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ZÁPIS 
Z 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 2. září 2013 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 
 
 

Program: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení 12. zasedání zastupitelstva 
3. Zpráva o výsledku hospodaření k 31.7.2013 
4. Návrh 3. změny rozpočtu obce pro r. 2013 
5. Program výstavby 
6. Schválení výsledků výběrových řízení na zhotovitele projektové dokumentace těchto akcí: 

• prováděcí projekt objektu Galerie pod širým nebem 
• dokumentace změny stavby před dokončením objektu Interaktivní vlastivědná expozice 

pro děti 
• dokumentace změny víceúčelového objektu 
• úprava projektové dokumentace parkoviště 
• smlouva na výkon stavebního dozoru 
• mandátní smlouvy na administraci akcí zařazených v Programu výstavby: 

- Podpora a rozvoj cestovního ruchu 
- Oprava místních komunikací 
- Víceúčelový objekt 
- Izolační zeleň Toskánka 

• zhotovitele veř. osvětlení chodníku Braškov - Kyšice 
7. Různé: 

a) Souhlas s přijetím dotace na akci Rekreační a izolační zeleň Toskánka a souhlas 
s jejím kofinancováním z rozpočtu obce 

b) Souhlas s přijetím dotace na ul. Budovatelů a s jejím kofinancováním z rozpočtu obce 
c) Souhlas s prodejem části pozemku č. 11/15 
d) Souhlas se směnou částí pozemků p.č. 177/9 a 177/17 
e) Souhlas s přidělením příspěvku „Letohrádku Vendula“ 

8. Diskuse  
9. Usnesení a závěr 
 

Program byl uveden na pozvánce, kterou zastupitelé obdrželi. S pozvánkou byly zaslány i 
podklady k jeho jednotlivým bodům, část z nich dodatečně zaslala ing. Dolejšová.  
Bod č. 6 byl doplněn o výběr zhotovitele projektu akce „Změna víceúčelového objektu“ a 
mandátní smlouvy na akce zařazené v „Programu výstavby“. Protože se jako reálné jeví možnost 
získání dotace na akci „Ul. Budovatelů“,  bylo doporučeno bod č. 7 doplnit i o tuto záležitost. 
Bod 7 byl rozšířen i o souhlas s přidělením příspěvku Letohrádku Vendula při příležitosti 
pořádání nadačního festivalu „Valdecký háj“ 
Upravený a doplněný program i podklad pro event. dotaci „Ul. Budovatelů“ zastupitelé obdrželi 
na stůl. 
 

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

přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni byli pp. ing. V. Čermáková,  J. Havlík a ing. Machovská. 
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce,  
zveřejněn na úřední desce a požádal zastupitele o odsouhlasení rozšířeného programu v části  
6) a 7), jak je uvedeno výše. Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  
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Starosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu. Rozšířený program byl 
odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit schváleným programem. 

 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: M. Cábová a ing. J. Kolrusz.  Do 

návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně ing. K. Dolejšová a členové ing. Doksanský 
a ing. Randáková.  

Listiny s podpisy 12 členů zastupitelstva a 3 přítomných občanů jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu. 
 
 
K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

Starosta konstatoval, že zastupitelé text obdrželi. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali informaci o kontrole plnění usnesení 12. zasedání na vědomí? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz,  

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

 
 

 
K bodu 3) ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.7.2013 

Starosta uvedl, že zastupitelé zprávu obdrželi.  
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali výsledek hospodaření obce k 31.7.2013 s upokojením na vědomí? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: vzato na vědomí 
 
 
 
K bodu 4) SCHVÁLENÍ 3. ZM ĚNY ROZPOČTU OBCE NA R. 2013 

 Návrh 3. změny rozpočtu byl projednán a odsouhlasen finančním výborem i radou obce, 
zastupitelé příslušné podklady obdrželi.  

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se schválením 3. změny rozpočtu obce na r. 2013? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
K bodu 5) STAV A PRŮBĚH AKCÍ „PROGRAMU VÝSTAVBA“  

 Starosta uvedl, že zastupitelé podklady obdrželi. Program je neustále projednáván v radě obce 
a aktualizován. Program slouží m.j. i jako podklad pro organizaci předprojektové a projektové 
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přípravy a v souladu s ním jsou pak zastupitelstvem předkládány návrhy na uzavření příslušných 
smluv, či schválení výsledků výběrových řízení. 
Změny názvu některých akcí byly upraveny tak, aby vyhovovaly hlavně podmínkám dotačních 
programů. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se schválením aktualizovaného návrhu „Programu výstavby“? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 6) SCHVÁLENÍ VÝSLEDK Ů VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ  

Starosta uvedl, že protokoly o výsledku výběrových řízení a návrhy smluv s vybranými 
zhotoviteli zastupitelé  obdrželi. Současně obdrželi i smlouvu na výkon stav. dozoru a mandátní 
smlouvy na administraci jednotlivých akcí.  

V tomto bodě programu je také výsledek výběrového řízení na veř. osvětlení chodníku 
Braškov – Kyšice. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s předloženými výsledky výběrových řízení a uzavřením smluv v souladu s jejich 
výsledky? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, 

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

 
K bodu 7) RŮZNÉ: 

a) DOTACE NA REKREA ČNÍ A IZOLA ČNÍ ZELE Ň TOSKÁNKA  
Starosta informoval, že podklady zastupitelé obdrželi. Státní fond životního prostředí poskytl 
na tuto akci dotaci ve výši 1.454.435,-- Kč, z vlastních prostředků zbývá uhradit 171.110,-- 
Kč. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s přijetím dotace na akci Rekreační a izolační zeleň Toskánka a jejím kofinancováním 
z rozpočtu obce? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, 

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

b) DOTACE NA ULICI BUDOVATEL Ů 
Starosta sdělil, že jsme upravili a doplnili žádost o dotaci na uvedenou akci s celkovými 
náklady 7.838 tis. Kč, z nichž 6.700 tis. Kč má činit dotace a obec uhradí 1.138 tis. Kč.  
Místostarosta p. Haas upřesnil, že je to v předstihu, zatím o dotaci není definitivně 
rozhodnuto, ale pokud bude rozhodnuto např. v říjnu, museli bychom znovu svolávat 
zasedání, a z toho důvodu bylo zařazeno na program dnes. 
 Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
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Kdo souhlasí s přijetím uvedené dotace a jejím kofinancováním z vlastního rozpočtu? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, 

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

 
 

c) SOUHLAS S PRODEJEM ČÁSTI POZEMKU Č. 11/15 
Jedná se o část pozemku u rybníka. V souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byl 
záměr zveřejněn. Podklady zastupitelé obdrželi. Žadatel souhlasí s odprodejem uvedené části 
pozemku za cenu 350,-- Kč/m2. Výměra bude upřesněna zaměřením skutečného stavu 
oplocení. 
Náklady se sepsáním kupní smlouvy, správní poplatek za  řízení o povolení vkladu do 
katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti uhradí žadatel - kupující. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s prodejem uvedeného pozemku za cenu 350,-- Kč/m2 v rozsahu podle skutčného stavu 
a s úhradou nákladů, spojených s převodem, žadatelem? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, 

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

d) SOUHLAS SE SMĚNOU ČÁSTÍ POZEMK Ů Č. 177/9 A Č. 177/17 
Obdobně jako v předešlém případě byl záměr zveřejněn a podklady zastupitelé obdrželi. 
Náklady se sepsáním směnné smlouvy, správní poplatek za  řízení o povolení vkladu do 
katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti uhradí žadatel. Jedná se o poslední parcelu 
vpravo z Valdeku na V. Dobrou, hranice pozemků je zakřivená a touto směnou z ní děláme 
přímku. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se směnou částí pozemků č. 177/9 a 177/17 podle předloženého návrhu a s úhradou 
nákladů, spojených s převodem, žadatelem 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, 

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

 
 

e) SOUHLAS S PŘIDĚLENÍM P ŘÍSPĚVKU LETOHRÁDKU VENDULA  
Starosta požádal o poskytnutí finančního příspěvku „Letohrádku Vendula“ při příležitosti 
pořádání nadačního festivalu „Valdecký háj“ dne 14.9.2013 do výše 50 tis. Kč. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku „Letohrádku Vendula“ do výše 50 tis. Kč? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz,  

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
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Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
K bodu 8 DISKUSE 

V diskusi se přihlásili o slovo: 
M. Šímová: mám dotaz k mateřské školce, co tam budete stavět z naší strany  - od čekárny. 
Odpověď starosty: školka se nám povedla hezky zrekonstruovat, akorát nám nevyšly peníze na 
střechu, do které nám sem tam zatéká a jsou s ní problémy. Tak ji chceme celou shodit a udělat ji 
pěknou, to je to nejdůležitější, o co nám jde. Když chceme navýšit kapacitu školky a přestavět 
podkroví, tzn. shodit střechu, udělat novou střechu, udělat tam okna, tak tam musíme mít požární 
únikové schodiště, protože by to nikdo neschválil jenom vnitřkem školky. Tak má vzniknout 
schodiště tam venku, které se vám asi nelíbí, protože tam máte okna.  
M. Šímová: já to neschválím… 
Odpověď starosty: To je vaše právo, ale já zastupuji obec a mám právo s tím válčit a budu se snažit, 
aby ta školka takhle vypadala, nezlobte se na mě,  já nemohu koukat na to, co chcete vy, já musím 
koukat na to, co chtějí všichni. 
M. Šímová: chápete to, že nás tam omezíte na celý život. Ve školce máte prostory, ze kterých se to 
dalo udělat, dostali jste na to 7 milionů a nepřemýšleli jste dopředu, že ten byt bude třeba prázdný. 
Teď vymýšlíte něco jiného a chcete byt pro někoho, kdo přijde odněkud, tak tam dejte člověka, který 
se bude o školku starat. Schodiště má být pro ten byt, pokud jsem já slyšela. 
Odpověď starosty: máte špatné informace, já o bytu nic nevím, tam žádný byt nemá být, to je požární 
schodiště, tam má být logopedická poradna, tak je to v projektu. Znehodnotit barák vám nikdo 
nechce, já jsem to namalované ještě neviděl, počkejte si na to, až to bude namalované, a pak se 
k tomu budeme vracet. Nebo budeme hledat cestu na schodiště jinde, já se tomu vůbec nebráním. Ale 
co jste to, hlavně mi řekněte, vyprávěla o 7 milionech, že jsme je špatně investovali. Vždyť to není 
pravda, my jsme dostali přece peníze a všichni tady v obci vědí, že nám nestačili ani na to, co jsme 
v té školce udělali. Kdyby ty peníze jsme měli, tak jsme to všechno udělali najednou, proč myslíte, že 
ta střecha není, museli jsme se rozhodnout jestli uděláme střechu nebo sklep, prostě těch peněz 
nebylo dost. Proč říkáte, že jsme něco měli udělat jinak 
M. Šímová: co je to ta logopedická poradna, to je od rána do večera po celý den? 
Odpověď starosty: já si myslím, že by tam mělo být jen požární schodiště, že by tam nikdo neměl 
chodit, buďte v klidu. Až bude probíhat stavební řízení, máte jako občan právo se ho zúčastnit jako 
soused, tak se o tom budeme bavit. Teď se hlavně snažíme o to, abychom získali peníze a udělali tu 
střechu tak, aby tam nezatýkalo, a aby na dalších 50 let se o to nikdo nemusel starat. Nikomu 
nechceme ubližovat, ani vám nechceme ubližovat, ale když něco říkáte, tak si to nějak rozmyslete.  
 
 
 
K bodu 9) USNESENÍ A ZÁVĚR 

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

Kdo souhlasí s navrženým usnesením? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,21 hodin. 


