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ZÁPIS 

Z 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 4. června 2018 od 17,00 hodin na OÚ Braškov 

 

 

Program:  

1) Zahájení 

2) Kontrola plnění usnesení 18. zasedání 

3) Závěrečný účet obce za rok 2017 vč. výsledku auditu 

4) Zpráva o finančním hospodaření obce k 30.4.2017 

5) Program rozvoje obce – aktualizace 

6) Schválení výběr. řízení na projektovou dokumentaci: Retenční nádrž Braškov 

7) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období 

8) Různé: 

a) Souhlas s přijetím darů – darovací smlouvy 

b) Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 20/20 od ÚZSVM 

c) Návrh na vyřazení nepotřebného majetku 

d) Prodej plyn. přípojky na fotbalovém hřišti a zřízení věcného  břemene  

e) Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 0317499479 ze dne 18.12.2017 

9) Diskuse 

10) Usnesení a závěr  

 

 Starosta přečetl program, který navrhla rada obce a byl uvedený na pozvánce.  

 

 Dále požádal o doplnění programu o jeden mimořádný bod: kofinancování výstavby 

chodníku Braškov, Valdek – Družec. Spolupodílet na přípravě projektu a realizaci poměrným 

dílem, a to každá obec na svém katastru. 

 

Kdo souhlasí, aby se zastupitelstvo zabývalo tímto novým bodem programu: 

f) Spolupodílení se s Obcí Družec na kofinancování stavby chodníku  Braškov, Valdek - 

Družec? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

K bodu 1) ZAHÁJENÍ 

Zasedání zahájil a řídil starosta ing. Vladimír Dráb. Konstatoval, že v době zahájení je přítomno 13 

členů zastupitelstva – omluveni P. Horník a T. Votava. 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce a 

zveřejněn na úřední desce i v Braškovských novinách. Další návrhy na doplnění programu, kromě 1 

bodu, který přednesl starosta, nebyly vzneseny. Starosta požádal o hlasování k  doplněnému návrhu 

programu. Program byl odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit 

schváleným programem. 

 

Všechny zastupitelům zaslané písemné podklady a smlouvy k dnešnímu zasedání  jsou přílohou 

originálu tohoto zápisu. 

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: Ing. M. Doksanský a  E. Střelečková.  

Do návrhové komise byli zvoleni: předsedkyně ing. M. Randáková, členové: Ing. K. Dolejšová a 

Ing. J. Kolrusz.   
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K bodu 2)  KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ  

Zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelé obdrželi a byla otištěna v Braškovských novinách.  

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí, abychom vzali zprávu o kontrole plnění usnesení 18. zasedání na vědomí? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

K bodu 3) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017 VČ. VÝSLEDKU AUDITU 

Podklady k tomuto bodu programu – Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2017 zastupitelé obdrželi a byly rovněž zveřejněny na úřední desce. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí se schválením závěrečného účtu obce za rok 2017 vč. Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

K bodu 4) ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ OBCE K 30.4.2018 

Zprávu o výsledku hospodaření obce k 30.4.2018 zastupitelé obdrželi a byla zveřejněna rovněž 

v Braškovských novinách.  

S podklady na dnešní zasedání obdrželi zastupitelé rovněž změnu č. 3 rozpočtu obce na rok 2018. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny 

 

Kdo souhlasí s tím, aby byly vzaty na vědomí Zpráva o finančním hospodaření obce k 30.4.2018 a 

Změna č. 3 rozpočtu obce na r. 2018, schválená radou obce? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

K bodu 5) PROGRAM ROZVOJE OBCE – AKTUALIZACE 

Aktualizaci tabulky Program rozvoje obce z května t.r. zastupitelé obdrželi a byla otištěna 

v Braškovských novinách. Po dnešku bude přidána do programu stavba chodníku na Družec. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce z května 2018? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 
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K bodu 6)  SCHVÁLENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 

RETENČNÍ NÁDRŽ BRAŠKOV 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k uvedené zakázce malého rozsahu zastupitelé obdrželi, 

Včetně návrhu Smlouvy o dílo s paní Helenou Novákovou z Libušína na částku 25 tisíc Kč. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo schvaluje výsledek výběrového řízení na PD „Retenční nádrž Braškov“ a uzavření Smlouvy o 

dílo s paní Helenou Novákovou za 25 tis. Kč? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

K bodu 7) STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA PŘÍŠTÍ VOLEBNÍ 

OBDOBÍ 

V souladu se zákonem o obcích a stanoviskem ministerstva vnitra rada obce doporučuje, aby počet 

členů zastupitelstva pro příští volební období 2018-2022 byl opět stanoven na 15. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí se stanovením počtu členů Zastupitelstva obce Braškov pro volební období 2018-2022 

na 15? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

K bodu 8)  RŮZNÉ 

a) Souhlas s přijetím finančních darů – darovací smlouvy: 
 Darovací smlouvu se seznamem dárců na Valdecký léto zastupitelé obdrželi: 

• Kartex media packaging, s.r.o.  ve výši   5.000,-- Kč 

• ČNES dopravní stavby, a.s.          ve výši 10.000,-- Kč 

• Petr Štěpán    ve výši   6.000,-- Kč 

• KONPRAX, s.r.o.   ve výši 15.000,-- Kč 

• Helena Vaitová   ve výši   8.000,-- Kč 

• Karel Kalenda   ve výši   2.000,-- Kč 

• Reklama Marko   ve výši   5.000,-- Kč 

• Uniservis Hašek, s.r.o.  ve výši   5.000,-- Kč 

• Cihelna Bratronice, s.r.o.  ve výši   2.000,-- Kč 

• FVDS Europe, a.s.   ve výši 10.000,-- Kč  

• Delta International Cargo s.r.o. ve výši 10.000,-- Kč 

 

 Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo schvaluje přijetí finančních darů a uzavření darovacích smluv dle předloženého seznamu?  

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 
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b) Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 20/20 od ÚZSVM 

Žádost o vyjádření včetně výpisu z katastru nemovitostí a ortofotomapy od Úřadu pro 

zastupování státu  ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. 20/20, ost.plocha/ ost. 

komunikace, o výměře 203 m2 obci zastupitelé obdrželi.  

Jedná se o pozemek komunikace, který je v ul. Zahradní i pod částí zahrady soukromého 

vlastníka. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 20/20 o výměře 203 m2 obci od ÚZSVM? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

c) Návrh na vyřazení nepotřebného majetku 

Seznam nepotřebného majetku obce, navrženého k vyřazení Sdružením dobrovolných 

hasičů, zastupitelé obdrželi. 

 

Kdo souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku obce dle seznamu v celkové hodnotě 119.829,-- 

Kč? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

d) Prodej plyn. přípojky na fotbalovém hřišti a zřízení věcného  břemene  
Návrh na prodej plynové přípojky na fotbalovém hřišti s návrhem smlouvy o zřízení věcného 

břemene pro s.r.o. GasNet zastupitelé obdrželi. GasNet, s.r.o. zaplatí cca 15000,- Kč. 

Všechny plynové přípojky k obecním objektům jsou již ve vlastnictví GasNetu, s.r.o. Postup 

je takový, že Obec musí nejprve nechat udělat geometrický plán a podepsat smlouvu o 

věcném břemeni. Pak to všechno vloží do katastru a až to katastr zapíše, tak GasNet s.r.o. s 

námi uzavře smlouvu o odkupu. Celá smlouva bude doplněna až po vypracování 

geometrického plánu.  

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny 

 

Kdo schvaluje prodej plynové přípojky na fotbalovém hřišti a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společností GasNet, s.r.o. dle předloženého návrhu a po zpracování geometrického 

plánu? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

e) Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 0317499479 ze dne 18.12.2017 

Jedná se o žádost obce na uzavření dodatku z důvodu prodloužení čerpání úvěru na 

kofinancování namísto do 30.6.2018 do 31.10.2018 tj. do dokončení stavby „Komunikace 

pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
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Kdo souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317499479 ze dne 18.12.2018 s ČS 

a.s. z důvodu prodloužení lhůty čerpání úvěru do 31.10.2018? 

plánu? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

f) Spolupodílení se s Obcí Družec na kofinancování stavby chodníku  Braškov, 

Valdek - Družec? 

 Starosta požádal zastupitele o souhlas, aby se obec podílela společně s Obcí 

Družec v poměru délky ve svých katastrech na kofinancování a inženýringu 

stavby chodníku z Valdeku do Družce. 

 Dotazy: 

Ing. M. Vostrá: Předpokládám, že návrh je finančně krytý. 

Odpověď starosty: Zatím není ani projekt, jde o záměr.  

 

Kdo souhlasí se spolupodílením se s Obcí Družec na kofinancování stavby chodníku Braškov, 

Valdek – Družec? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

K BODU 9) DISKUSE: 

V diskusi se přihlásili o slovo: 

 

E. Brédlová: Dočkáme se někdy na Toskánce vybudování vjezdů do zahrad z Pražské ulice? 

V Braškovských novinách se o tom píše už několik let, že budete žádat o dotaci a nic se neděje.   

Odpověď starosty: V Programu rozvoje obce v Braškovských novinách se píše o tom, co obci 

chybí. Je důležité vědět, že tento program není to, co budeme stavět, ale to, co obci chybí a 

v tom je obrovský rozdíl. V tom programu je vidět, co už je zpracováno do formy stavebního 

povolení a co jsou jen projekty. Dále kde se může žádat o dotaci, ale nikdy se vlastně neví, 

jestli to vyjde. Co se týká vjezdů na Toskánce, vloni jsme museli zastavit všechny investiční 

akce, protože jsme nebyly v dobré finanční situaci.  

Odpověď místostarosty: V Programu rozvoje obce to bylo za necelý milión korun, což jsou 

velké peníze. Změní-li se situace a dostaneme se k dotacím, jak říkal starosta, tak to není 

zabitá záležitost. Bohužel je to tak, že je tady řada komunikací, na něž je stavební povolení a 

kdybychom měli peníze tak začneme zítra, bohužel nejsou. 

 

M. Šímová: Co studánka, bude se revitalizovat letos? 

Odpověď starosty: Chtělo by tam poslat šikovné kameníky, vyčistit ji a postavit z kamene, nic 

jiného to nechce. Loni jsme přestali dělat, protože jsme museli, neboť jsme takovým tempem 

přijímali dotace, že jsme nebyli schopni to kofinancovat  ani 10%, prostě to nešlo. Teď už 

jsme se vzpamatovali oproti loňsku. 

 

Ing. J. Kouba: Před dvěma lety jsem chtěl, jestli by byl možný častější provoz sběrného 

dvora. Tak se přidala jedna sobota i vloni, ale teď už to zase není – je jedna sobota za měsíc. 

Nešlo by udělat pravidlo od dubna do listopadu každou sudou sobotu? Byl přijatý zákon, který 



 6 6 

stanoví, že původcem odpadu není občan ale obec. Ostatní obce v okolí mají sběrné dvory v 

daleko horším stavu než my, ale provozují ho několikrát za týden.  

Odpověď ing. Kolrusz: my za prvé nemáme sběrný dvůr, ale sběrné místo, to je o něčem 

jiném. Když jsme dělali vyhlášku o odpadech, kterou schvaluje min. vnitra, tak nám dali jasně 

najevo, že u některých druhů odpadů stačí jednorázový svoz, nebo 2x za rok. Kdo dobře 

hospodaří na svém pozemku s odpady nemá problémy a nepotřebuje sběrné místo, to musím 

dodat. 

Odpověď starosty: Budeme se tím v radě zabývat, jak zvýšit frekvenci svozu. 

 

 

K bodu 10) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise Ing. M. Randáková. Připomínky ani návrhy 

na jeho doplnění nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení? 

Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Peták, 

Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17,21 hodin 
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Usnesení 
19. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 4.6. 2018 na OÚ Braškov  

 

         Zastupitelstvo obce po projednání: 

a) bere na vědomí: 

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce, konaného 

5.3.2018  

2) Informaci o rozpočtovém opatření č. 3, schváleném radou obce  

3)    Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.4.2018 

 

b) schvaluje: 

1) Závěrečný účet obce za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2017 bez výhrad 

2) Aktualizovaný “Program rozvoje obce” z května 2018 

3) Výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci „Retenční nádrž Braškov“ 

a uzavření Smlouvy o dílo s paní Helenou Novákovou za 25 tis. Kč. 

4) Bezúplatný převod pozemku p.č. 20/20, ost. plocha/ost. komunikace o výměře 203 

m2 obci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

5)  Prodej plynové přípojky na fotbalovém hřišti a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společností GasNet, s.r.o. dle předloženého návrhu a po zpracování 

geom. plánu 

6) Darovací smlouvy a přijetí finančních darů od firem: 

• Kartex media packaging, s.r.o.  ve výši   5.000,-- Kč 

• ČNES dopravní stavby, a.s.          ve výši 10.000,-- Kč 

• Petr Štěpán    ve výši   6.000,-- Kč 

• KONPRAX, s.r.o.   ve výši 15.000,-- Kč 

• Helena Vaitová   ve výši   8.000,-- Kč 

• Karel Kalenda   ve výši   2.000,-- Kč 

• Reklama Marko   ve výši   5.000,-- Kč 

• Uniservis Hašek, s.r.o.  ve výši   5.000,-- Kč 

• Cihelna Bratronice, s.r.o.  ve výši   2.000,-- Kč 

• FVDS Europe, a.s.   ve výši 10.000,-- Kč  

• Delta International Cargo s.r.o. ve výši 10.000,-- Kč 

 

 c) souhlasí 

1) S uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317499479 ze dne 18.12.2017 

s Českou spořitelnou a.s. z důvodu prodloužení lhůty čerpání úvěru 

2) S vyřazením nepotřebného majetku dle seznamu v celkové hodnotě 119.829,-- Kč 

3) Se spolupodílením se s Obcí Družec na kofinancování stavby chodníku Braškov, 

Valdek – Družec 

 

d) stanoví 

Počet členů Zastupitelstva obce Braškov pro volební období 2018-2022 na 15. 

 

 

     Ing. Vladimír D r á b 

       starosta 

Ověřovatelé: 

Ing. Miroslav   D o k s a n s k ý 

 

Eva   S t ř e l e č k o v á  

 

Zapsala: Jarmila Hehejíková 


