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ZÁPIS 
Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 23. září 2013 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 
 
 
 

Program: 
 
1. Zahájení 
2. Projednání a schválení výsledků výběr. řízení na zhotovitele akce Izolační zeleň Toskánka 
3. Souhlas s převodem pozemků od ŘSD pro zřízení chodníků Toskánka 
4. Různé: 

a) souhlas s odkoupením pozemků p.č. 11/14, 284/8 a 284/11 od p. Kusaly 
b) dělení pozemku p.č. 61/61 
c) smlouva o právním zastoupení ve věci žaloby na část územního plánu 
d) partnerské smlouvy na akce zařazené v části A Programu výstavby 
e) partnerské smlouvy pro akci „Rekonstrukce MŠ“ 
f) smlouvu na výkon TDI  
g) smlouvu na výsadbu zeleně podél chodníku Braškov - Kyšice 

5. Diskuse 
6. Usnesení a závěr 
 

Program byl uveden na pozvánce, kterou zastupitelé obdrželi. S pozvánkou byly zaslány i podklady 
k jeho jednotlivým bodům, část z nich dodatečně zaslala ing. Dolejšová. Mimořádné je proto, že je 
potřeba schválit řadu věci, které nepočkají na pravidelné prosincové zasedání. Navíc program byl 
v bodě č. 4. Různé doplněn o body b) až g) tj. o dělení pozemku p.č. 61/61; smlouvu o právním 
zastoupení ve věci žaloby na část ÚP; partnerské smlouvy na akce zařazené v části A Programu 
výstavby a pro akci „Rekonstrukce MŠ“; smlouvu na výkon TDI akce „Izolační zeleň Toskánka“ a 
smlouvu na výsadbu zeleně podél chodníku Braškov Kyšice.  

 

K bodu 1) ZAHÁJENÍ  

 
Zasedání zahájil a řídil místostarosta František Haas. Konstatoval, že v době zahájení je 

přítomno 11 členů zastupitelstva, omluveni byli pp. ing. Dráb, ing. V. Čermáková,  J. Havlík a ing. 
Machovská. Dále konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen 
radou obce,  zveřejněn na úřední desce a požádal zastupitele o odsouhlasení rozšířeného 
programu v části  
4) body b) až g), jak je uvedeno výše. Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  

Místostarosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu. Rozšířený program byl 
odsouhlasen všemi hlasy. Místostarosta konstatoval, že se zasedání bude řídit schváleným 
programem. 

 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: Ing. M. Radáková a ing.M. Doksanský.  

Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně ing. K. Dolejšová a členové ing. M. 
Cábová a  J.Sochna.  

Listiny s podpisy 11 členů zastupitelstva a 4 přítomných občanů jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu. 
 
 
 
 



 2 2

 
K bodu 2) PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝSLEDK Ů VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  NA 

ZHOTOVITELE „IZOLA ČNÍ ZELE Ň TOSKÁNKA“  
 

Místostarosta uvedl,že při přípravě mimořádného zasedání byl toto jeden z hlavních a 
důležitých bodů programu. Vycházelo se z toho, že výběrové řízení, které proběhlo v pátek 20.9.2013 
určí jednoznačně zhotovitele, ale nestalo se tak. Proto požádal zastupitele o souhlas s tím, že pověří 
radu obce, aby schválila definitivní výsledek.  

O podrobnosti a doplnění informace požádal ing. Dolejšovou, která upřesnila, že se celkem 
při výběrovém řízení sešlo 9 nabídek. Firma M-Finance udělala pořadí a potřebuje ještě nějaký čas na 
to, aby zkontrolovala, jestli jsou uvedeny v nabídkách pravdivé informace. Potom nám předá přesný 
výsledek a my schválíme nejnižší cenu, nebo se zastupitelstvo bude muset znovu sejít. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, zda předběžně odsouhlasujeme výsledek výběrového řízení s tím, že zastupitelstvo 
pověřuje radu obce, aby ho definitivně potvrdila? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas, ing. Kolrusz,  Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

K bodu 3) SOUHLAS S PŘEVODEM POZEMK Ů OD ŘSD PRO ZŘÍZENÍ CHODNÍK Ů 
TOSKÁNKA  

Místostarosta sdělil, že podklady zastupitelé obdrželi od ing. Dolejšové. Na chodníky se 
zpracovává dokumentace, budou na pozemku silnice. Proto je potřebujeme získat do vlastnictví 
nejspíše bezúplatným převodem, je to silnice 1. třídy ve správě ŘSD. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí,  abychom převod částí pozemků od ŘSD zrealizovali? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 4) RŮZNÉ: 
 

a) SOUHLAS S ODKOUPENÍM POZEMK Ů p.č. 11/14, 284/8 a 284/11 OD PANA 
KUSALY  

 Situaci se znaleckým posudkem na uvedené pozemky zastupitelé obdrželi s pozvánkou na 
dnešní zasedání. Místostarosta informoval, že pozemek p.č. 11/14 je část rybníka - takový 
trojúhelník a ty další dva pozemky p.č. 284/8 a 284/11 je louka, kde dnes jsou místní rybáři. Obec 
chce odkoupit proto, že není fér abychom užívali soukr. pozemek bezplatně, ale hlavním 
důvodem je že připravujeme revitalizaci,  vyčištění rybníka. V jakékoliv žádosti o dotaci je 
podmínkou, abychom byli jedinými bezpodmínečnými vlastníky rybníka. Pan Kusala předběžně 
souhlasí s cenou dle znaleckého posudku  ing. Vlasáka ve výši 117.410,-- Kč 

            Dotazy: 
            T. Votava: to je louka, nebo i ta příjezdová cesta? 

        Odpověď p. Haas: jen louka, cesta patří p. Černochovi, s nímž máme dávnou džentlmenskou 
dohodu. 
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Kdo souhlasí, s odkoupením pozemků p.č. 11/14, 284/8 a 284/11 za cenu 117.410,-- Kč od pana 
Kusaly? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

b) DĚLENÍ POZEMKU p. č. 61/61 
Místostarosta uvedl, že u Stavimatu od bývalé studánky odtéká voda vodotečí, kterou bychom 

rádi získali, zrevitalizovali a současně v budoucnu zrekonstruovali i tu studánku. Hlavně bychom 
na břehu potoka měli úzkou pěšinu, kterou bychom se přes lávku dostali na dnešní cestu podél 
Braškovského potoka, který dojde-li k tomu a budeme mít peníze budeme revitalizovat a 
současně podél něho budovat pěšinu, která naváže až na chodník Kyšice-Unhošť. Bývalá polní 
cesta p.č. 61/61 vedla z Braškova pokračováním z ulice V Podlískách obloukem pod Toskánku, 
než tam byla dálnice, přes silnici se došlo pěšky až na nádraží. Dnes je rozoraná, léta tam 
neexistuje, nicméně obec ji vlastní až dosud. A protože státní pozemkový úřad nám odmítá ten 
pozemek prodat a jedinou možností je to směnit, tak navrhujeme abychom část té bývalé cesty 
oddělili a směnili s pozemkovým úřadem za pozemek č. 47/3 a to je ten potůček. 

Protože část té cesty 61/61 zbude a máme již léta, ještě za mého starostování, nedořešené 
majetkoprávní záležitosti s paní Hřebíkovou, zastupitelé dostali podklad, kde jsou její pozemky, 
které zatím vlastní na našich komunikacích, předpokládám, že by to mohlo odpovídat tak té 
velikosti pozemků, tak pokud bychom to dělili, tak bychom druhou část použili na řešení této 
záležitosti. 

 Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s dělením pozemku bývalé polní cesty p.č. 61/61 ? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová,  Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

c) SMLOUVA O PRÁVNÍM ZASTOUPENÍ VE V ĚCI ŽALOBY NA ČÁST ÚZEMNÍHO 
PLÁNU 
Místostarosta informoval, že po schválení územního plánu se na krajský soud obrátili 

Fuksovi, vlastníci pozemku o rozloze asi 2600 m2  nahoře u dálnice, jak vedla kdysi cesta do 
Horky. Nám tam vede ten biokoridor a oni nesouhlasí s biokoridorem a napadli tu část ÚP a 
chtějí, aby ji soud zrušil. Místostarosta se starostou sehnali pani doktorku Svobodovou, která je 
advokát a je specialista právě na správní řízení a dohodli s ní, že nás bude v této záležitosti 
právně zastupovat . Dohodu, kterou zastupitelé obdrželi, musíme nechat v zastupitelstvu 
odsouhlasit. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením dohody o právním zastoupení ve věci žaloby na část územního plánu? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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d) PARTNERSKÉ SMLOUVY NA AKCE ZA ŘAZENÍ V ČÁSTI „A“ PROGRAMU 

VÝSTAVBY  
      Místostarosta  sdělil, že jde o smlouvy s Muzeem v Unhošti, KARTEXEM, Letohrádkem 
Vendula, Svazkem obcí MR Bratronicko. Smlouvy uzavíráme, proto abychom při žádosti o 
dotaci získali nějaké body navíc. Tam je to jako jedna z podmínek, které komise při hodnocení 
žádosti prověřuje a posuzuje, tak to  přináší kladné body. Návrhy smluv jako podklad zastupitelé 
dodatečně obdrželi. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením partnerských smluv? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

e) PARTNERSKÉ SMLOUVY PRO AKCI „REKONSTRUKCE MŠ“  
Místostarosta sdělil, že jde o partnerské smlouvy s obcemi Kyšice a Pletený Újezd, s firmou 

KARTEX a Letohrádkem Vendula. Důvod uzavření je uveden u předchozího bodu programu d). 
Návrhy smluv jako podklad zastupitelé dodatečně obdrželi. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením partnerských smluv na akci Rekonstrukce MŠ? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas, ing. Kolrusz,  Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

f) SMLOUVA O VÝKONU TDI NA AKCI „IZOLA ČNÍ ZELE Ň TOSKÁNKA  
Místostarosta uvedl, že podklady zastupitelé dodatečně obdrželi od ing. Dolejšové. Je to 

smlouva s paní Novotnou za 15 tisíc Kč. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy na výkon techn. dozoru na akci Izolační zeleň Toskánka? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas, ing. Kolrusz,  Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

g) SMLOUVA NA VÝSADBU ZELEN Ě PODÉL CHODNÍKU BRAŠKOV-KYŠICE  
Místostarosta sdělil, že se sešlo několik nabídek, z nichž některé jsme ale museli vrátit, 

protože nebyly zcela jasné. Takže nebylo dodnes možné určit vítěze, jak jsme bohužel před 
schvalování programu dnešního zasedání předpokládali. Proto v návrhu usnesení navrhujeme, 
abychom předběžně souhlasili s uzavřením smlouvy za cenu do cca 200 tis. Kč. Je to samozřejmě 
netradiční, ale chceme odsouhlasit proto, že samozřejmě zeleň se nedá sázet v prosinci, tak 
musíme hned na nejbližší radě vybrat toho, pokud nás zastupitelstvo pověří, jehož nabídka bude 
nejvýhodnější. Kdo souhlasí s tímto kompromisem? 
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 Dotazy:  
T. Votava: co to má být za výsadbu lípa nebo hruška, bude se řešit, nebo je už rozhodnuto? 
Odpověď ing. Dolejšové: jsem pro lípu, hrušky jsou náchylné na nemoci. 
Odpověď místostarosty to byla jen jedna z nabídek, co máte na stole, budeme se snažit pořídit co 
nejlevněji, protože SÚS nemá peníze ani na to, aby posekali škarpy, natož aby alej znovu vysázeli, 
když ji pokáceli. A rozhodnutí  odboru životního prostředí zní jednoznačně, že se zeleň musí znovu 
obnovit. Lípy zakládají mohutné koruny. 
Odpověď ing. Kolrusz: bude to ještě předmětem dalšího rozhodování. 
 
Kdo souhlasí předběžně s uzavřením smlouvy na výsadbu zeleně podél chodníku Braškov-Kyšice za 
cenu do 200 tis. Kč? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas, ing. Kolrusz,  Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
K bodu 5) DISKUSE 

V diskusi se nepřihlásil nikdo o slovo. 
 

 
 
K bodu 6) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetla  předsedkyně návrhové komise ing. Dolejšová. 
Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s navrženým usnesením? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová,  Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,30 hodin. 


