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ZÁPIS 
Z 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 30. června 2014 od 17,00 hodin v restauraci U Chalupů na Braškově 
 
 

Program: 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení 17. a 18. zasedání 
3. Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2014 
4. Změna rozpočtu obce č. 3 
5. Program výstavby 
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2014-2018 
7. Různé: 

a) Výběr zhotovitele na chodník Toskánka 
b) Výběr projektanta na chodník Valdek – V. Dobrá 
c) Výběr administrátora na akce nové výsadby a úpravy veřejné zeleně 
d) Nabídka na odkoupení pozemků od ing. Čermákové 
e) Příspěvek obce na nadační  festival Valdecký háj 

8. Diskuse 
9. Usnesení a závěr 
 

Program uvedený na pozvánce byl dnes doplněn následovně:  
7) Různé: 

f) Rekonstrukce MŠ – odsouhlasení smlouvy o dotaci 
g) Prodej části pozemku p. č. 258/17 pod trafostanicí U Dubu firmě ČEZ 
h) Stanovisko zastupitelstva k návrhu JEDNOTY  na odkoupení objektu prodejny 
i) Výběr zhotovitele akce „Galerie pod širým nebem“ 
j) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ 
k) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ“ 
l) Výběr administrátora na akci „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ“ 
m) Směna pozemků pro chodník Valdek – V. Dobrá s manž. Brejníkovými 
n) Souhlas s navýšením spoluúčasti obce na financování akce „Výtvarná dílna pro děti 

a dospělé 
o) Souhlas zastupitelstva s uzavřením smlouvy o překlenovacím úvěru  
p) Dokumentace na rekonstrukci objektu na hřbitově M. Přítočno 

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

přítomno 10 členů zastupitelstva, omluveni: M. Cábová, ing. J. Kolrusz, ing. V. Machovská, Š. 
Pilátová a  E. Střelečková. Starosta 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 7) Různé: o body f) až p).  

Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  
Starosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu. Rozšířený program byl 

odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit schváleným programem. 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: T. Votava a J. Sochna.  Do návrhové 

komise byli zvoleni předsedkyně ing. M. Randáková a členové ing. K. Dolejšová a ing. M. 
Doksanský. 

Listiny s podpisy 10 členů zastupitelstva a 8  přítomných občanů jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu. 
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K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 17. A 18. ZASEDÁNÍ  

Starosta uvedl, že zprávu o plnění usnesení zastupitelé obdrželi a byla otištěna i 
v Braškovských novinách. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí, abychom vzali informaci o kontrole plnění usnesení 17. a 18.  zasedání na vědomí? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

ing. Randáková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: vzato na vědomí 

 
 

K bodu 3) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.5.2014  
Zastupitelé podklady obdrželi. Zpráva byla zveřejněna V Braškovských novinách. Dotazy 

ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali zprávu o hospodaření obce k 31.5.2014 na vědomí? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

ing. Randáková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: vzato na vědomí 
 
 
K bodu 4) ZMĚNA ROZPOČTU  OBCE Č. 3 
 Zastupitelé podklady obdrželi vč. komentáře. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí se schválením změny rozpočtu obce č. 3? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

ing. Randáková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 5) PROGRAM VÝSTAVBY  

Starosta sdělil, že zastupitelé aktualizaci programu z června 2014 obdrželi a byla zveřejněna 
v B. novinách. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí se schválením předložené aktualizace Programu výstavby? 
Pro: 9 hlasů (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík, ing. Randákové, 

Sochna, Votava) 
Proti: 0  
Zdržel se: 1 hlas (ing. Čermáková) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 
K bodu 6) STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTAVA PRO OBDOBÍ 2014-2018 

Návrh rady obce a příslušné ustanovení zákona o obcích zastupitelé obdrželi. Navrhujeme i 
pro příští volební období 15-ti členné zastupitelstvo obce. Dotazy ani připomínky nebyly 
vzneseny 
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Kdo souhlasí, aby zastupitelstvo obce pro příští volební období mělo 15 členů? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

ing. Randáková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 7) RŮZNÉ: 
 
 

a) VÝBĚR ZHOTOVITELE NA CHODNÍK TOSKÁNKA  
Starosta uvedl, že informaci a podklady zastupitelé obdrželi od ing. Dolejšové. Dotazy ani 

připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s výběrem zhotovitele na akci „Chodník - Toskánka“ firmou SILNICE TS s.r.o. 
Voznice? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

b) VÝBĚR PROJEKTANTA CHODNÍKU VALDEK – V. DOBRÁ  
Starosta sdělil, že informaci a podklady zastupitelé obdrželi. Chodník chceme vybudovat 

hlavně kvůli přístupu na hřbitov - chodník bude veden vedle komunikace, stejně jako je tomu do 
Kyšic. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s výběrem projektanta Projekce dopravní Filip s.r.o. Roudnice nad Labem na 
akci „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

c) VÝBĚR ZHOTOVITELE NA AKCI NOVÉ VÝSADBY A ÚPRAVY VE Ř. ZELENĚ 
Informaci a podklady zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s výběrem ing. Tomáše Hlavatého na administraci projektů „Nové výsadby 
izolační zeleně v Braškově a obnova cesty z Braškova do Kyšic“ a „Úprava veřejných 
prostranství v obci Braškov – projekt nových výsadeb veřejné zeleně“?  
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

ing. Randáková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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d) NABÍDKA ING. ČERMÁKOVÉ NA ODKOUPENÍ POZEMK Ů  
Starosta informoval, že  podklady zastupitelé obdrželi. Rada obce nabídku ing. Čermákové 
odmítla. 

Dotazy: 
Ing . Čermáková přečetla informaci,  kterou zaslala v el. podobě pro uvedení do zápisu: 
 
K projednávanému bodu programu 19. veřejného zasedání 
 
Na úvod bych chtěla připomenout skutečnosti k projednávanému bodu zasedání. 
Pan starosta mě písemně oslovil s nabídkou obce na odkoupení pozemků, které jsou v mém 
vlastnictví a které obec léta využívá. Nabídku na odkup pozemků jsem uvítala a to i proto, že jsem 
v minulých letech obec několikrát žádala o jejich směnu. Moje žádosti zůstaly bohužel nevyslyšeny. 
 
Jedná se o pozemky v centru obce Braškov a o pozemky dnes již v centru zástavby mezi Braškovem 
a Valdekem . 
 
Protože pozemky udávají nezaměnitelnou identitu  obce , jsou nenahraditelné a nikdy jich  více 
nebude a proto,  že v roce 2011  v sousední  lokalitě U Dubu obec se souhlasem zastupitelstva 
nabídla  za odkup soukromého pozemku ,  k jehož záboru došlo v důsledku umístění veřejné 
cyklostezky,   cenu 1500,-Kč/m2, požaduji cenu srovnatelnou, tedy 1500,-Kč/m2. Cena 50Kč/m2, 
kterou nabídl pan starosta, je pro mě neakceptovatelná. 
 
Pan místostarosta Haas k  vyjádření mé osoby k  nabídce učiněné panem starostou na odkup 
pozemků sepsal pro zastupitele komentář, na který musím reagovat, protože jsou v něm zavádějící a 
nepravdivé informace. 
 
Pan Haas uvádí, že se jedná vesměs o pozemky, které jsou ve vlastnictví obce od roku 1972. Toto je 
informace nepravdivá. Pozemky jsou v mém vlastnictví. Obec tyto pozemky nevlastní, pouze je po 
celá léta bezplatně užívá.  Zde musím poznamenat; proč by obec kupovala pozemky, které vlastní? 
 
Jedná se o pozemky, které byly zabírány v průběhu času, ne pouze jednorázově v roce 1972. V 70 
letech min. století  došlo k demolici našeho rodinného domu a části naší hospodářské usedlosti. V 
následujících letech pak došlo k demolici další části našich hospodářských budov a postupnému 
záboru našich pozemků na návsi. Pozemky v  ulici Ke Skalce  nám byly zabrány při výstavbě 
komunikace  v souvislosti s postupující tamní zástavbou . Koncem 90. let se začalo budovat 
v lokalitě U Dubu a přístupová komunikace k dané lokalitě umístěná na bývalé polní cestě se začala 
rozšiřovat opět do našeho pozemku. Její povrch byl nově zpevněn tak před měsícem a to i v rozsahu 
mého pozemku, opět bez souhlasu a vědomí mé osoby, jako vlastníka. Pokud obec chce na pozemku 
258/118 realizovat komunikaci, ať si pozemek tedy odkoupí. Pokud ne, ať realizuje komunikaci na 
sousedním svém obecním pozemku a do mého nezasahuje.  
 
Ve svém vyjádření k návrhu pana starosty na odkup pozemků jsem uvedla, že požaduji cenu 1500 
Kč/m2, za kterou obec odkupovala (nikoliv že odkoupila) pozemek ve stejné lokalitě. Tuto cenu jako 
adekvátní odsouhlasilo zastupitelstvo na svém 3. zasedání. To, že k odkoupení dle komentáře pana 
místostarosty po dohodě s vlastníkem nedošlo, nemění výši odsouhlasené ceny.  
 
Dále pan Haas uvádí, že situace, k níž došlo za minulého režimu je nezvratná a že pozemky na návsi 
obec udržuje na vlastní náklady. S tímto tvrzením nesouhlasím.   
Zbourají se stavby a nahradí se jinými, stromy se vykácí a vysadí se nové, ale pozemek je jedinečný 
a ten zůstává. Historie naší obce je toho dokladem.  
Co se týká údržby, tak obec udržuje své komunikace, svoji zeleň, které sama realizovala na mých 
pozemcích. Nikoliv, že udržuje pozemky, jako takové. 
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Dále pan místostarosta uvádí, že pro nesouhlas majitelky nebylo možné realizovat část chodníku na 
návsi.  To není pravda. Již v dubnu 2009 jsem prostřednictvím paní zastupitelky Ing. Machovské 
písemně zaslala své stanovisko k  problematice chodníku na návsi všem tehdejším zastupitelům, tedy 
i panu místostarostovi.   
 
Odpověď místostarosty p. Haase: 
 Protože většinou se zmiňujete o mých stanoviscích, chci reagovat. Mám výhodu, že tu dobu 
pamatuji.  Je s podivem, znal jsem velice dobře vašeho otce a  je mi divné, že by, když se tady 
někdy v r. 1972 dělala komunikace, se tak dobrovolně vzdal svého majetku a sám za vlastní 
prostředky vybudoval na návsi oplocení. Ale je to možné, nejsou o tom nikde doklady, tehdy to 
kolaudoval ONV, který dnes neexistuje a archivy jsou v podstatě nedostupné.  
 Pokud jde o to, že jsme nabídli k prodeji na Valdeku části stavebních parcel, na nichž 
nedopatřením  byla uložena část cyklostezky, to jsme nabízeli, protože stavební parcely se v té době 
prodávali za 2000,-- Kč, ale  nakonec z toho sešlo, protože vlastníci pozemků od toho požadavku 
ustoupili. 
 Pokud jde o část pozemku v ul. U Dubu na kraji u Skalky, ta je vedená v katastru jako vodní 
tok, který tam dnes neexistuje, protože tam byl zřízen propustek pod komunikací. Komunikace je 
tam léta, nejsem sto říci jak dlouho, k žádnému novému záboru nedošlo, k žádné nové rekonstrukci 
nedošlo. Pouze T. Votava, když opravoval díry v komunikaci na stávající šíři komunikace rozhrnul 
trochu recyklátu. Samozřejmě chápu stanovisko ing. Čermákové, že by za to chtěla raději stavební 
parcelu, ale takovou šanci Braškov už nemá. 1500,-- Kč za ornou půdu je neúměrný požadavek, my 
jsme navrhovali částku, s níž ing. Čermáková nesouhlasila. Pouze jsem se snažil napravit tu 
historickou křivdu, abychom pozemky, které jsou v podstatě dnes veřejné a nejsou ve vlastnictví 
obce, jsem se snažil nějakým způsobem vyrovnat. Bohužel za tuto cenu na to nemůže zastupitelstvo 
kývnout a rada řekla jednoznačně ne. My ty pozemky udržujeme, komunikace Ke Skalce je tam 
dlouho a její polovina leží na pozemku ing. Čermákové a já jsem se snažil jí to nahradit, že to 
zaplatíme. 
 
Odpověď ing. Čermákové: pan Haas  psal komentář, proto jsem reagovala na jeho slova. Tatínek již 
zemřel, ale probírala jsem to s maminkou a oplocení jsme budovali na vlastní náklady. Co se týká 
propustku, ano je tam vodní tok, který je až za tím. Byl tam travnatý břeh, který se postupně zužuje, 
a dnes je tam cesta v celém rozsahu zpevněná asfaltovou drtí na mém pozemku. Obec má právo 
neakceptovat cenu 1500,-- Kč, já mám právo neprodávat za 50,-- Kč/m2. Dnes je tam orná půda, 
bylo to předtím ve výhledu na stavební parcely, ale teď se změnil územní plán. Dnes je  přímo u 
dálnice výstavba a může přijít zase doba, že příští generace bude stavět ve stávající zástavbě v obci. 
Cesta tam není vedena, protože se nedělala podle žádného dokladu, ale načerno, zabrali nám pole a 
hotovo. 
 
Odpověď p. Haas: pamatuji doby, kdy to nikoho nezajímalo a zabraly  se soukromé pozemky, aniž 
by se do katastru cokoli zaznamenalo. Znovu opakuji, silnice je krajská, nevím, jaká byla dohoda 
otce tehdy s ONV, jak jsem ho znal a nesmírně jsem si ho vážil, ale pokud dělal oplocení za své, 
domnívám se, že tím pádem došlo k nějakému vyrovnání, ale nejsou o tom doklady. Pokud jde o 
komunikaci U Dubu, cesta je tam dodnes, dohodli jsme se na radě a ve stavební komisi, že  
nebudeme pro negativní stanovisko tu část realizovat, ale uděláme to tak, že ji vynecháme, vzadu 
bude normální komunikace a vpředu se bude jezdit v blátě. Stejné jako s chodníkem na návsi, ing. 
Dolejšová s vámi jednala, nedosáhla dohody, nemohli jsme realizovat na cizím pozemku opravu 
chodníku, ten kus jsme nechali v rozbitém asfaltu. 
 
Odpověď ing. Čermákové: to je nekonečná diskuse, k žádnému vyrovnání nedošlo. Co se týká 
chodníku, nesouhlasila jsem s prováděním stavby na mém pozemku, chtěla jsem směnit s obcí, ale 
ke směně nedošlo,  co je dnes chodník, měla být tráva a co je tráva, měl být chodník. Jednala jsem 
s ing. Dolejšovou, ale žádný zápis o tom není, obec mohla dělat chodník na svém pozemku.  
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Kdo nesouhlasí s přijetím nabídky ing. Čermákové na odkup pozemků? 
Pro: 9 hlasů (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   ing. Randáková, 

Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 hlas (ing. Čermáková) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 

e) PŘÍSPĚVEK OBCE NA NADA ČNÍ FESTIVAL VALDECKÝ HÁJ  
Starosta  uvedl, že podklady zastupitelé obdrželi a rada doporučila příspěvek 50 tis. Kč jako 

v loňském roce. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s poskytnutím příspěvku na nadační festival Valdecký háj ve výši 50.000,-- Kč? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

 
 

f) REKONSTURKCE MŠ – ODSOUHLASENÍ SMLOUVY O DOTACI  
Starosta informoval, že obec dostala dotaci ve výši 6.214.676,36 Kč. Návrh smlouvy 
zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s s uzavřením smlouvy o dotaci s Regionální radou regionu soudržnosti Střední 
Čechy  o poskytnutí dotace ve výši  6.214.676,36 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve 
výši 1.559.379,10 Kč na spolufinancování projektu? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

 
 

g) PRODEJ ČÁSTI POZEMKU Č. 258/17 POD TRAFOSTANICÍ U DUBU FIRMĚ ČEZ 
Podklady zastupitelé obdrželi a dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s s prodejem části pozemku č. 258/17 o výměře cca 12 m2 firmě ČEZ po 
oddělení pod trafostanicí za 250,-- Kč/m2? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

 
 

h) STANOVISKO ZASTUPITELSTVA K NÁVRHU JEDNOTY NA ODPRO DEJ 
PRODEJNY NA BRAŠKOVĚ 
Starosta sdělil, že JEDNOTA  chce prodat obchod, který je umístěn uprostřed obce a je 

vlastně návsí, tím je jedinečný a nenahraditelný. Jednota obchod prodá tak jako tak, ale může ho 
vlastnit obec a může tam něco budovat. Žádné plány nemáme, budou muset vymyslet zastupitelé a 
občané, co by se tam udělalo, kdybychom to koupili. Odhad budovy je 3,5 mil. Kč. Valdecký krám 
jsme kupovali za 3,2 mil. Kč a pak jsme ho za 5 mil. Kč zrekonstruovali, což nebylo nejlevnější.  
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 Místostarosta p. Haas doplnil, že je to lukrativní nabídka, odpovídá ceně vč. pozemku. 
Nechtěli bychom, aby to prodali někomu na rodinný domek, je to náves, v tom má starosta pravdu. 
Dále uvedl, že se potkává s řadu lidí, kteří  si pochvalují, co vše jsme tu zřídili, ale stěžují si na to, že 
jim tu chybí tzv. „pavilon služeb“ např. kosmetička, holič. Jednota zatím nechce prodejnu 
likvidovat, dohodli bychom s nimi podmínky užívání, dokud tam budou chtít prodávat. 
Odpověď starosty: pan předseda Šnajberk prohlásil, pokud budeme chtít, než obec najde nějaký účel 
pro objekt, mohou vést dál prodejnu v nájmu a zároveň nabídl 3-leté splátky.   
Dotaz ing. Randákové: cena 3,5 mil. Kč je cena podle znaleckého posudku?  
Odpověď starosty: ano, je to podle znaleckého posudku 
Odpověď p. Haas v radě jsme probírali možnost odkoupení pozemku od prodejny k silnici, abychom 
zamezili koupi objektu někým jiným, ale z toho nyní sešlo touto nabídkou. 
Odpověď starosty: měli jsme strach, že tam někdo postaví domek a udělá si plot až na kraj a zmizí 
jednou pro vždy veřejné prostranství, které bylo dnes, když tam byla Jednota, prostě hrozilo 
nebezpečí, že to zmizí. 
Dotaz ing. Randákové: jen jednu poznámku, doposud braškováci byli zvyklí, že je tam obchod, aby 
neměli poznámku, že tu chybí obchod na Braškově, uvažovat o tom, zda nezachovat, vzhledem 
k tomu, co budou občané chtít. 
Odpověď starosty: můj názor je, že bych nechal to provozovat Jednotu dál, dokud vydrží a dokud si 
zastupitelé nebo občané nebudou na 100% jisti nějakým dobrým účelem, který můžeme udělat třeba 
referendem nebo čímkoliv. Pokud se nám to ale nepodaří získat, ta možnost už tu pak nebude. 
Odpověď p. Haas:  samozřejmě tomu bude předcházet smlouva, kterou bude zastupitelstvo 
schvalovat, podrobnosti zatím neznáme. Jde o zásadní souhlas jestli ano nebo ne. 
Dotaz ing. Randákové: tři roky splácení, delší doba tam není možná? 
Odpověď starosty:  říkali 3-4 roky, to je jedna varianta financování, druhá varianta je, že si na to 
vezmeme úvěr, splácení je lepší, že není žádný úrok. To je akce, kterou děláme pro někoho, kdo to 
tady bude šéfovat, až my tady sedět nebudeme. 
 
Kdo souhlasí s odkoupením prodejny na Braškově od  JEDNOTY  do 3,5 mil. Kč? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

 
i) VÝBĚR ZHOTOVITELE AKCE „GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM“  

Informaci zastupitelé obdrželi – jedná se o pódium na Háji a dotazy ani připomínky 
nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s výběrem zhotovitele firmou TAROS TSK s.r.o. na akci „Galerie pod širým 
nebem“?  
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

 
 

j)  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE AKCE „VÝTVARNÁ DÍLNA PRO D ĚTI 
A DOSPĚLÉ“  

 Návrh dílčí mandátní smlouvy na provedení výběr. řízení na zhotovitele akce 
„Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ s firmou M-FINANCE s.r.o. zastupitelé obdrželi. Dotazy 
ani připomínky nebyly vzneseny. 
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Kdo souhlasí s výběrem firmy M-FINANCE  s.r.o., a uzavřením dílčí mandátní smlouvy na 
výběrové řízení na zhotovitele na akci „Výtvarná dílna pro děti a dospělé?  
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

k) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE AKCE „STAVEBNÍ ÚPRAVY A 
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ BRAŠKOV“  

 Návrh dílčí mandátní smlouvy na provedení výběr. řízení na zhotovitele akce 
„Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ“ s firmou M-FINANCE s.r.o. zastupitelé obdrželi. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s uzavřením dílčí mandátní smlouvy s firmou M-Finance s.r.o. , na provedení 
výběrového  řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov“? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

 
 

l) VÝBĚR ADMINISTRÁTORA NA AKCI „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍ ŘENÍ 
KAPACITY MŠ“  
Starosta informoval, že potřebujeme vysoutěžit nejen toho, kdo bude soutěžit 
dodavatele, ale  i někoho kdo se bude hádat s reg. operačními programy o peníze. Ing. 
Dolejšová udělala poptávkové řízení a nejlepší ji vyšla paní Landová. Dotazy ani 
připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s výběrem administrátora ing. Markétou Landovou Ph.D.  na akci „Stavební 
úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

 
 

m) SMĚNA POZEMK Ů PRO CHODNÍK VALDEK – V. DOBRÁ S MANŽELI 
BREJNÍKOVÝMI  
Podklady s informací zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se směnou  pozemků na chodník Valdek – Velká Dobrá s manželi 
Brejníkovými? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

ing. Randáková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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n) SOUHLAS S NAVÝŠENÍM SPOLUÚČASTI OBCE NA FINANCOVÁNÍ AKCE 
„VÝTVARNÁ DÍLNA PRO D ĚTI A DOSPĚLÉ“  
Starosta uvedl, že výtvarná dílna má stát 2,9 mil. Kč, ale obec  obdržela dotaci jen 

1 000 000,-- Kč. Bude se teprve soutěžit dodavatel a možná to bude 2,8 nebo 2,2 mil. Kč, 
protože je teď zlá doba pro dodavatele a všichni ceny podřezávají na 60-70 %.  Je to o tom, že 
jsme dostali jen 1 mil. Kč, buď ho vrátíme nebo to nějak vyválčíme. Dotazy ani připomínky 
nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s případným navýšením finanční spoluúčasti obce na financování  akce 
„Výtvarná dílna pro děti a dospělé“? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

o) SOUHLAS S UZAVŘENÍM SMLOUVY O P ŘEKLENOVACÍM ÚV ĚRU  
Starosta sdělil, že nemáme dosud vyhodnoceno, ale do konce týdne dostaneme nabídky od 

ČS, ČSOB a KB na překlenovací úvěr na evropské peníze. Kdo četl Braškovské noviny, kde jsou 
uvedeny akce: Vítejte v Braškově za 17 mil. Kč, Revitalizace lesoparku Háj 1,6 mil. Kč, Výtvarná 
dílna pro děti a dospělé 2,5 mil. Kč, Nové výsadby izolační zeleně v Braškově 3,8 mil. Kč, 
Komunikace pro pěší Toskánka 2,5 mil. Kč, Úprava veř. prostranství 950 tis. Kč,  na místní 
komunikace 10 mil. Kč – kde je zažádáno a zatím ještě nevíme, Stavební úpravy MŠ 7,7 mil. Kč . 

Peníze dostáváme, až když zaplatíme, nejdříve se to musí postavit, zaplatit, dát faktury tomu, 
kdo nám poskytuje dotaci. Na to nutně potřebujeme překlenovací úvěr, abychom mohli do těch 20 
mil. Kč čerpat a posílat peníze zhotovitelům a na základě proplacených faktur žádat o peníze 
z dotačních programů. Platí se za peníze, které jsou půjčené, orientačně se úroky pohybují kolem 
0,6%  p.a., což je dobré pro obce, postupně bude půjčeno jen část, jak se bude platit a vracet dotace. 
Bez úvěru těžko zvládneme, když ročně máme jen 2 mil. Kč na investice. 
 
Kdo souhlasí s tím, aby obec jednala o překlenovacím úvěru s bankami do úvěrového rámce 
20 mil. Kč? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

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

p) DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI OBJEKTU NA H ŘBITOV Ě M. 
PŘÍTOČNO 
Zaměření skutečného stavu objektu hřbitova a architektonickou studii na rekonstrukc 

zastupitelé obdrželi. Po poradě 4 starostů  obcí Braškov, Malé a Velké Přítočno a Pl. Újezd  
navrhujeme zpracování velké dokumentace, na níž se budou obce podílet jednou čtvrtinou. Na 
základě kvalitního projektu bychom mohli žádat o dotaci a sehnat větší objem peněz. 

Místostarosta p. Haas doplnil, že jsme si dali závazek na poradě starostů, že se postaráme o 
inženýring, protože máme největší zkušenosti s dotacemi. 
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Kdo souhlasí se zpracováním dokumentace na rekonstrukci hřbitova v M. Přítočně? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   

ing. Randáková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 8) DISKUSE 
V diskusi se nepřihlásil nikdo o slovo. 
 

 
 
K bodu 9) USNESENÍ A ZÁVĚR 

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

Kdo souhlasí s navrženým usnesením? 
Pro: 9 hlasů (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,   ing. Randáková, 

Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 hlas (ing. Čermáková) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,57 hodin. 


