abychom zkusili v obci Braškov, jestli tady 
byly nějaké průměrné historicky dané náklady na hřiště a na sportovce  a jestli usoudíme, že byly 
účelně vynaložené, tak když sportovcům zbude a dokáží je ušetřit, tak bych je neučil to, že o ně 
přijdou, ba naopak učil bych je to, že je napřesrok zase dostanou. To je moje připomínka a myslím 
si, že důležitá, protože učí hospodařit.  A k té sekačce, tu už vlastně nemáme, to je také důležité 
vědět. Řekl bych, že letos končí, protože sekačka není navždy a asi hodně seká, těch cest máme 
hodně, všeho máme hodně. Jestli sekačka, kterou obec má,  vydrží 3 roky, tak to můžeme společně 
oslavit, protože to bude zázrak, já jí dávám rok. 
Odpověď p. Haas jenom odkáži znovu na výsledek hospodaření, z něhož je zřejmé, že tam došlo 
k nedočerpání těch nákladů. 

 
Kdo souhlasí  s uzavřením předložené smlouvy o dotaci? 
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 2 hlasy (ing. Machovská, ing. Čermáková) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 
 

• NÁZEV NOVÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE  
Starosta sdělil, že rada obce navrhuje pro novou komunikaci název „U Hřiště“  

 Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí  s uvedeným návrhem ? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

• VÝHERNÍ HRACÍ AUTOAMATY  
Starosta navrhl jako poslední bod programu, aby zastupitelé zvážili vymícení VHA z obce 
všemi prostředky, které dává legislativa. Je mu líto některých spoluobčanů, kterým chce 
zachránit „život“. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí  s tím, abychom všemi zákonnými prostředky vymítili VHA v naší obci ? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 9 DISKUSE 
Ing. Machovská – s tím, že jsme dnes schválili nový název ulice a zřejmě už více nových nebude, 
bychom mohli oprášit mapu ulic. Dali bychom ji na internet a na čekárnu pro občany. Nabídky tady 
byly, jde o to, jestli se tím chceme zabývat? 
Odpověď starosty – pošli mi to, prosím, na moji adresu e-mailem. Jestli to nebude více než 20 tis. 
Kč, tak může schválit rada. To je dobrý nápad. 
Ing. Machovská – posílala jsem nabídku na digitalizaci knihovny, jsem schopná se o to postarat, ale 
je to asi 21 tisíc Kč. Každá kniha je opatřená čárovým kódem, seznam knih se vyvěsí na internetu, 
lidé si mohou na internetu vybírat a pomocí čtečky se odhlašuje a přihlašuje ten, který si půjčuje. 
Odpověď starosty: to mi připadá jako dobrý nápad, ale má to jeden háček, já bych strašně nerad a 
doporučuji vám to do budoucna, paní Přibylové na nic nesahat, když to sama nebude chtít, protože 
bez paní Přibylové nebude knihovna Braškov. Já bych doporučoval, zda by jsi paní Přibylové 
zavolala a zeptala se jí, jestli se jí to líbí a jestli to potřebuje nebo nepotřebuje. Excelentně 
hospodaříme díky vám zastupitelům a na pořizovací cenu 20  tisíc máme a paní Přibylová určitě  
může tento software dostat, ale ať si to rozhodne sama, nerad bych ji radil. 
Ing. Machovská - ještě mám jednu věc, co se týká křižovatky na Valdeku „U Hvězdiček“, když se 
vyjíždí z ulice Sportovců, tak tam není výhled, protože tam parkují auta u hospody. Je to dost velký 
problém. Je to dávno, už jsem jednou psala na policii do Unhoště a představovala jsem si, že kdo tam 
parkuje, tak ho nějakým způsobem sejmou, ale oni to řešili tak, že upozornili hospodského, aby 
upozornil hosty, aby si dávali pozor, a aby tam neparkovali. Tam se parkovat nemá, nevím přesně, 
ale 15 metrů od křižovatky se parkovat nesmí. Takže na jednu stranu tu zřizujeme semafory a měřiče 
rychlosti a jiné věci a na druhou stranu tohle je jedna z nejnebezpečnějších věcí, která se neřeší. I 
zleva to křoví by také potřebovalo sestříhat. 
Odpověď ing. Doksanský – to křoví jsme dávali stříhat vloni panem Fialou, je tam dostatečný výjezd 
do křižovatky, co se týče strany od Kyšic. Výhled na 2. stranu  zprava na Dobrou je pravda, že auta 
brání výhledu, chápu je to omezení, ale snažili jsme nějakým kompromisem nebránit a nezavřít 
restauraci, která tam nemá žádné parkování. 
Ing. Machovská -  pokud jde někdo do hospody a musí tam jet autem, může parkovat v ul. K Háji 
nebo na ul. Sportovců a nemusí každý parkovat před hospodou. 
Odpověď ing. Doksanský myslím si, že jde stejně jen o čas oběda od 11 do maximálně 14,30 hodin, 
protože ta restaurace v zimních měsících ani více než do 15 hodin otevřeno nemá a ve večerních 
hodinách nevidím nikoho parkovat. Nevím, jak to řešit, asi to není v kompetenci obce, aby řešila 
dopravní situaci na silnici této třídy. 
Ing. Machovská - stav ovzduší v zimních měsících v obci je katastrofální. Dnes ráno se vůbec 
nedalo dýchat a otevřít okna,  protože lidi spalují kdejaké svinstvo. Vyhledala jsem různé užitečné 
informace na internetu, poskládala jsem je dohromady: je třeba důležité, pokud je to možné, vybírat 
jakým uhlím se topí, je třeba důležité vědět, jak se  vysuší dříví, kterým se topí, není možné dávat 
odpadky spalovat do studených kamen a podobné věci. Myslím si, že by bylo daleko užitečnější než 
dávat do Braškovských novin křížovku, tak dát tam tyhle informace, protože každý si je na internetu 
nepřečte, ale předpokládám, že noviny si spousta lidí přečte. 
Odpověď ing. Kolrusz: máš samozřejmě pravdu, ale jestli ty noviny čteš, tak se všimni, že tam před 
každou zimou je důrazné upozornění a  vysvětlení velmi jednoduše i pro lidi, kteří nemají vysokou 
školu, aby to pochopili,  jak mají topit, čím mají topit, jak mají vymetat komín, všechno tam je. 
Neříkej, že máš možnost kontrolovat, že můžeš jít do objektu a kontrolovat čím topí, nemáš na to 
právo, ani neexistuje žádná metoda, jak to zjistit, mluvilo se o různých barvách kouře,  to jsou 
všechno jen nesmyslné hypotézy. Dnes zvláště v této těžké době, kdy lidi mají hluboko do kapsy, 
nemůžeš přesvědčovat někoho, když vidíš že topí hnědým uhlím, aby si koupil černé uhlí, nemáme 
na to páky. Tys to vyvěsila na internet,  ale na ty lidi nemůžeš. 
Ing. Machovská vzhledem ke stavu ovzduší, se bude muset začít něco dělat, bude se muset zásadně 
překopat plán odpadového hospodářství obce, takže by se měl někam zahrnout provoz toho sběrného 
dvora. Nevidím to nikde v akcích obce, nevidím to nikde v tom plánu, myslím si, že  pořízení 
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kontejnerů už není tak velká částka. Myslím si, že ten dvůr jestli jsme ho už  pořídili, by měl začít 
fungovat. Rozhodně by to mělo být v nějakém plánu, když se to neudělá letos, tak třeba příští rok.  Je 
to důležitější než ta hala. 
Odpověď starosty – co by jsi chtěla do těch kontejnerů dávat? 
Ing. Machovská  všechno, biologický odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, na papír 
nemáme kontejnery, plechovky, olej z kuchyně, kovy ….. 
Odpověď starosty – co by jsi chtěla překopat? Všechno máme:  na bioodpad popelnice za 14 dní, 
velkoobjemový a biologický odpad 2x ročně, nebezpečný 1x ročně, sběr železa dělají si hasiči, zbyl 
jen papír… 
Odpověď ing. Kolrusz všechno píšeme v novinách, ty to nečteš, je tam zcela jasně, že tento rok se 
bude zkušebně provozovat,  přestože tam ještě  není udělaná  přeložka vysokého napětí - přípojky 
pro Stavimat. Přesto se tam začnou provizorně letos zkoušet 2 komodity velkoobjemový a 
biologický odpad – to co stálo vždycky v ulicích a máme s tím obrovské problémy, nejenom že lidi 
netřídí, a dokonce i cizí lidi, co projíždí obcí, tam dají všechno. Papír můžeš dát do igelitového pytle, 
jak dáváme plasty, můžeš takto třídit papír, nebo ho můžeš prodat do sběrny. 
 
Kdo je s tím daným stavem odpadového hospodářství spokojený ? 
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 1 hlas (ing. Čermáková) 
 
Ing. Machovská - můžeme dát zařízení sběrného dvora do nějakého plánu 
Odpověď starosty –  sběrné místo jsme si zatím vydefinovali tak, že tam budou mít hasiči asi jednou 
to železo, když jim ho nikdo neukradne, musíme tam udělat dobrý kamerový systém. Ale  hlavně 
tam budeme hlídat velkoobjemový odpad  - má ho hlídat pan Šíma, a to proto, aby občané, kteří ho 
dosud dobrovolně hlídali, u toho nemuseli nocovat, protože se to uhlídat nedá. Neukáznění občané 
tam navezli věci, které tam nepatří, hlavně tam byla hromada, pod kterou kontejner již není vidět. 
Náš plán, o kterém se bavíme už půl roku, je ten, že by tam hasiči měli mít železo, ale souvisí to 
s hlídáním  a hlavně s centrálním sběrem velkoobjemového odpadu, a měl by být řízeným procesem 
a ne nahodilým. No a z druhé strany jestli tam bude dopravní hřiště pro školku, tak mě to také 
nevadí. Já si svůj odpad řeším sám, jako Vláďa Dráb,  já od nikoho žádnou pomoc nepotřebuji a 
myslím si, že je to docela v pořádku. 
Ing. Machovská - ještě jednu věc bych se chtěla zeptat, myslím si, že by se to dalo uskutečnit, ty 
cesty co vznikly okolo obce i mezi obcemi, to je docela pěkné a příjemné a jestli by se ve spolupráci 
s ostatními obcemi nedala pořídit nějaká rolbička nebo sněžný skútr, který by udělal stopy na běžky.  
Odpověď starosty - to není špatný nápad, budeme se tím zabývat. Až koupíme novou sekačku, 
koupíme i rolbu. 
 
 
 
 
K bodu 10) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetla  předsedkyně návrhové komise ing. Randáková. 
Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s navrženým usnesením č. 1? 
Pro: 13 hlasů (Bečka, Cábová,  ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, , Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková , Votava) 
Proti: 2 hlasy 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
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Kdo souhlasí  s navrženým usnesením č. 2 ? 
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava) 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18,10 hodin. 
 

 
 

 


