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ZÁPIS 
Z 18. MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 
konaného dne 5. května 2014 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 

 
 
 

PROGRAM 
1) Zahájení 
2) Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj 

cestovního ruchu v obci Braškov“ a souhlas s uzavřením smlouvy s vybraným 
zhotovitelem 

3) Souhlas s aktualizovaným záměrem na směnu pozemků p.č. 245/1, 245/4, 245/14 a 
245/18 za pozemek p.č. 324 bez nároku obce na finanční vyrovnání od s.p. Lesy ČR 

4) Diskuse 
5) Usnesení a závěr 

 

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

přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni ing. V. Čermáková, ing. M. Doksanský a ing. V. 
Machovská. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl 
odsouhlasen radou obce,  zveřejněn na úřední desce.  

Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  
Starosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu a konstatoval, že se 

zasedání bude řídit schváleným programem. 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: E. Střelečková a T. Votava.  Do 

návrhové komise byli zvoleni předsedkyně ing. K. Dolejšová a členové M. Cábová a B. Bečka. 
Listiny s podpisy 12 členů zastupitelstva a 2 přítomných občanů jsou přílohou originálu 

tohoto zápisu. 
 

 
 
K bodu 2) SCHVÁLENÍ VÝSLEDKU VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA AKCI „VÍTEJTE 

V BRAŠKOVĚ – PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI 
BRAŠKOV A SOUHLAS S UZAVŘENÍM SMLOUVY S VYBRANÝM 
ZHOTOVITELEM  

 Starosta uvedl, že zastupitelé obdrželi příslušné podklady včetně oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky firmy KOSTAV s.r.o. Malé Kyšice. Dodatečně byl zaslán i návrh smlouvy se 
zhotovitelem. Jedná se o muzeum na hřišti, parkoviště před hřištěm, klubovna v podkroví a 
místnost na obecním úřadě, střecha mezi OÚ a hasič. zbrojnicí. 
 Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí, s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele a s uzavřením smlouvy ? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. Kolrusz, Pilátová, 

ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: jednomyslně 
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K bodu 3) SOUHLAS S AKTUALIZOVANÝM ZÁM ĚREM NA SMĚNU POZEMKŮ P.Č. . 
245/1, 245/4, 245/14 a 245/18 ZA POZEMEK  P.Č. 324 BEZ NÁROKU OBCE NA 
FINANČNÍ VYROVNÁNÍ OD S.P. LESY ČR 

 Starosta informoval, že se jedná o směnu obecního bažinatého pozemku o výměře 7.857 
m2 v lese, když se jede z H. Bezděkova vpravo. Tři roky se obec snaží o výměnu za zbývající 
pozemky Lesů ČR uprostřed obce na Háji, které mají celkovou výměru 2.207 m2. Poslední návrh 
Lesů ČR je,  že souhlasí, ale bez nároku obce na finanční vyrovnání. Starosta konstatoval, že 
v opačném případě by obec nemohla na Háji vysázet stromy, ani postavit pódium, event. by to 
znamenalo vrátit dotaci. Pan Haas uvedl, že dle zpracovaných znaleckých posudků na uvedené 
pozemky, pokud jde o peníze je finanční rozdíl v penězích cca ve výši 6.500,-- Kč, vzhledem 
k tomu, že pozemek p.č. 324 je zamokřený. 

 
Kdo souhlasí s uzavřením směnné smlouvy bez nároku obce na finanční vyrovnání od s.p. 
LESY ČR? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. Kolrusz, Pilátová, 

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

 
 
 
K bodu 4) DISKUSE 
V diskusi se nepřihlásil nikdo o slovo. 
 
 
K bodu 5) 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. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. Kolrusz,  Pilátová, 

ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,07 hodin. 


