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ZÁPIS 
Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 15. prosince 2014 od 17,00 hodin na OÚ Braškov 
 
 
Program:   
 

1) Zahájení 
2) Program výstavby obce 
3) Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2014 
4) 5. změna rozpočtu na rok 2014 + odpis nepotřebného materiálu 
5) Návrh rozpočtu obce na rok 2015 
6) Výhled rozpočtu na r. 2016-2018 
7) Různé: 

a) Výběr zhotovitele na akce: 
 „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty z Braškova do Kyšic“ 

 „Úprava veř. prostranství v obci Braškov - projekt nových výsadeb veřejné zeleně II." 
b)  Výběr zhotovitele na údržbu veř. zeleně na rok 2015  
c)  Návrh úpravy pomníku 
d) Vypsání  nového výběrového řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření 

kapacity MŠ“ 
 

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

přítomno 12 členů zastupitelstva; omluveni: ing. K. Dolejšová, MUDr. Konečná a ing. Vostrá. 
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce a 
zveřejněn na úřední desce. Přečetl návrh programu a požádal zastupitele o doplnění do bodu Různé: 
d) Vypsání  nového výběrového řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ“ 

Další návrhy nebyly vzneseny a starosta požádal o hlasování k přednesenému a doplněnému  
návrhu programu. Program byl odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude 
řídit schváleným programem. 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: Š. Pilátová a J. Peták.  Do návrhové 
komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně ing. M. Randáková, členové ing. Kolrusz a ing. M. 
Doksanský.  

Listiny s podpisy 12 členů zastupitelstva a 7 přítomných občanů jsou přílohou originálu tohoto 
zápisu. 

 
VZDÁNÍ SE MANDÁTU A SLIB NOVÉHO ČLENA ZASTUPITELSTVA  
Starosta oznámil rezignaci MUDr. Ilony Konečné na mandát člena zastupitelstva obce ke dni 

18.11.2014. Náhradníkem z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů – Česká vesnice je 
Eva Střelečková, která po složení slibu člena zastupitelstva podle § 69/3 zákona o obcích před 
zastupitelstvem, který přečetla Jarmila Hehejíková, se ujala svého mandátu.  

Dále starosta informoval, že rada obce na svojí 1. schůzi dne 10.11.2014 rozhodla o 
zřízení následujících komisí a jejích složení: 

Komise stavební: předsedkyně Ing. K. Dolejšová  
členové ing. M. Doksanský a  B. Bečka 
 
Komise kulturní, školská a pro sport: předseda P. Stádník  
členové MUDr. Konečná, kterou dnes nahradí E. Střelečková a J. Peták 
 
Komise ŽP a veř.pořádku: předseda Ing. J. Kolrusz  
členové T. Votava a Š. Pilátová 
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K bodu 2) PROGRAM VÝSTAVBY OBCE  
Starosta sdělil, že aktualizovaný program výstavby pro rok 2014-2018 zastupitelé 

obdrželi a byl otištěn v B. novinách. Uvedl, že to není seznam investic, které zastupitelstvo 
slibuje občanům, ale seznam zbožných přání, na kterých budeme pracovat. Je to plán, kterým 
by se mělo nejen toto, ale i další zastupitelstvo řídit, plán, který by měl vyjadřovat potřeby 
občanů obce.  

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s aktualizovaným Programem výstavby obce? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 
K bodu 3) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K 30.11.2014 

Informaci zastupitelé obdrželi a je přílohou originálu tohoto zápisu. Dotazy ani připomínky 
nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí, abychom vzali zprávu o hospodaření obce k 30.11.-2014 na vědomí? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

K bodu 4) 5. ZMĚNA ROZPOČTU NA ROK 2014 
Návrh 5. změny rozpočtu zastupitelé obdrželi a byl 2x projednán Radou obce Braškov za 

účasti předsedkyně finančního výboru.  Vychází z reálného stavu hospodaření obce v tomto roce.  
Rozpočet je navržen s příjmy ve výši 21.860.000,-- Kč a výdaji 40.774.500,-- Kč a 

rozdíl bude kryt úvěrem ČS a.s. ve výši 18.914.500,-- Kč.  
S uvedeným materiálem zastupitelé také obdrželi návrh na odpis – likvidaci nepotřebného či 

nepoužitelného majetku ve výši 168.364,10 Kč. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s návrhem 5. změny rozpočtu a s likvidací nepotřebného materiálu? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

K bodu 5) NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 
I tento návrh byl projednáván v radě obce za účasti předsedkyně finančního výboru a 

vychází ze stávající úrovně čerpání dotací. Návrh zastupitelé obdrželi,  byl vyvěšen na úřední 
desce i s elektronickým přístupem a otištěn v Braškovských novinách. 

Dotazy ani připomínky k návrhu rozpočtu nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2015 jako vyrovnaným s příjmy a výdaji ve výši 
22.461.000,-- Kč? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 6) ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2016 - 2018 
Návrhy zastupitelé obdrželi. Rozpočty na uvedené období jsou ovlivněny nutností 

splácení úvěru, čehož důsledkem jsou jen minimální prostředky na investice v tomto období. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s rozpočtovým výhledem na roky 2016-2018? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 
 
K bodu 7) RŮZNÉ 
 

a) Výběr zhotovitele na akce: 
 

„Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty z Braškova do Kyšic“ 
 

Zastupitelé obdrželi Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky včetně rozhodnutí o 
výběru firmy INVENTUM s.r.o., která však neprojevila součinnost s administrátorem o 
doložení technických kvalifikačních požadavků. Podrobnosti jsou zveřejněny na profilu 
zadavatele. 

Náhradou byl vybrán druhý zhotovitel KHL-EKO, a.s.. Je to firma, která dělala již 
v obci výsadbu na Toskánce.  
Dotazy: 
ing. Randákové – máme na to dotaci? 
Odpověď starosty: ano, máme, bez dotace bych nedoporučoval něco stavět. 
 
Kdo souhlasí s s předloženým výsledkem výběrového řízení a uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem firmou KHL – EKO, a.s. za cenu 1.938.474,41 Kč bez DPH? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 
 „Úprava veř. prostranství v obci Braškov - projekt nových výsadeb veřejné zeleně II." 

 
Zastupitelé obdrželi Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky včetně rozhodnutí o 

výběru Bc. Pavlíny Novotné, Slaný.  
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s s předloženým výsledkem výběrového řízení a uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem Bc. Pavlínou Novotnou za cenu 385.667,50 Kč bez DPH?  
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

b) Výběr zhotovitele na údržbu veřejné zeleně v obci Braškov na rok 2015 
Starosta informoval, že ze tří nabídek poptávkového řízení na dodavatele byl vybrán 

p. Bc. Novotný.  
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Dotazy: 
P. Horník – jak je smlouva uzavřena, na jeden rok, na zkoušku? 
Odpověď starosty: ano na rok, z hlediska transparentnosti je lepší si to každý rok zopakovat. 
Zeleně v obci násobně přibývá, bylo by dobré, až obec vše udělá, aby do toho nedala 300 
tisíc Kč, ale klidně milion, ale aby to podle toho vypadalo. Hasiči se budou starat jen  o 
cesty a o všechno zbývající ona firma. Je to slušná firma a můžeme dát příště do novin na ni 
kontakt a občané ji mohou rovnou perzekuovat a žádat o pomoc – vyjdou nám vstříc, když 
to bude v jejích silách. 
 

Kdo souhlasí s předloženým výsledkem poptávkového řízení na údržbu veřejného a uzavřením 
smlouvy s vybraným dodavatelem Bc. Janem Novotným za cenu 311.687,50 Kč?  
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

c) Návrh úpravy pomníku 
Návrh na úpravy předložil zastupitelům Pavel Stádník – dotaci poskytuje 

ministerstvo národní obrany.  
Starosta informoval, že obec dostala vyznamenání za péči o válečné hroby od 

hejtmana krajského úřadu. Abychom znásobili důstojnost pomníku, vymyslel P. Stádník, že by 
měl být okolo osazen pěkný řetěz, kolem čehož se rozvinula složitá diskuse. Je v plánu, že by p. 
Stádník za pomoci úřadu požádal o dotaci, kterou poskytuje jak Stč. kraj, tak MNO. Dnes 
rozhodujeme jen o záměru, o návrzích ať se rozhodne v referendu.  

 
Kdo souhlasí s tím, abychom podali žádost o dotaci na úpravu pomníku?  
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

d) Vypsání  nového výběrového řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a 
rozšíření kapacity MŠ“ 
Starosta informoval, že nové výběrové řízení bude vypsáno vzhledem k tomu, že nám 

byly prodlouženy termíny na dokončení stavby, a to od 2.2.2015 do 31.8.2015. Původní termín jsme 
nemohli stihnout. Administrátor M-Finance vypíše další výběr. řízení na zhotovitele – zatím nic 
nestavíme, jen čekáme, že přijde někdo seriozní, nejenom někdo, kdo je nejlevnější a nikdy nic 
nestavěl. 

 Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření 
kapacity MŠ“?  
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

 
K bodu 8) DISKUSE 
V diskusi se přihlásili o slovo: 
E. Střelečková – kdo kácí na Valdeku a budou ještě pokračovat? Stromy stojí nakřivo, všechno 

zdevastují. 
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Odpověď p. Stádník - kácí Lesy ČR, je to katastrofa v Dubinách i podél Kamenky, obec nemá páku, i 
když je to v katastru obce, aby na to reagovala. Věřme, že to napraví. 

Odpověď ing. Kolrusz – už asi před 5 lety se kácelo na Kamence, vykáceli to tam, vznikly 2 paseky, 
tenkrát byl veliký poplach, ujal jsem se toho. Kontaktoval jsem pana Davídka ředitele 
nižborského polesí, který mi ukázal všechny papíry, že smějí dělat paseky půl hektaru. Měřili 
jsme to pásmem, mysleli jsme si, že to nedodržují, ale všechny byly opravdu půl hektaru. Není 
pravda, že nesází, mají půl roku na úklid, další půl roku na výsadbu. Jsme jeden z mála států 
v Evropě, kde se dodržují tyhle plány, výsadba nezaostává za kácením.  

Odpověď starosty Lesy ČR se snaží každý rok vydělat nějaké peníze na úkor dalších generací. 
A s kácením souvisí i nynější církevní restituce a Lesy ČR nemají zájem církvím předávat lesy, ve 
kterých jsou stromy.  
E. Střelečková – mám dotaz k osazeným závorám u rybníka na Valdeku, kde nepasují klíče. 
Odpověď starosty: stačí vyvrtat a dát nový zámek, úkol pro p. Votavu, který vymění zámek. 
M. Šímová – nečetla jsem žádnou zprávu v B. novinách o vybavení sběrného  dvora.  
Odpověď starosty: není uvedeno v programu výstavby obce? To je chyba, musí se dopsat, nositelem 
projektu bude ing. Kolrusz. Cílem bude dát vrchní el. vedení do chráničky kabelem, vybavit 
profesionálními nádobami. Nebude zde moci být obecní sklad, co obec nemá kam dát, ale vymyslet 
jiný způsob, kam přemístit. Musí zde být hlavně odpady a suroviny. Dát jen nádoby, které  stojí 
spoustu peněz, zkusit na to najít dotace. 
Odpověď ing. Kolrusz – dovolil jsem si o tom napsat příspěvek do Braškovských novin, vycházel 
z toho, jak se to dělá v Evropě. Je nesmysl  chodit 2 km ke sběrnému místu, sběr nejlépe u domu, 
řešíme tak  plasty a papír. Sklo, které máme na 3 místech v obci, ale ostatní je velice obtížné, měli 
jsme kontejnery také na 3 místech obce,  víte jak to dopadlo, několikrát to řešila  policie Unhošť. Od 
toho jsme ustoupili a nabízíme občanům ideální řešení,  a to je hnědá popelnice, při 14-ti denním 
sběru se dá veškerá sečená tráva, biodpad z kuchyně, větvičky,  nic lepšího na světě neexistuje. Jsme 
na vesnici, nejsme ve městě, jak to, že si někdo neumí poradit s větvemi a pokáceným dřevem, je to 
palivo. Je to o pohodlnosti, uříznout a někam odvézt. Větve lze nařezat, usušit a spálit např. v 
zahradním krbu. To není sběrný dvůr, ale sběrné místo, na dvůr nemáme oprávnění, to jsou  jiné 
stavební úpravy – odkanalizování, o sběrném dvoře nemůžeme mluvit. Nádoby nemůžeme už mít na 
3 místech v obci, ale na sběrném místě, termín je včas oznámen letákem občanům . 
Ing. M. Randáková – jedna poznámka je ekonomická, hnědou popelnici zaplatí občan, na sběrném 
místě nemusí platit nic, platí to obec. Otázka, kde se najde míra, kolik bude přispívat občan, a kolik 
obec? Je to o penězích, někde najít kompromis mezi ekologií a mezi financemi. 
Odpověď ing. Kolrusz  - kdo budete dobře třídit, nebudete potřebovat červenou známku na popelnici 
každý týden, pořídíte si hnědou popelnici a ještě ušetříte. Musíme se naučit třídit, protože za 9 let 
skončí v tomhle státě všechny skládky a veškerý netříděný odpad se bude vozit do spaloven, a 
budeme to dýchat.  
M. Šímová – když chcete naučit lidi t řídit, dejte do novin informaci o plastech, co se může dát do 
pytle na plasty, lidi, co se sem přistěhovali, se na to ptají. 
Odpověď p. Haas – kdysi už v novinách bylo, u těch nových lidí možná správná připomínka. Obec 
má evidenci, kdo si kupuje pytle na plasty, není jich zdaleka tolik, možná by stálo za to lidem napsat, 
aby reagovali. 
Ing. Randáková -  to se mi moc nelíbí, proč my je chceme naučit třídit a proč si mají za 5,-- nebo za 
10,-- Kč koupit pytle na plast? My je chceme něco naučit a chceme na druhou stranu za to  ještě od 
nich peníze. 
Odpověď p. Haas -  obec za plasty dostává od Ekonomu nějaký příspěvek. Na likvidaci odpadu 
doplácíme jako obec přibližně 50 tis. Kč ročně. Ty pytle jsou skutečně problém, když je budeme 
dávat zadarmo, každý bude chtít 10 pytlů a použije je na cokoli jiného než na likvidaci. 
Odpověď ing. Kolrusz - kdyby jste četli příspěvky, které máme v novinách, tak již několikrát jsme 
tam psali, že v kulturních státech západní Evropy dostávají pytle zdarma, ale tam je jiná úroveň 
třídění. Dostanou domů průsvitné pytle na všechny druhy odpadů a nikdo si nedovolí použít na něco 
jiného, než k čemu je určeno. Na netříděný odpad si musí koupit neprůhledný červený pytel a ten  je 
tak drahý, že raději třídí.  
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Odpověď P. Horník  ve sběrném dvoře jen velké předměty – např. plastová klouzačka. Není problém 
třídit do pytlů papír nebo polystyrén s plasty. Chtělo by dát do novin informaci. 
Odpověď starosty: zastupitelé vědí, že všechno co dostanete od obce zadarmo, znamená jen jedno, že 
vám  to vezme obec někde jinde. Můžeme všechny odpady likvidovat občanům zdarma, když se na 
tom domluvíme, ale třeba fotbalisti pak nebudou mít na hřiště, nebo hasiči, nebo nebudeme sekat 
trávu. Vítám všechny návrhy, ale nebude to zadarmo, rovnou přijďte s tím, komu ty peníze vezmeme. 
U pytlů se dá kontrolovat, jestli někdo třídí nebo ne, vzniká z toho statistika. Máte lidi, kteří mají 
odpor k plastu a pomalu žádný plast nekoupí.  Skoro mezi ně patřím, mám rád skleněné nebo 
papírové obaly, žádný plast nemám, jak já k tomu přijdu, když budete mít pytle zdarma. Každý na to 
má jiný pohled. Věnujme se tomu, aby šlo vyhodit odpad, ten co nejde nikam hodit, na to aby byl 
kontejner, nejlépe pod dozorem. Dát na sběrné místo nádobu na železo, které sbírají hasiči, dále 
máme na 6 místech kontejnery na sklo, nádobu na papír, který sbírají mladí hasiči a na bioodpad 
doporučuji všem kompost.  

 
 
K bodu 9) USNESENÍ A ZÁVĚR 
 Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise ing. M. Randáková. Návrhy na doplnění 
ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18,05 hodin. 
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Usnesení 
1. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 15. prosince 2014 na OÚ Braškov 

 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
 
a)   bere na vědomí: 

1) rezignaci MUDr. Ilony Konečné na mandát členky zastupitelstva obce ke dni 18.11.2014 
a vznik mandátu nového člena zastupitelstva ke dni 19.11.2014 Evy Střelečkové a 
složení slibu  

2) zřízení komisí radou obce ve složení: 
Komise stavební:  předsedkyně Ing. Arch. K. Dolejšová, členové ing. M. Doksanský a B. 
Bečka 

Komise kulturní, školská a pro sport:  předseda P. Stádník, členové E. Střelečková a J. 
Peták 

a. Komise ŽP a veřejného pořádku:  předseda Ing. J. Kolrusz, členové T. Votava a 
Š. Pilátová 

3) Zprávu o hospodaření obce ke dni 30.11.2014 
 
 

b) schvaluje: 
1) 5. změnu rozpočtu obce na rok 2014  
2) Odpis nepotřebného či nepoužitelného materiálu dle seznamu ve výši 168.364,10 Kč 
3) Rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 22.461.000,-- Kč 
4) Rozpočtový výhled obce na roky 2016 - 2018 

 
 
c) souhlasí  

• s aktualizovaným Programem výstavby obce pro volební období 2014 - 2018 
• s výsledkem výběrového řízení na akci „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a 

obnova cesty z Braškova do Kyšic“ a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 
firmou  KHL – EKO, a.s. za cenu 1.938.474,41 Kč bez DPH 

• s výsledkem výběrového řízení na akci „Úprava veř. prostranství v obci Braškov - projekt 
nových výsadeb veřejné zeleně II." a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Bc. 
Pavlínou Novotnou za cenu  385.667,50 Kč bez DPH 

• s výsledkem poptávkového řízení na akci "Údržba zeleně v obci Braškov a jejích částech 
Valdek a Toskánka na rok 2015" a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Bc. 
Janem Novotným za cenu 311.687,50 Kč 

• s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva nár. obrany na úpravu pomníku na návsi dle 
předloženého návrhu. 

• s novým vypsáním výběrového řízení na zhotovitele akce "Stavební úpravy a rozšíření 
kapacity MŠ Braškov" 

 
 
         Ing. Vladimír   D r á b 
                                                                                                                      starosta 
Ověřovatelé: 
 
Štěpánka   P i l á t o v á 
 
Jiří   P e t á k 
 
Zapsala: Jarmila Hehejíková  


