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ZÁPIS 
Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 13. prosince 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 
 
 

Program: 
1) Zahájení  
2) Kontrola plnění usnesení ustavujícího zasedání 
3) 3. změna rozpočtu na r. 2010 
4) Rozpočet obce na r. 2011  
5) Informace o připravovaných akcích a možnostech získání dotací 
6) Ustavení komisí rady obce 
7) Různé: 

a) Smlouva s ing. Červeným 
b) Jmenování hlavní a dílčí inventarizační komise 
c) Smlouva o dočasném pronájmu prodejny Valdek 
d) Souhlas s vypsáním výběrového řízení na pracovnici obec. úřadu 

8) Diskuse 
9) Usnesení a závěr 

 

K bodu 1) ZAHÁJENÍ  
Zasedání zahájil a řídil místostarosta František Haas. Konstatoval, že v době zahájení je 

přítomno 9 členů zastupitelstva; omluveni: ing. V. Dráb, J. Havlík, E. Střelečková, M. Vostrá. 
S malým zpožděním se dostavili ing. M. Doksanský a ing. V. Machovská. Místostarosta konstatoval, 
že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce a zveřejněn na úřední 
desce. Dále místostarosta sdělil, že starosta není přítomen, neboť je na jednání na krajském úřadu 
ohledně dotací, navrhuje vypustit bod 5) programu, který se týká podání informace o připravovaných 
akcích a možnostech získání dotací. Další návrhy na doplnění programu nebyly podány: 

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

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: B. Bečka a ing. V. Čermáková.  Do 
návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně ing. M. Randáková, Š. Pilátová a ing. J. 
Kolrusz.  

Listiny s podpisy 11 členů zastupitelstva a 3 přítomných občanů jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu. 

 

K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ 
 Místostarosta informoval, že zprávu o kontrole plnění usnesení ustavujícího zasedání 
zastupitelstva  zastupitelé obdrželi a byla zveřejněna v Braškovských novinách a vyzval zastupitele, 
zda mají dotazy.  

Dotazy ani připomínky ke zprávě o kontrole plnění usnesení minulého zasedání nebyly 
vzneseny. 

 
 
K bodu 3) 3. ZMĚNA ROZPOČTU OBCE PRO R. 2010 

Místostarosta konstatoval, že návrh 3. změny rozpočtu byl projednán finančním výborem a 
radou obce a všichni zastupitelé jej obdrželi. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 
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Kdo souhlasí, s návrhem 3. změny rozpočtu na rok 2010? 
Pro: 11 hlasů  
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 4) ROZPOČET OBCE NA ROK 2011 

Místostarosta uvedl, že návrh rozpočtu na r. 2011 byl projednán finančním výborem a radou 
obce. Byl zveřejněn na úřední desce i elektronické a v Braškovských novinách. Podklad  všichni 
zastupitelé obdrželi. 

Požádal o dotazy či připomínky k uvedenému návrhu.  
Připomínku vznesla ing. Machovská – nesouhlas s položkou na rekonstrukci prodejny ve výši 

3,5 mil. Kč. 
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování 
 

Kdo souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2011? 
Pro: 10 hlasů 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 

 
K bodu 5) INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH A MOŽNOSTECH   

ZÍSKÁNÍ DOTACÍ  
 Tento bod byl z dnešního programu zasedání zastupitelstva vypuštěn, vzhledem 
k nepřítomnosti starosty ing. Drába. 
 
 
K bodu 6) USTAVENÍ KOMISÍ RADY OBCE  

• Rada obce na svojí 1. schůzi dne 22.11.2010 zřídila následující komise: 
• Komisi pro výstavbu – předsedkyně ing. arch. K. Dolejšová,  

 členové ing. M. Doksanský, B. Bečka 
• Komisi sociální pro kulturu a sport – předsedkyně E. Střelečková,  

  členové M. Cábová, J. Fuitová, H. Pošmourná, 
M. Veselý 

• Komisi životního prostředí a veř. pořádku – předseda ing. J. Kolrusz,  
 členové  ing. V. Machovská, Z. Pokorný, P. 

Horník, J. Sochna 
 
K bodu 7) RŮZNÉ: 
 

a) SMLOUVA S ING. ČERVENÝM NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE NA REKONSTRUKCI 
PRODEJNY VALDEK  
Místostarosta podal stručnou informaci. Zastupitelé obdrželi cenovou nabídku na studii ve 

výši 40.800,-- Kč (vč. DPH) vč. smlouvy s ing. Červeným. Aby obec mohla požádat o dotaci, 
potřebuje tuto studii, která bude přiložena k žádosti o dotaci.  

Připomínku vznesla ing. Randáková – rozdílný termín předání studie, kdy v nabídce je 
uvedeno datum do 20.12. a ve smlouvě až do 30.12.2010, zda obci vyhovuje pozdější termín.  

Odpověď ing. Dolejšová – termín stačí, dohodli jsme dokonce termín předání již tento pátek 
tj. 17.12.2010. 
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Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy? 
Pro: 9 hlasů 
Proti: 2 hlasy (ing. Machovská, ing. Čermáková) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 

 
 
 
b) JMENOVÁNÍ HLAVNÍ A DÍL ČÍ INVENTARIZA ČNÍ KOMISE  

Místostarosta p. Haas uvedl, že jako každoročně bude provedena inventura obecního majetku 
podle stavu k 31.12.2010. Návrh složení dílčích inventarizačních komisí zastupitelé obdrželi při 
dnešním zasedání. 

Poznámku vznesla ing. Randáková – u staveb a pozemků, je nutno provést inventuru podle 
výpisu z katastru nemovitostí. Je důležité jako příprava na odpisový plán pro r. 2012. 

Odpověď p. Haas – samozřejmě výpis z KN používáme jako podklad pro inventury. 
 

Kdo souhlasí s návrhem na složení inventarizačních komisí? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 
c) SMLOUVA O DOČASNÉM PRONÁJMU PRODEJNY VALDEK  

Místostarosta informoval, že se starostovi podařilo sehnat nájemce na prodejnu na Valdeku. 
Dotace na rekonstrukci není 100%-ně jistá a vzhledem k investici, není vhodné nechat prázdné. 
Starostovi se podařilo dohodnout, že by prodejna byla v provozu snad ještě letos, nejpozději od 
1.1.2011. Návrh smlouvy obdrželi zastupitelé při dnešním zasedání na stůl – místostarosta uvedl, že 
smlouva je standardní a jde v podstatě o to, udělit souhlas, zda pronajmout nebo nepronajmout do 
doby, než bude rekonstrukce. 

 Připomínka ing. Machovské – jsem zásadně proti tomu, aby byla prodejna ve vlastnictví 
obce, ale když už je ve vlastnictví obce, tak ať se využívá – proto budu nyní hlasovat pro. 

 Připomínka ing. Randákové – mám otázku, která není ve smlouvě řešena, a to je pojištění 
nemovitosti. Podle obč. zákoníku, pokud nemáme ve smlouvě uvedeno, že pojistí nájemce,  bereme 
na sebe závazek pojistit nemovitost. 

 Odpověď ing. Dolejšová – navrhuji nechat pojistit do doby rekonstrukce na minimum a po 
rekonstrukci, která je plánována v létě, nechat pojistit na plnou novou hodnotu. Obec nechá pojistit 
do doby, než bude rekonstruováno  a poté je možno pojistné přičíst nájemci k pronájmu. 

 Připomínka ing. Čermákové – s pojištěním souhlasím, ale u hlasování ke smlouvě, se kterou 
jsem neměla možnost se seznámit a prostudovat si ji předem, se zdržím hlasování. 

 
Kdo souhlasí s návrhem ing. Dolejšové na pojištění prodejny? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu prodejny Valdek? 
Pro: 10 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 hlas (ing. Čermáková) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
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d) SOUHLAS S VYPSÁNÍM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRACOVNICI OBECNÍHO 

ÚŘADU 
Místostarosta uvedl, že jak si již někteří občané všimli, objevila se na obecním úřadě nová 

dáma. Zvyšuje se administrativa a starosta dospěl k závěru, že vypíšeme výběrové řízení na obsazení 
místa další pracovnice obec. úřadu. Návrh na výběrové řízení zastupitelé obdrželi písemně na stůl při 
dnešním zasedání, po jeho doplnění bude vyvěšeno na úřední desce a rozneseno letákem do domů. 
Pro obec by bylo lépe, kdyby to byl člověk z Braškova, zpočátku na 4 hod. denně i pro případ, že 
některá z pracovnic bude delší dobu nemocná. Místostarosta požádal o dotazy a připomínky. 

Dotazy:  
Ing. Čermáková – bylo by to na doplnění stavu k oběma dnešním pracovnicím? Potřeba 

vzešla od koho,  vyžádal si ji nárůst práce, nebo jak vzešla? 
Odpověď místostarosty: s návrhem přišel starosta, obě děvčata mají dost práce, pomohla by 

výpomoc na  poloviční úvazek. Ptám se na názor zastupitelů, než budeme hlasovat – zásadní je 
myšlenka, zda odsouhlasit vypsání výběrového řízení  a jestli na plný nebo částečný úvazek. 

ing. Randáková: já bych na začátek začala na poloviční úvazek. Myslím si, že rok 2011 bude 
pro nás, jako  na obci,  docela zátěžový, z hlediska administrativy.  Z hlediska toho, že se mění 
v podstatě účetní systém pro obce od rok 2012. Od r. 2011 se musí vlastně připravovat na to, jak 
bude ta změna probíhat. V podstatě zatím pořádně  nevíme ani co, mění se směrnice, mění se spousta 
dalších věci ohledně financování, takže si myslím, že určitě na poloviční úvazek pro rok 2011 tady 
ten prostor je. Ty  změny tady budou docela velké v obcích a hlavně ta novela zatím není připravená. 
 Odpověď místostarosty:  je pravda, že jsme uvažovali o tom hlavně v souvislosti s Katkou 
Dolejšovou, která to dělá při svém zaměstnání. Je ovšem pravda také, že ten příští rok zatím nevíme,  
zdali budeme tak úspěšní jako loni a předloni s dotacemi. Třeba toho ani tolik nebude na rok 2011, 
jak je vidět i z rozpočtu na příští rok. 

ing. Machovská: myslím, že by to mohlo být na dobu  určitou, protože zákoník práce to 
umožňuje. Po roce, pokud bude potřeba, se může pracovnice propustit bez jakýchkoliv problémů. 

ing. Čermáková – bylo myšleno, že by byla odborník a pomohla s účetnictvím? 
Odpověď ing. Randáková  není ani tak problém s účetnictvím. Jestli bereme zastupitelnost, 

tak by to měla být zastupitelnost  pro obě profese tzn. i z hlediska základních úkonů v přenesené 
působnosti ne z hlediska vlastní správy. Myslím si, jestli chceme dále pokračovat v dotacích, tak 
dotace bez toho, aniž bychom dávali žádosti, tak žádné nedostaneme. Další administrativa tady 
z toho, aby neleželo vše jen na paní inženýrce Dolejšové. 

Ing. Dolejšová - budeme hlasovat zatím jen o vypsání výběrového řízení, pak uvidíme kolik 
lidí se přihlásí a uděláme z toho závěr. Potom se stejně musí schválit a můžeme konkrétně doladit. 

 
Kdo souhlasí s vypsáním výběrového řízení? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 8) DISKUSE 

V diskusi se přihlásili o slovo: 
Ing. Machovská –  jak jsou placeni lidé, co uklízí sníh? Mohlo by být změněno na 

minimálně 100 Kč za hodinu.  
Odpověď T. Votava: je placeno paušálně za měsíc 

Ing. Machovská -  paušál není vhodný, i když je těžko kontrolovatelné kolik hodin, myslím 
si, že by měli být lépe ohodnoceni. Já bych doporučila na projednání do schůze rady obce. 
Odpověď ing. Kolrusz: záleží na klim. podmínkách, každá zima je jiná, jde o nárazové akce.  
Odpověď místostarosty: uvedeme v zápise, že požaduješ, aby se tím rada zabývala. 
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Ing. Machovská – navrhovala jsem na minulém zasedání pro Městskou polici v Unhošti 
zakoupit defibrilátor s tím, že naše obec by se na tom podílela podle počtu obyvatel. Neznám detaily. 
Je to přístroj na záchranu života, může obsluhovat i laik. Přístroj dává sám příkazy, může zachránit 
lidský život, než přijede lékař. Stojí 50 tis. Kč, není to ohromující částka.  
Odpověď p. Haas – v radě jsme návrh projednávali. Máme tady i názory lékařů a mohu shrnout tak, 
že městská policie se na postižené místo nedostaví dříve, než záchranná služba. Má význam na 
místech těžko přístupných např. na horách, na palubě letadla, lodi apod.  Ti lékaři upozorňují na to, 
že obvykle chvíli trvá než se ten defibrilátor sežene a mezitím je pro záchranu života daleko 
důležitější masáž srdce, než přijede záchranná služba. To jsou důvody, pro než rada řekla, že ne. 

Ing. Machovská: já si myslím něco jiného, ale když říkají lékaři. Kolikrát může být policie 
přítomna na místě, nebudu to již řešit, já jsem s tím skončila. 
 

Na závěr diskuse místostarosta přečetl poděkování všem, kteří se podíleli na uspořádání 
humanitární sbírky, kterou pořádala Diakonie Broumov a která za zorganizování této sbírky zaslala 
písemné poděkování. 
 
 
K bodu 9) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetla ing. Randáková. Návrhy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s navrženým usnesením? 
Pro: 10 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 hlas (ing. Čermáková) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 

 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,50 hodin. 

 


