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ZÁPIS 

Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 18. února 2019 od 17,00 hodin v restauraci U Chalupů na Braškově 

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Kontrola plnění usnesení 1. zasedání  

3. Rozpočtové opatření č. 9 

4. Výběr administrátora veř. zakázek na zhotovitele stavebních akcí 

5. Souhlas s pracovněprávním vztahem mezi obcí a členem zastupitelstva  

6. Pojistné smlouvy - zplnomocnění k zastupování obce pro Sollucco, s.r.o. 

7. Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace“ z programu MMR 

8. Zastupování obce před Nejvyšším správní soudem 

9. Určení funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn 

10. Diskuse 

11. Usnesení a závěr 

 

 

K bodu 1) ZAHÁJENÍ 

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

přítomno 14 členů zastupitelstva – omluvena Ing. M. Vostrá. 

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

radou obce a zveřejněn na úřední desce.  

 Dále starosta uvedl, že na základě dodatečných informací se posunul termín pro doručení 

nabídek na Výběr zhotovitele na akci „Retenční nádrž Braškov“ až na 6.3.2019, proto bude tento 

bod vypuštěn z dnešního programu zasedání.  

 Dále navrhl doplnění programu o 2 body: 

• Zastupování obce před Nejvyšším správním soudem v případu ÚP 

• Určení funkce, pro kterou bude člena zastupitelstva uvolněn 

Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.   

Všechny zastupitelům zaslané písemné podklady k dnešnímu zasedání jsou přílohou originálu 

tohoto zápisu. 

 

 

Kdo souhlasí, aby se zastupitelstvo řídilo navržený programem? 

Pro: 14 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná,  Peták, Pilátová, Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna,  

Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: 

JUDr. D. Viduna a T. Votava.  

Do návrhové komise byli 11 hlasy (3 se zdrželi) zvoleni:  

předsedkyně Ing. H. Vaitová a členové Ing. K. Dolejšová  a Ing. M. Doksanský.  
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K bodu 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

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

novinách.  

 Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s tím, aby byla zpráva o kontrole plnění usnesení 1. zasedání vzata na vědomí? 

Pro: 14 hlasů  (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb, ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná, Peták, Pilátová,  Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 

 

 

K bodu 3) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9 

 Změnu rozpočtu č. 9 odsouhlasenou radou obce dne 7.1.2019 zastupitelé obdrželi.  

        Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s tím, aby bylo vzato na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 9? 

Pro: 14 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná,  Peták, Pilátová, Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, 

Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

 

K bodu 4) VÝBĚR  ADMINISTRÁTORA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA 

ZHOTOVITELE STAVEBNÍCH AKCÍ 

Starosta uvedl, že podklady, tj. protokol z hodnocení nabídek a Rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky zastupitelé obdrželi. Jediným hodnotícím kritériem byla 

nabídková cena. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána firma CGB – Consult, s.r.o. 

Praha 4. 

 Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo schvaluje výběr administrátora veřejných zakázek na zhotovitele stavebních akcí pro Obec 

Braškov – společnost s r.o.  CGB – Consult Praha? 

Pro: 14 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná,  Peták, Pilátová, Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, 

Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

 

K bodu 5) SOUHLAS S PRACOVNĚPRÁVNÍM VZTAHEM MEZI OBCÍ A ČLENEM 

ZASTUPITELSTVA 

Starosta uvedl, že nově je ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva vyslovovat souhlas 

se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva. Podklady 

zastupitelé obdrželi. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
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Kdo souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce s Ing. M. Doksanským na přípravu 

pasportu veřejného osvětlení? 

Pro: 13 hlasů (Bečka, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. Konečná, Peták,  

Pilátová, Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (Ing. Doksanský)  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno  

 

 

Kdo souhlasí s ukončením prac. poměru k 28.2.2019 jako „technický pracovník obce“ a 

uzavřením nové pracovní smlouvy s p. P. Stádníkem, členem zastupitelstva obce, na dobu 

neurčitou od 1.3.2019  v rámci projektu „Vítejte v Braškově – Podpora a rozvoj cestovního 

ruchu v obci Braškov“ na druh práce správa a údržba nemovitého a movitého majetku, jejich 

zařízení, údržba techniky, strojů a zařízení pořízených v rámci projektu. Platové zařazení dle 

platných a účinných obecně závazných právních předpisů? 

Pro: 13 hlasů (Bečka, , Ing. Doksanský,  Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná, Peták,  Pilátová,  Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (P. Stádník)  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno  

 

 

Kdo souhlasí s s uzavřením pracovní smlouvy s p. T. Votavou na dobu neurčitou od 1.3.2019, 

která nahrazuje pracovní smlouvu ze dne 1.11.2013 s p. T. Votavou, členem zastupitelstva obce,  

na druh práce „technický pracovník obce Braškov“ na 20 hodin týdně a „technický pracovník 

pro jednotku SDH“ na 20 hodin týdně. Platové zařazení dle platných a účinných obecně 

závazných právních předpisůa platovým zařazením dle platných a účinných obecně závazných 

právních předpisů?  

Pro: 13 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský,  Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná, Peták,  Pilátová, Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (T. Votava)  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno  

 

 

Kdo souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce s p. P. Stádníkem na rok 2019 na vedení 

obecní kroniky? 

Pro: 13 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová,  Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná, Peták,  Pilátová,  Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (P. Stádník)  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno  

 

 

 

K bodu 6)  POJISTNÉ SMLOUVY – ZPLNOMNOCNĚNÍ K ZASTUPOVÁNÍ OBCE 

PRO SOLLUCCO, s.r.o. 

Starosta informoval, že obci vypověděla makléřská skupina BOZK s.r.o. plnou moc 

k zastupování obce při jednáních souvisejících s pojištěním k 1.2.2019. 

Rada obce navrhuje nové zplnomocnění k zastupování pro spol. s r.o. SOLLUCCO. 

Text nové plné moci pro SOLLUCCO s.r.o. zastupitelé obdrželi.  

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
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Kdo schvaluje zplnomocnění společnosti s r.o. SOLLUCCO k zastupování obce ve všech 

právních jednáních, souvisejících s pojistnými smlouvami a pojistnými událostmi obce? 

Pro: 14 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský,  Ing. Dolejšová,  Ing. Dráb, Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná, Peták,  Pilátová,  Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, 

Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 

 

K bodu 7) PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA AKCI „OPRAVA MÍSTNÍ 

KOMUNIAKCE“ Z PROGRAMU MMR 

Starosta sdělil, že příkazní smlouvu s firmou ARTENDR s.r.o. k zabezpečení 

přípravy žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Braškov“ 

zastupitelé obdrželi. Obec bude žádat o dotaci na komunikaci U Dubu z programu 

ministerstva pro místní rozvoj, neboť je to jediná ulice, na kterou se tento dotační 

program hodí a dá se využít. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo schvaluje příkazní smlouvu s firmou Artendr s.r.o. k zabezpečení přípravy žádosti o dotaci 

na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Braškov“? 

Pro: 14 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, , Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná, Peták,  Pilátová,  Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, 

Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně  

 

 

Kdo schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci na akci „Obytná zóna v ul. U Dubu 

Braškov – Valdek“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul - 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací? 

Pro: 14 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský,  Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná, Peták,  Pilátová,  Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, 

Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně  

 

 

K bodu 8)  ZASTUPOVÁNÍ OBCE PŘED NEJVYŠŠÍM SPRÁVNÍM SOUDEM 

Starosta informoval, že se jedná o obranu našeho územního plánu proti developerům. 

V první instanci jsme vyhráli a pokračujeme dále.  

 

Kdo schvaluje, aby starosta v řízení o zrušení části OOP vedeném před Nejvyšším správním 

soudem nadále intenzivně spolupracoval s AK Pelikán-Krofta-Kohoutek, advokátní kancelář 

s.r.o.? 

Pro: 14 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná, Peták,  Pilátová,  Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, 

Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 9) URČENÍ FUNKCE, PRO KTEROU BUDE ČLEN ZASTUPITELSTVA 

UVOLNĚN 

Zastupitelstvo Obce Braškov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

obcích"), určuje, že: 

člen zastupitelstva Obce Braškov bude s účinností k 1. březnu 2019 funkci předsedy 

stavební komise zřízené radou Obce Braškov v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) 

zákona o obcích vykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva s tím, že odměňování 

takto uvolněného člena zastupitelstva se bude řídit platnými a účinnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

 

Kdo schvaluje, aby člen zastupitelstva vykonával funkci předsedy stavební komise zřízené radou 

obce jako uvolněný člen zastupitelstva, a to s účinností od 1. března 2009 a odměnou podle NV 

č. 318/2017 Sb.? 

Pro: 13 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. Konečná, Peták,  

Pilátová,  Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (Ing. Dolejšová)  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno  

 

K bodu 10) DISKUSE 

V diskusi se přihlásili o slovo: 

 

Z. Pokorný: poděkování za realizaci kovových svodidel na návsi. 

J. Poštolková: dotaz na dopravu, na dopravně inž. opatření, jak budou pokračovat dále. 

Odpověď ing. Kolrusz: Dopravně inž. opatření přeháněli instituce, které do toho zasahovaly.  

Mezitím ministerstvo dopravy vydalo metodickou příručku k omezení tranzitní nákladní 

dopravy, která nemá chybu. Znovu jsme se obrátili na ministerstvo životního prostředí, kteří 

slibili, že  s metodikou seznámí všechny složky a budou to připomínkovat nebo to akceptují. 

Obce s rozšířenou působností – tady Kladno jsou schopni to sami zajistit – jsou jen 2 druhy 

značek, které se umístí tak vhodně, aby kamiony nezajížděly do obcí.  

Na magistrátu jsem se dozvěděl, že od 1. dubna do září bude uzavřen z důvodu rekonstrukce 

kompletně úsek silnice od Hřebenek až k D. mlýnu vč. autobusové dopravy. Od září začne nová 

výluka dopravy z důvodu zpevňování svahů, aby nedošlo k utržení vozovky do D. mlýna. 

Vypadá to na takové 2 roky, že tu nebudou jezdit kamiony. Definitivní řešení ale spočívá 

v obchvatu Kladna a současně propojení D6 a D7, bohužel je tam spousta zádrhelů.  Podle 

informace z Ředitelství silnic a dálnic odhadují začátek stavby obchvatu na rok 2023. 

M. Šímová: Po roce se ptám, co bude se studánkou? Žádná oprava se nekonala, děti si tam hrají, 

deska je prasklá a jestli na někoho spadne, zodpovědnost bude na vás.  

Odpověď starosty:  jestli je oprava studánky v Programu rozvoje obce, zrekonstruujeme to 

z rozpočtu a nebudeme čekat na dotační titul. Ing. Dolejšová to vymyslí, jak provedeme. 

Starosta nechal zastupitele hlasovat, kdo je pro rekonstrukci z obecního rozpočtu: odsouhlaseno 

jednomyslně. 

K. Svobodová: vážím si práce zastupitelstva a toho, co pro obec dělají. Vím, že neznalost 

zákona neomlouvá a mám dotaz, kterým reaguji na článek místostarosty v Braškovských 

novinách ohledně nedoplatků za odpad - 100,-- Kč na osobu. Z těch 2% občanů je to i zřejmě 

moje dcera a její 3 děti. Dnes jsem šla na obecní úřad jej za dceru doplatit a napadlo mě se 

zeptat, zda se platí i za děti. Zajímalo by mě, jak je to s evidencí, dcera tu 16 let nežije, má dvě 

občanství a má zde i trvalé bydliště. Děti se narodily v Americe, kde žijí, ale na matrice v Brně 

jim přidělili rodné číslo a bylo potřeba vyplnit i adresu. Zajímalo by mě, zda a v jaké databázi 

jsou vedeni trvale. 
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Odpověď místostarosty: nechceme dělat výjimky z každého případu, nejste jediná. Odpovídáme 

na to tak, že pokud zde máte trvalé bydliště, tak podle naší obecní vyhlášky máte povinnost platit 

za odpady. Tento případ je výjimečný, bylo by dobré zjistit, proč tady ty děti mají být přihlášeni, 

proč se neodhlásí. Asi automaticky mají bydliště podle bydliště matky, a to my neovlivníme, je 

to podle zákona. Můžeme udělat výjimku v takovémto případě a osvobodit děti. Bylo by dobré, 

napsat na obecní úřad žádost o zproštění placení poplatku, aby v tomto případě, když mají trvalé 

bydliště v Americe, děti platit nemusely, a měli jsme to doloženo. 

R. Fröhlich: četl jsem v B. novinách, že ti dlužníci budou předáváni k vymáhání, k exekuci. Kdo 

dluží a nezareaguje, tak bude předán advokátní kanceláři k vymáhání dluhu – je právně čisté ta 

jedna výzva v novinách.   

Odpověď místostarosty: ta výzva v novinách je jen proto, aby se všichni nad tím zamysleli, že 

nelze neplatit. Bude vymáháno v souladu se zákony ČR prostřednictvím advokátní kanceláře a 

rozhodně bude ještě každý písemně  vyrozuměn o výši svého dluhu. 

R. Fröhlich: ještě k terminologii - je tam uvedena neobydlená nemovitost, co to znamená?  

Odpověď místostarosty: Pokud tam není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, tak je neobydlená ta 

nemovitost. Nejsme detektivní kancelář, abychom zjišťovali, jestli tam někdo bydlí. V případě, 

že je tam někdo přihlášen, tak se na něho vztahují určitá pravidla a pokud v nemovitosti není 

nikdo přihlášen, tak se na ni vztahují jiná pravidla. Taková je vyhláška, již letitá.  Ve vyhlášce to 

stojí takto, tak používáme terminologii této vyhlášky. 

Ing. J. Horník: chtěl bych se vrátit k dopravní problematice a poděkovat za to, že byla 

zveřejněna zpráva dopravní komise o situaci, jak řešila. Co mi tam hlavně chybí, že všechny 

obce dnes protěžují parkování pro svoje rezidenty a zavádí přísné sankce proti těm, kteří parkují 

neoprávněně na jeho území, ale v Braškově je to naopak. Tady protěžujeme konkrétně v ul. 

Dukelské ve zúženém prostoru před hospodou parkování přespolních a je to na úkor místních 

občanů. Je tady porušován soustavně zákon o provozu na pozemních komunikacích. Proto bych 

navrhoval, aby rada, která se bude tou zprávou dopr. komise zabývat, žádala o doplnění toho, 

aby bylo posíleno dopravní značení tak, aby byl zákon dodržován i na tomto kritickém úseku. 

Kvůli tomu byla vlastně dopravní komise zhruba před 2 lety zřízena.  

Současně postrádám, že by se jakýmkoliv způsobem řešila situace v ul. Sportovců. Nenašel jsem 

tam jediné opatření, které by zlepšilo situaci s parkováním aut.  Navrhoval jsem, že se dá řešit 

tím, že povolíte stání na chodníku, které již tam někteří uplatňují, ale samozřejmě tím porušují 

zákon. 

Druhá věc je výstavba. Myslím, že jste věnovali pozornost stavební komisi a ustanovili paní ing. 

Dolejšovou jako uvolněnou, protože tady v poslední době došlo k několika závažným 

problémům v činnosti výstavby v Braškově a je potřeba se tomu podrobněji věnovat. Mě zaujala 

situace ohledně výstavby chodníku Braškov, Valdek -  V. Dobrá. Je to jedna z největších 

investičních akcí s cenou za 14 mil. Kč. Můj možná subjektivní názor: stavba se mi zdá, že byla 

již při navržení projektantem předražená, protože 10 tis. Kč za m2 chodníku se mi zdá dosti 

nadnesené. Také mě překvapilo, že za tu cenu nedovedla stavební firma včas odvést své dílo. 

Stavba podle smlouvy měla být dokončena 15.10.2018. Snažil jsem se dopídit, z jakého důvodu 

to nebylo provedeno. Žádal jsem o informace obecní úřad a ten mi je neposkytl. Dodatkem 

smlouvy o zhotovení chodníku obecní úřad prodloužil termín zhotovení stavby o zhruba 1,5 

měsíce. Tím pádem se zhotovitel stavby zprostil zaplacení smluvní pokuty, která byla v původní 

smlouvě stanovena tak, že by dosáhla částky asi 900 tis. Kč, obec o ně vlastně přišla. Myslím si, 

že by se tou situací měl někdo zabývat a dal bych podnět kontrolnímu výboru obce Braškov, aby 

prověřil,  zda se postupovalo v souladu s veř. zakázkou, v souladu se smlouvou a zda byly 

uplatněny sankce tak,  jak to požadovala smlouva. Žádnou sankci jsem v rozpočtu obce za rok 

2018 nenašel a tzn., že zřejmě se žádná sankce neuplatňovala. Jak najednou v říjnu vzniklo 1,5 

měsíce skluzu jsem si nedovedl vysvětlit a obec mi o tom odmítla poskytnout jakékoliv 

informace. Předpokládám, že se příslušný kontr. výbor tím bude zabývat a podá občanům 

zprávu,  proč obec přišla o 900 tis. Kč. 
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M. Šímová: obecní úřad dříve vybíral poplatky za parkování nákl. aut v obci. Teď tu parkují na 

chodníku v ul. Rudé armády dodávky a při výjezdu z domů brání ve výhledu na silnici.  

Odpověď starosty: pan Votava zmapuje, kdo kde parkuje stabilně na chodníku a budeme to řešit. 

J. Poštolková: chci upozornit na značně popraskaný povrch silnice č. 118, je to sice krajská 

silnice, ale jsou zde poškozené uzávěry vodovodního řadu, který je starý a bylo zde již několik 

poruch. 

R. Fröhlich: dotaz k dopravní komisi, zda řešila zklidnění dopravy v ul. Ke Skalce podél 

rybníka. Podařilo se sice instalovat značku 30 km/h, ale ta ulice je relativně široká, dlouhá, rovná 

a nabízí se rychlá jízda. Denně to vidím, vím, kdo tam jezdí rychle, ale jde o to najít řešení, buď 

retardér, výhybky např. květináče a minimalizovat rizika pro ty, co tudy chodí např. do školky. Je 

třeba vykácet i náletové dřeviny, které zasahují do vozovky. 

Odpověď starosty: o té ulici víme, jsou tam problémy odjakživa. Návrh udělat dopravní opatření 

tak, aby se tam nic nestalo schvaluji, ale retardér je vhodný v extravilánu,  v intravilánu ho 

opravdu nedoporučuji. Požádáme dopravní komisi, aby tam tu rychlou jízdu zkomplikovala, 

např. mechanickou překážkou v silnici. Mohli bychom to zkusit nechat namalovat projektanta. 

J. Weber: to má určitou legislativu, nejde jen říci, tady se jezdí rychle. To je běh na dlouhou 

trať. 

Odpověď místostarosty: u dětského hřiště na Valdeku se osvědčily příčné čáry a stopka. 

Vodorovné dopravní značení by možná pomohlo. 

Ing. J. Horník: vloni se objevila černá skládka na polní cestě k dolejší hrázi, mám dotaz, jestli 

se podařilo viníka zjistit. 

Odpověď T. Votavy: oznámení jsme předali na policii, která ale nic nezjistila a věc odložila. 

 

 

K bodu 11)  USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise Ing. H. Vaitová.  

Návrhy na doplnění nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení? 

Pro: 14 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná, Peták,  Pilátová, Stádník, Štěpán, Ing. Vacek, Ing. Vaitová, JUDr. Viduna, 

Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18,08 hodin. 
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Usnesení 

2. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 18.2. 2019 

 v restauraci U Chalupů na Braškově  

 

         Zastupitelstvo obce po projednání: 

a) bere na vědomí: 

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

10.12.2018   

2) Informaci o rozpočtovém opatření č. 9, schváleném radou obce 

 

b) schvaluje: 

1) Výběr firmy CGB-Consult s.r.o. Praha 4 na poskytnutí služby “Administrace 

veřejných zakázek na stavební práce pro Obec Braškov”. 

2) Zplnomocnění pro SOLLUCCO s.r.o. k zastupování obce při jednáních 

souvisejících s pojištěním 

3) Příkazní smlouvu s firmou ARTENDR s.r.o. k zabezpeční přípravy žádosti o 

dotaci na akci “Rekonstrukce místní komunikace v obci Braškov”  

4) Vypracování a podání žádosti o dotaci na akci : „OBYTNÁ ZÓNA v ul. U Dubu 

Braškov - Valdek“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, dotační titul - 117d8210A – Podpora obnovy místních 

komunikací. 

 

 

c) souhlasí 

1) s uzavřením DPP s Ing. M. Doksanským, členem zastupitelstva obce, na dobu od 

1.3.2019 do 30.4.2019 na přípravu pasportu veřejného osvětlení; 

2) s ukončením prac. poměru k 28.2.2019 jako „technický pracovník obce“ a 

uzavřením nové pracovní smlouvy s p. P. Stádníkem, členem zastupitelstva obce, 

na dobu neurčitou od 1.3.2019  v rámci projektu „Vítejte v Braškově – Podpora a 

rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov“ na druh práce správa a údržba 

nemovitého a movitého majetku, jejich zařízení, údržba techniky, strojů a zařízení 

pořízených v rámci projektu. Platové zařazení dle platných a účinných obecně 

závazných právních předpisů. 

3) s uzavřením nové pracovní smlouvy od 1.3.2019 na dobu neurčitou, která 

nahrazuje pracovní smlouvu ze dne 1.11.2013 s p. T. Votavou, členem 

zastupitelstva obce,  na druh práce „technický pracovník obce Braškov“ na 20 

hodin týdně a „technický pracovník pro jednotku SDH“ na 20 hodin týdně. 

Platové zařazení dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.  

4) s uzavřením DPP s p. P. Stádníkem, členem zastupitelstva obce, na rok 2019 na 

vedení obecní kroniky. 

 

d) určuje funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn 

Zastupitelstvo obce Braškov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

obcích"), určuje, že: 

 

člen Zastupitelstva obce Braškov bude s účinností k 1. březnu 2019 funkci 

předsedy stavební komise zřízené Radou obce Braškov v souladu s § 102 odst. 2 

písm. h) zákona o obcích vykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva s tím, že 

odměňování takto uvolněného člena zastupitelstva se bude řídit platnými a 

účinnými obecně závaznými právními předpisy. 
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e) ukládá starostovi obce 

V řízení o zrušení části opatření obecné povahy vedeném před Nejvyšším 

správním soudem pod sp. zn. 8 As 28/2019 nadále intenzivně spolupracovat s 

advokátní kanceláří PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., 

IČO: 275 92 936. 

 

 

f) pověřuje starostu obce 

K podepsání  a všem úkonům, které jsou potřebné k provedení výše uvedených a 

zastupitelstvem schválených bodů dnešního usnesení. 

 

 

    Ing. Vladimír D r á b 

      starosta 

 

Ověřovatelé: 

JUDr. Daniel   V i d u n a 

 

Tomáš   V o t a v a  

 

 

 

Zapsala: Jarmila Hehejíková 

 

 

 

 


