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ZÁPIS 
Z 22. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 6. října 2014 od 17,00 hodin v restauraci U Chalupů na Braškově 
 

PROGRAM 
Program byl uveden na pozvánce, kterou jste obdrželi. 
1. Zahájení 
2. Odsouhlasení změny zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov“ 
3. Diskuse 
4. Usnesení a závěr 

 

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

přítomno 11 členů zastupitelstva, omluveni: ing. Čermáková, Havlík, Střelečková. Ing. Machovská 
se dostavila s 8 minutovým zpožděním. 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl zveřejněn na 
úřední desce a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  
Dále starosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu, který byl odsouhlasen 

všemi hlasy a konstatoval, že se zasedání bude řídit schváleným programem. 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli jmenováni: M. Cábová a ing. M. Doksanský.  
Do návrhové komise byli zvoleni: předseda Ing. K. Dolejšová a členové ing. J. Kolrusz a T. 
Votava. 
Listiny s podpisy 11 členů zastupitelstva a 2  přítomných občanů jsou přílohou originálu 

tohoto zápisu.  
 

Kdo souhlasí, aby se zastupitelstvo řídilo navrženým programem? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, 

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

 
 

Kdo souhlasí  se složením návrhové komise? 
Pro: 8 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Pilátová,  Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 3 (ing. Dolejšová, ing. Kolrusz, Votava) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 

 
 
K bodu 2) ODSOUHLASENÍ ZMĚNY ZHOTOVITELE AKCE „STAVEBNÍ ÚPRAVY A 

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ BRAŠKOV  
  Starosta uvedl, že již na minulém zasedání řekl, že  firma Hora i přesto, že byli na prohlídce 
a převzetí staveniště, tak za  3 dny mu zavolali, že nebudou stavět z kapacitních důvodů. 
Nezbylo než doufat, že bude stavět ten poslední, který je asi o 170 tis. Kč vyšší tj. 7.839.720,--
Kč. Teď bude zastupitelstvo hlasovat o tom, jestli ho vyzveme a jestli s ním podepíšeme 
smlouvu nebo ne. Snažíme se takto improvizovat a situaci řešit, zákon nám to umožňuje a 
administrátor to doporučuje. Horší bude,  jestli to vůbec do 15.5.2015 stihneme, když ne tak 
peníze stejně vrátíme, jdeme do velkého rizika.  
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Dotazy: 
Ing. Čermáková: má na to firma Korpa kapacity? 
Odpověď starosty: myslím, že nemá, ale jiná varianta není, slíbil že to dokáže. Kdybychom to 
teď neschválili, tak vrátíme peníze, protože, když se to bude schvalovat v listopadu po 
ustavujícím zasedání zastupitelstva, tak už není šance žádná. Jestli on na svoje riziko neobjednal 
do teď materiál, tak se to nestihne. 
Odpověď místostarosty: předpokládali jsme, když se vypisovalo výběrové řízení, že se přihlásí 
10 firem, bohužel se přihlásili 3: ta jedna nesplnila vůbec podmínky a druhá to vzdala. Může se 
stát, že on nestihne termín, pořád věřím, že se starostovi podaří pak na kraji posunout ten 
termín. Když se nepodaří posunout, tak holt to zaplatíme z úvěru, který jsme si odsouhlasili, a 
peníze vrátíme. 
Odpověď starosty: vím, proč se nám nehlásí, protože  ty podmínky, které stanovujeme jsou 
strašně tvrdé, bohužel se dostáváme do situace, že nemáme 10-20 dodavatelů, ale máme tři 
v době,  když je prý krize, tak na zakázku za 8 milionů se nám nikdo nepřihlásí v otevřeném 
řízení. 

 
Kdo souhlasí s  výběrem zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov“ spol. 
s r.o. KOSTAV, Malé Kyšice  za cenu 7.839.720,91 vč. DPH a dokončením akce do 15.5.2014? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, 

ing. Kolrusz, Pilátová,  Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 3)  DISKUSE 
 V diskusi se nepřihlásil nikdo o slovo. 
 
 
K bodu 4) USNESENÍ A ZÁVĚR 

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

 
 

Kdo souhlasí s navrženým usnesením? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, 

ing. Kolrusz,  Pilátová, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,09.hodin. 


