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ZÁPIS 
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV , 

konaného dne 3. listopadu 2014 od 17,00 hodin v restauraci U Chalupů na Braškově 
 
 
Program:   
 
1) Zahájení 
2) Složení slibu členů zastupitelstva 
3) Schválení programu  zasedání 
4) Volba návrhové komise 
5) Volba starosty  
6) Volba místostarosty a členů rady obce  
7) Zřízení finančního výboru 
8) Zřízení kontrolního výboru 
9) Schválení jednacího řádu zastupitelstva 
10) Návrh odměn členům zastupitelstva 
11) Různé: 

a) Schválení výsledku výběrového řízení a smlouvy s dodavatelem zametacího vozu 
b) Schválení dodatku o navýšení ceny díla na akci „Revitalizace lesoparku Háj“ 
c) Schválení dodatku o navýšení ceny díla na akci „Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj 

cestovního ruchu“ 
d) Údržba veřejné zeleně – vypsání výběrového řízení 

12) Diskuse 
13) Usnesení a závěr 
 
 
K bodu 1) ZAHÁJENÍ  

Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou a informace o konání ustavujícího zasedání 
byla vyvěšena na úřední desce (i elektronické) obecního úřadu. Ustavující zasedání bylo svoláno 
řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 

Zasedání zahájil jako předsedající – nejstarší člen zvoleného zastupitelstva - pan Haas a 
uvedl, že program uvedený na pozvánce na dnešní zasedání byl vzhledem k nové situaci 
upraven o schválení dodatků o navýšení ceny díla na akce „Revitalizace lesoparku Háj“ a 
„Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj cestovního ruchu“. Dále konstatoval, že podle prezenční 
listiny je přítomno všech 15 členů zastupitelstva. Listiny s podpisy členů zastupitelstva a 5 
přítomných občanů jsou přílohou originálu tohoto zápisu. 
 
 
 
K bodu 2) SLOŽENÍ SLIBU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA  

Bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu, a to složení slibu členů zastupitelstva. Podle § 
69 odst.3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení 
slibu pronesením slova „slibuji“. Slib přečetla paní Jarmila Hehejíková a po jeho přečtení 
členové zastupitelstva v  abecedním pořadí přistoupili k předsedajícímu a složili slib. Složení 
slibu potvrdili svým podpisem pod text slibu. 

Pan Haas konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem 
stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
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K bodu 3) SCHVÁLENÍ PROGRAMU  
Poté p. Haas seznámil přítomné s upraveným programem ustavujícího zasedání 

zastupitelstva, který je v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích a požádal zastupitele o 
námitky proti programu, nebo návrhy na jeho změnu.  

Další návrhy nebyly vzneseny.  Program byl odsouhlasen jednomyslně. 
 

 
K bodu 4) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE  

  Předsedající přednesl návrh na složení návrhové komise: Předseda – ing. Jiří Kolrusz, 
členové: Jiří Sochna a Pavel Stádník 

  Za ověřovatele zápisu byli jmenováni: Pavel Horník a Tomáš Votava 
Kdo souhlasí se složením návrhové komise? 
Pro: 12 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 3 (ing. J. Kolrusz, J. Sochna, P. Stádník) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno  

 
 

K bodu 5) VOLBA STAROSTY 
Před přistoupením k volbě uvedl pan Haas, že zastupitelé zvolení na vítězné kandidátce 

„Česká vesnice“ navrhují, aby starostou obce byl zvolen ing. Vladimír Dráb.    
 Další návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. 
 
Kdo souhlasí, aby starostou obce byl zvolen ing. Dráb? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (ing. V. Dráb) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 Po zvolení předal pan Haas další část zasedání do rukou zvoleného starosty. 
 Starosta poděkoval za výraz důvěry v jeho osobu. Jako hlavní plán uvedl, že v dalších 4 
letech chce udržet katastr obce v poměru zastavěné a nezastavěné území. A nejen to, ale hlavně 
vytvořit opatření, které by případně nerozumným starostům, to co tady za 4 roky udělá, 
zkomplikuje v tomto ohledu tvůrčí činnost na orné půdě. Toto uvedl jako svůj hlavní vnitřní 
úkol starosty. Dále by chtěl ještě zvládnout něco dalšího z akcí, uvedených v programu rozvoje 
obce. V programu  by se měl doplnit chodník na Horní Bezděkov z Valdeku, kde je úzká silnice 
a auta si o sebe lámou zrcátka, je zázrak, že ještě nikdo nikoho nepřejel.  
 
K bodu 6) VOLBA MÍSTOSTAROSTY A ČLENŮ RADY OBCE 
 Zvolený starosta navrhl, aby místostarostou obce byl zvolen p. František Haas a požádal o 

případné další návrhy. Další návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Kdo souhlasí, aby místostarostou obce byl zvolen p. Haas? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (F. Haas) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
           
 Následovala volba členů rady: starosta ing. Dráb prohlásil, že rada obce je pětičlenná a je 
tedy nutno zvolit zbývající tři členy rady. Navrhl, aby členy rady byli zvoleni: Ing. Dolejšová, 
Ing. Doksanský a p. Stádník. Dále, aby jako odborný poradce do rady docházela paní Ing. 
Randákové, a to bez odměny. Poté požádal o další návrhy. Další návrhy nebyly vzneseny a bylo 
přistoupeno k hlasování. 
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Kdo souhlasí s návrhem na členy rady ? 
Pro: 12 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 3 hlasy (ing. K. Dolejšová, ing. M. Doksanský, P. Stádník) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
   
  
      
K bodu 7) ZŘÍZENÍ FINAN ČNÍHO VÝBORU  

            Do funkce předsedkyně finančního výboru navrhl starosta paní ing. Moniku Randákovou, 
Další návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Kdo souhlasí s návrhem na předsedkyni finančního výboru? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (ing. M. Randáková) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 Za členy finančního výboru starosta navrhl paní Š. Pilátovou a J. Petáka. Další návrhy 
nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Kdo souhlasí s návrhem na členy finančního výboru? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (Š. Pilátová, J. Peták) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
K bodu 8) ZŘÍZENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU  

 Podle zákona o obcích zřizuje zastupitelstvo obce kontrolní výbor. Starosta navrhl, aby 
předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena ing. Miloslava Vostrá. Další návrhy nebyly 
vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Kdo souhlasí s návrhem na předsedkyni kontrolního výboru? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (ing. M. Vostrá) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

   Za členy kontrolního výboru starosta navrhl p. Jiřího Sochnu a Pavla Horníka. Další návrhy 
nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Kdo souhlasí s návrhem na členy kontrolního výboru? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (J. Sochna, P. Horník) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 9) SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA  
        Nově zvoleným zastupitelům obce byl předložen návrh jednacího řádu zastupitelstva spolu 
s pozvánkou na dnešní ustavující zasedání a je přílohou originálu tohoto zápisu. Starosta požádal 
o stanovisko k němu, případně návrhy na doplnění a připomínky.  
Návrh na doplnění: 
Ing. M. Vostrá: v článku 9, na straně. 4 – hlasování - bod 8)  v posledním řádku:  … hlasuje-li 
pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva změnit na  přítomných členů 
zastupitelstva (Poznámka: text jednacího řádu je v souladu s § 87 zákona o obcích). 

Další návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Kdo souhlasí s návrhem jednacího řádu zastupitelstva pro volební období 2014-2018? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 10) NÁVRH ODMĚN ČLENŮM ZASTUPITELSTVA  
 Zastupitelům by předán návrh odměn členů zastupitelstva, který je přílohou originálu tohoto 
zápisu. Starosta navrhuje, aby odměny neuvolněným členům zastupitelstva byly, oproti výši podle 
vládního nařízení, sníženy o 10%. Podklady zastupitelé obdrželi.  

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny? 
 
Kdo souhlasí s odměnami zastupitelů obce podle předloženého návrhu? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 11) RŮZNÉ 
 

a) Schválení výsledku výběrového řízení a smlouvy s dodavatelem zametacího vozu 
Zastupitelé podklady obdrželi s pozvánkou na dnešní zasedání. Starosta informoval o 

výsledku výběrového řízení a uzavření smlouvy s dodavatelem zametacího vozu s firmou Šípal 
za 3.204 tis. Kč vč. DPH. Půjde s ním zametat sníh a umí více věcí. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s s předloženým výsledkem výběrového řízení a uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem firmou Šípal s.r.o. za 3.204 tis. Kč?  
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

b) Schválení dodatku o navýšení ceny díla na akci „Revitalizace lesoparku Háj“ 
Starosta požádal zastupitele o schválení dodatku ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace 

lesoparku Háj“, který navýší zakázku  o 200 tis. Kč – jednak jsou to dřevěné sloupy místo 
železných a především je to wifi připojení na vysokém sloupu, které povede na hřiště nebo na 
OÚ a přes který půjdou videa, která nám umožní ohlídat vandaly. Jedna věc je to vybudovat a 
druhá věc, která se ukázala jako složitější, je to udržet. Pak jsou tam vícepráce i za kamenné 
podloží, které v cenové nabídce nebyly.  
            Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
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Kdo souhlasí s uzavřením dodatku ke SoD a  navýšením ceny díla „Revitalizace lesoparku Háj“ o 
200 tis. Kč? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

c) Schválení dodatku o navýšení ceny díla na akci „Vítejte v Braškově – podpora a 
rozvoj cestovního ruchu 
Starosta uvedl, že dodatek o navýšení ceny díla „Vítejte v Braškově“ o 1.563 tis. Kč je 

významný posun a je to v tom, že dotační tituly většinou hradí jen to, co chtějí, ale  to 
neznamená, že je tam vše, co občané potřebují. Na starosti to má paní ing. Dolejšová, která 
řekne, z čeho všeho se navýšení skládá: Ing. Dolejšová uvedla, že sportovci měli ještě nějaké 
požadavky, dělá se tam příprava, až po 5 letech skončí muzeum, aby se mohly udělat kabiny a 
šatny tj. voda, topení, komín, změna podlahy, kamna. Pokud by chtěl někdo vícepráce vidět, je to 
volně k dispozici. 

Dotazy: J. Peták: chtěli bychom pořídit světelnou tabuli, zda je zahrnuto, sloužila by pro 
mladé hasiče i fotbalisty.  

Odpověď starosty: není zahrnuto, potřebujeme ji vysoutěžit, najít dodavatele. Navýšení 
smlouvy o dílo do 20% ceny nám zákon umožňuje. Domluvte se s ing. Dolejšovou. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením dodatku ke SoD a  navýšením ceny díla „Vítejte v Braškově – podpora a 
rozvoj cestovního ruchu“ o 1.563 tis. Kč? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (ing. M. Vostrá) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 

 
d) Údržba veřejné zeleně – vypsání výběrového řízení 

Starosta uvedl, že se zvažovalo přijetí nového zaměstnance, protože pan Votava už 
nejezdí jenom se sekačkou, ale bude mít klíče od všech objektů, kterých přibývá a už pomalu to  
bude těžké udržet v dobrém stavu. Minule jsme se bavili, že by bylo dobré přijmout dalšího 
Votavu, ale Votavové nejsou a hlavně to nevychází ekonomicky nejlépe. Starosta informoval, že 
bude prosazovat, aby se navýšil objem prací ve výběrovém řízení na zeleň, tzn. to co musel 
Votava doposud sekat s p. Horníkem a dalšími, aby se o to více vysoutěžilo, aby měl čas na jiné 
věci. Zvýšit objem díla pro zahradníka, který se bude starat o údržbu veř. zeleně, než byl letos. 
Na jaře to nejde zvládnout, musí přijít další lidé, kteří s tím pomůžou, to je sekání každý týden. 

Ing. Kolrusz  uvedl, že to bude vyloženě přínos, protože máme spoustu poškozených 
stromů bohužel, jak strunovkou na patě stromu, tak i od sekaček, bude lepší, když to bude dělat 
odborník a bude to jejich zodpovědnost. Teď třeba, i když to s tím nesouvisí, řešil, kdy nám 
zemědělci ve 3 případech poškodili stromy, jak pan Hašek pod Dubinami, pan Čermák z Dobré a 
dokonce na poli, které vlastní MUDr. Brejník za Zejfartovic,  se dnes obracel traktor s pluhem a 
2 stromy nám málem skácel.  

Ing. Randákové – dotaz, jestli to budeme vypisovat na rok na zkoušku nebo rovnou na 3 
roky? Osobně si myslí, udělat na jeden rok a potom, když budou dobrý, na další 3 roky.  

 
Kdo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na údržbu veř. zeleně s větším rozsahem než letos na 
jeden rok? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 12) DISKUSE 
V diskusi se přihlásili o slovo: 
J. Poštolková: jak je to se žádostí o vyloučení těžké nákladní dopravy, jestli již bylo odpovězeno na 

dopis obci. 
Odpověď starosty: kraj nám nevyhověl, poslal odpověď, jejíž kopii mám u sebe a mohu ti  ji tady 

předat. Přehazují si věc s magistrátem pořád dokola, budeme žádat dál, nebo se odvoláme. 
M. Šímová: dotaz na sběrný dvůr, jestli bude v dohledné době funkční? 
Odpověď starosty:  podle mých představ bychom měli sběrný dvůr v nějakém dotačním titulu lépe 

vybavit a udělat přeložku vysokého napětí. Těžko se sundávají železné předměty z nákladního 
vozu. Ing. Kolrusz bude mít za úkol vypátrat co nejdříve nějaký dotační titul, který umožňuje 
nákup perfektních zastřešených nádob na všechno. Chtělo by to samozřejmě také nějakou 
buňku s kamerovým systémem, který to tam bude hlídat.  Pak už jen uděláme otevírací  dobu a 
jednoho pracovníka, pan Šíma to dělá dobře například. Hlavně to nemáme vybavené, dnes to je 
skladiště a ne sběrný dvůr. Dejte dohromady tyto potřeby s T. Votavou, ať to tam funguje lépe, 
je to o penězích. 

M. Šímová: pokud budeme využívat staré bikrany, chtělo by dát k tomu nějaké železné schody, aby 
se dalo stoupnout a ušlapat event. házet pytle po uzavření dveří.  

Odpověď p. Haas: jenom připomenu, že nejsložitější a nejdražší položkou bude přeložka primérky, 
máme položenu chráničku, ale nevíme, jak přejít silnici, bude to za nějakých půl milionu korun. 

Odpověď ing. Dolejšová: hlavně tu přeložku chtějí až k 2. trafostanici, kde to vede přes soukromý 
pozemek, jak byl bývalý prasečák, musí nám dát souhlas vlastník sousedních pozemků. 

M. Šímová: kdy se začne stavět ve školce? Je potřeba vyčistit hnízda po jiřičkách, jak zaprší teče po 
okapech. Aspoň ze západní strany, potřeba očistit  plné parapety i okna, ruší vzhled budovy. 

Odpověď starosty:  Nezačne se, protože to nikdo z dodavatelů nechce stavět a předěláváme projekt.  
P. Stádník: zjistil jsem u krámu na Valdeku, že chybí svod. 
Odpověď starosty: vezmi si na starost, ať nájemce koupí nový plastový svod a osadí ho.  
 
 
 
K bodu 13) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise ing. J. Kolrusz. Návrhy na doplnění ani 
připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,55 hodin. 
 
 

 


