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ZÁPIS 

Z MIMOŘÁDNÉHO 4. VEŘ. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 29. května 2019 od 17,00 hodin Obecním úřadě Braškov 

 

Program:  
1) Zahájení 

2) Schválení výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Braškov, rekonstrukce chodníku 

Bezděkovská“ 

3) Schválení výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Braškov, rekonstrukce chodníku 

Družecká“ 

4) Souhlas s přijetím dotace pro jednotku SDH na akci "Pořízení komunikačních prostředků pro 

jednotku" z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace 

5) Souhlas s přijetím dotace pro jednotku SDH na akci "Vybavení jednotky stanem pro OOB" z 

rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

6) Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro jednotku SDH 

7)  Diskuse 

8) Usnesení a závěr 

 

 

K bodu 1) ZAHÁJENÍ 

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

je přítomno 10 členů zastupitelstva – omluveni :  J. Peták,  Š. Pilátová, Ing. P. Vacek, JUDr. 

D. Viduna, Ing. M. Vostrá.  

 Listiny s podpisy přítomných zastupitelů a 3 občanů jsou přílohou originálu tohoto 

zápisu. 

 Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu s pozvánkou 

byl zveřejněn na úřední desce.  Rada obce dále navrhla doplnění programu o tyto nové 4 

body: 
4) Souhlas s přijetím dotace pro jednotku SDH na akci "Pořízení komunikačních 

prostředků pro jednotku" z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace 

5) Souhlas s přijetím dotace pro jednotku SDH na akci "Vybavení jednotky stanem pro 

OOB" z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace 

6) Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro jednotku SDH 

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

Konečná,  Stádník, Štěpán, Ing. Vaitová, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: 

MUDr. Ilona Konečná a Ing. Helena Vaitová  

 

Do návrhové komise byli zvoleni:  

předseda Ing. K. Dolejšová  – předseda a členové: Ing. M. Doksanský, T. Votava    
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K bodu 2) SCHVÁLENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  NA ZHOTOVITELE STAVBY: 

„Braškov, rekonstrukce chodníku Bezděkovská“ 

Starosta uvedl, že jde o dodělání chodníku, který chybí v naší obci, nikoliv 

až na Horní Bezděkov. Návrh smlouvy o dílo a rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky zastupitelé obdrželi. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 

“Braškov, rekonstrukce chodníku Bezděkovská“  s firmou Stavba Bartoš, s.r.o.za cenu 

1.066.076,98 Kč bez DPH.? 

Pro: 9 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná,  Stádník, Ing. Vaitová, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (Štěpán) 

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

 

K bodu 3) SCHVÁLENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  NA ZHOTOVITELE STAVBY: 

„Braškov, rekonstrukce chodníku Družecká“ 

Starosta informoval, že byly rovněž doručeny 3 nabídky, které otevírala 

komise a vyhrála firma Stavba Bartoš. Návrh smlouvy o dílo a rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky zastupitelé obdrželi. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 

“Braškov, rekonstrukce chodníku Družecká“  s firmou Stavba Bartoš, s.r.o. za cenu 

806.769,33 Kč bez DPH ? 

Pro: 10 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná,  Stádník, Štěpán, Ing. Vaitová, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

 

K bodu 4) SOUHLAS S PŘIJETÍM DOTACE PRO JEDNOTKU SDH NA AKCI 

"Pořízení komunikačních prostředků pro jednotku" z rozpočtu 

Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace  

Schválenou žádost o dotaci vč. popisu a účelu zastupitelé obdrželi.  

Bude pořízena jedna vozidlová radiostanice jako náhrada za nefunkční a dvě 

ruční radiostanice pro komunikaci u zásahu. Všechny budou umístěny na 

cisterně. Celkové předpokládané náklady 35.100,-- Kč, z toho dotace 25.000,--

Kč (71,25%). 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s přijetím dotace pro jednotku SDH na akci „Pořízení komunikačních 

prostředků pro jednotku“ z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč? 

Pro: 10 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná,  Stádník, Štěpán, Ing. Vaitová, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 
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K bodu 5) SOUHLAS S PŘIJETÍM DOTACE PRO JEDNOTKU SDH NA AKCI 

"Vybavení jednotky stanem pro OOB"  z rozpočtu Středočeského 

kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

Schválenou žádost o dotaci vč. popisu a účelu zastupitelé obdrželi. Pro 

jednotku Braškov-Valdek bude pořízen stan s nafukovací konstrukcí o výměře 

25m2, který bude sloužit pro účely ochrany obyvatelstva Středočeského kraje. 

Zároveň bude pořízeno nafukovadlo a naftové topení pro vyhřívání stanu. 

Celkové předpokládané náklady 115.000,-- Kč, z toho dotace 100.000,-- Kč 

(86,957%). 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s přijetím dotace pro jednotku SDH na akci „Vybavení jednotky stanem pro 

OOB“ z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace ve výši 100.000,-- Kč? 

Pro: 10 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná,  Stádník, Štěpán, Ing. Vaitová, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

 

K bodu 6) PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO 

JEDNOTKU SDH 

Starosta požádal zastupitele o souhlas k podání žádosti o dotaci pro nákup 

dodávky pro jednotku Sdružení dobrovolných hasičů. 

 

Kdo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na dopravní automobil pro jednotku SDH? 

Pro: 10 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná,  Stádník, Štěpán, Ing. Vaitová, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

 

K bodu 7) DISKUSE 

Všechny dotazy vznesené v diskusi byly občanům zodpovězeny. 

 

 

K bodu 8)  USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise Ing. K. Dolejšová.  

Návrhy na doplnění nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení? 

Pro: 10 hlasů (Bečka, Ing. Doksanský, Ing. Dolejšová, Ing. Dráb,  Ing. Kolrusz, MUDr. 

Konečná,  Stádník, Štěpán, Ing. Vaitová, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17,13 hodin. 
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Usnesení  

mimořádného 4. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,  konaného dne 29. května 2019  

na OÚ Braškov 

 

Zastupitelstvo obce po projednání: 

 

a) schvaluje 

1) Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele stavby “Braškov, rekonstrukce 

chodníku Bezděkovská“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Stavba Bartoš, 

s.r.o.za cenu 1.066.076,98 Kč bez DPH. 

2) Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele stavby „Braškov, rekonstrukce 

chodníku Družecká“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Stavba Bartoš, s.r.o.za 

cenu 806.769,33 Kč bez DPH. 

3) Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro jednotku SDH 

 

b) souhlasí 

1) S přijetím dotace pro jednotku SDH na akci "Pořízení komunikačních prostředků 

pro jednotku" z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč.  

2) S přijetím dotace pro jednotku SDH na akci "Vybavení jednotky stanem pro 

OOB" z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace ve výši 100.000,-- Kč. 

 

 

 

 
 

Ing. Vladimír   D r á b 

starosta 

 

 

Ověřovatelé 

MUDr. Ilona   K o n e č n á 

 

Ing. Helena   V a i t o v á 

 

 

Zapsala: Jarmila Hehejíková 

 


