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ZÁPIS 
Z 21. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 29. září 2014 od 17,00 hodin v restauraci U Chalupů na Braškově 
 

PROGRAM 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení 20. zasedání 
3. Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2014 
4. Informace o programu výstavby a jeho plnění v uplynulém volebním období  
5. Směny či odkoupení pozemků 
6. Příprava komunálních a senátních voleb 
7. Různé: 

a) Nákup 2 trezorů  
8. Diskuse 
9. Usnesení a závěr 

 
Program uvedený na pozvánce byl dnes doplněn v bodě 7) Různé: 
 

b) Souhlasy s přijetím dotací ze Středočeského kraje 
c) Výběrové řízení na zhotovitele pilotního projektu „Aplikace EVVO – 1. změna územního 

plánu“ 
d) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov“ 
e) Informace o personální situaci v MŠ 
f) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ 
g) Výběrové řízení na  tech. dozor investora  
h) Vícepráce na akci „Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj cest. ruchu v obci Braškov“ 
i) Vícepráce na akci „Braškov Toskánka komunikace pro pěší“ - rekonstrukce vjezdů a 

veřejné osvětlení 
j) Výběr administrátora akce „Snížení prašnosti v obci Braškov“ 

 

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

přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni: ing. Čermáková, Havlík, Střelečková. Starosta 
konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce,  
zveřejněn na úřední desce a dále požádal zastupitele o odsouhlasení rozšířeného programu 
v části bodu 7) Různé: o body b) až j).  

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: Š. Pilátová a T. Votava.  Do návrhové 

komise byli zvoleni: předseda Ing. M. Doksanský a členové ing. M. Randáková a B. Bečka. 
Listiny s podpisy 12 členů zastupitelstva a 15  přítomných občanů jsou přílohou originálu 

tohoto zápisu. Všechny zprávy, které zastupitelé obdrželi, jako podklad pro dnešní zasedání, jsou 
přílohou originálu tohoto zápisu. 
Kdo souhlasí, aby se zastupitelstvo řídilo navrženým programem? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 20. ZASEDÁNÍ  
Starosta uvedl, že zprávu o plnění usnesení zastupitelé obdrželi a byla otištěna 

v Braškovských novinách. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali informaci o kontrole plnění usnesení 20.  zasedání na vědomí? ̈
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

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

 
 

K bodu 3) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.8.2014  
Zastupitelé zprávu o hospodaření obce obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly 

vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali zprávu o hospodaření obce k 30.6.2014 na vědomí? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

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

 
 
 
K bodu 4) INFORMACE O PROGRAMU VÝSTAVBY A JEHO PLN ĚNÍ V UPLYNULÉM 

VOLEBNÍM OBDOBÍ  
Aktualizovaný program výstavby zastupitelé obdrželi a byl otištěn v Braškovských 

novinách. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s tímto programem výstavby? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz,  

Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (ing. Machovská) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 

 
 
K bodu 5) SMĚNY A ODKOUPENÍ POZEMK Ů 

Starosta uvedl,  že návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku  st. č. 506 společnosti ČEZ 
Distribuce a.s. pod kioskovou trafostanicí, umístěnou v lokalitě U Dubu zastupitelé obdrželi. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku parc. st. č. 506? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 6) PŘÍPRAVA KOMUNÁLNÍCH A SENÁTNÍCH VOLEB  
Zastupitelé  obdrželi základní informaci, která byla otištěna i v B. novinách. 

Zapisovatelkou okrskové volební komise byla jmenována Jarmila Hehejíková a na 1. schůzi 
komise byla předsedkyní vylosována paní Marie Cábová.  Dalšími členy komise jsou Jiřina 
Fuitová, Martina Velasová, Veronika Kohoutová a Petr Valeš. Dotazy ani připomínky 
nebyly vzneseny. 

 
 
K bodu 7) RŮZNÉ 

a) NÁKUP 2 TREZORŮ 
Byly zakoupeny 2 trezory: jeden pro uložení obecních kronik, které budou postupně 
digitalizovány a jeden do objektu sportovního muzea sportu na hřišti. Zastupitelé obdrželi na 
vědomí potvrzení objednávky trezorů. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí se zakoupením dvou trezorů? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

b) SOUHLASY S PŘIJETÍM DOTACÍ ZE ST ŘEDOČESKÉHO KRAJE  
První je dotace na projekt – Výtvarná dílna pro děti a dospělé 

Objekt se bude nacházet na pozemku parc.č. 24/5 
- poskytnutá dotace  od Střed. kraje : 1 000 000,-  
- celkové náklady akce : cca 2 700 000,- bez DPH 

 
Druhá je dotace na  projekt – Revitalizace lesoparku Háj 

Jedná se o výstavbu pódia a drobné architektury (lavičky, koše atd.) a nové výsadby 
zeleně na Háji  

- poskytnutá dotace  od Střed. kraje : 1 573 093,-  
- celkové náklady akce : cca 2 129 000,- vč. DPH 

 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s přijetím dotací z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením smluv o poskytnutí 
dotace na akci Výtvarná dílna pro děti a dospělé ve výši 1.000.000,-- Kč a na akci Revitalizace 
lesoparku Háj ve výši 1.573.093,-- Kč? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz,  

Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (ing. Machovská) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 

 
 

c) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE PILOTNÍHO PROJEKTU „APLIKACE 
EVVO – 1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU“  

Starosta informoval, že jde o pilotní projekt "Aplikace EVVO při prosazování 
environmentálních funkcí krajiny a stabilizace rozsahu zastavěné části území v rámci 
přípravy, projednání a realizace změny č.1 Územně plánovací dokumentace obce 
Braškov". Na základě výběrového řízení podala nejnižší cenovou nabídku společnost 
ECODIS, s.r.o. za 738 100,-  Kč vč. DPH. 
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Dále starosta uvedl, že je důležité vědět, že Středočeský kraj bere tento projekt také jako 
pilotní, který chce realizovat i v ostatních obcích a bude ho dotovat, takže to nepůjde 
z rozpočtu obce. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s výběrem zhotovitele společností ECODIS za 738.100,-- Kč vč. DPH na projekt 
„Aplikace EVVO při prosazování environmentálních funkcí krajiny a stabilizace rozsahu zastavěné 
části území v rámci přípravy, projednání a realizace změny č.1 Územně plánovací dokumentace 
obce Braškov"? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz,  

Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 1 (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 

 
 
 

d) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE AKCE „STAVEBNÍ ÚPRAVY A 
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ“  
Na základě vyběrového řízení podala nejnižší cenovou nabídku společnost HORA 
COMPANY, s.r.o. za 6 306 615,22 bez DPH tj. 7 631 004,42 vč. DPH. Dotazy ani 
připomínky nebyly vzneseny. 
Starosta sdělil, že paní Šiškanicová z firmy Hora jej dnes telefonicky informovala, že to asi 
nebudou moci  dělat z kapacitních důvodů. Možná školka proto nebude, nebo bude jestli 
administrátor usoudí, že by to mohl dělat ten třetí, kdo se zúčastnil výběrového řízení. To je 
důvod konání mimořádného zastupitelstva v pondělí 6.10., protože pak přijdou volby a přišli 
bychom o měsíc času. Školka musí být postavená za každou cenu do 15. května, jinak obec 
vrací dotaci. Nejpohodlnější pro obec by bylo dotaci vrátit, ale zase bychom neměli novou 
střechu. Dále starosta uvedl, že bude navrhovat, abychom do toho rizika šli, a abychom 
v pondělí rozhodli, jestli to zrušíme nebo budeme o střechu dále bojovat. V tomto 
výběrovém řízení ten, kdo měl nejnižší cenu, prokázal ve svých dokumentech, že nikdy nic 
nestavěl a ještě tam měl chyby, proto jej administrátor vyloučil. Musíme tyto kroky 
podstoupit nyní tj. na konci volebního období, protože nový starosta to rozhodně nestihne 
udělat s novým zhotovitelem v termínu. Nakonec starosta podotkl, že v otevřeném 
výběrovém řízení se přihlásili pouze 3 uchazeči. 

 
Kdo souhlasí s výběrem zhotovitele na akci „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ“ firmou  
HORA COMPRANY  s.r.o.  za 7.631.004,42 Kč vč. DPH. 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

e) INFORMACE O PERSONÁLNÍ SITUACI V MŠ  
Starosta informoval, že paní ředitelka Střelečková onemocněla a do doby jejího 
uschopnění podle zákona nejsme schopni dělat nic. Čekáme až se vrátí, pak se dají dělat 
nové kroky a něco řešit. Potom se uvidí, jak to bude dále. 
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f) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE AKCE „VÝTVARNÁ DÍLNA PRO D ĚTI 
A DOSPĚLÉ 

Na základě výběrového řízení podala nejnižší cenovou nabídku společnost KOSTAV, 
s.r.o. za 2 715 716,- bez DPH. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s výběrem zhotovitele na akci „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ firmou KOSTAV 
s.r.o. za 2.715.716,-- Kč bez DPH? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz,  

Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (ing. Machovská) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 
 

g) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  
Na základě výběru cenových nabídek na TDI, podal nejnižší cenovou nabídku Ing. Jan 
Rys. Nabídkový list TDI pro stavby: Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov; 
Braškov – lokalita Toskánka – komunikace pro pěší; Výtvarná dílna pro děti a dospělé 
zastupitelé dodatečně obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s výběrem techn. dozoru investora ing. Janem Rysem na stavby „Stavební 
úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov“, „Braškov – lokalita Toskánka – komunikace pro 
pěší“ a „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ rozšíření kapacity MŠ“ . 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 
 

h) VÍCEPRÁCE NA AKCI „VÍTEJTE V BRAŠKOV Ě – PODPORA A ROZVOJ 
CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI Braškov“  

Při realizaci projektu, došlo k provedení víceprací v hodnotě cca 1 356 820,- Kč bez 
DPH. Po jednání s ROPem byla odsouhlasena úhrada 501 300,- Kč, obec z rozpočtu 
musí uhradit 855.520,- Kč bez DPH.  Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s úhradou částky 855.520,-- Kč bez DPH za vícepráce na akci „Vítejte v Braškově- 
podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov“? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz,  

Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 1 (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 

i) VÍCEPRÁCE NA AKCI „BRAŠKOV - LOKALITA TOSKÁNKA - KO MUNIKACE 
PRO PĚŠÍ 

V současné době probíhá realizace chodníku podél komunikace ul. Pražská, vjezdy do 
objektů na protilehlé straně komunikace nejsou součástí dotace a obec je musí uhradit 
ze svého rozpočtu. Na základě výběrového řízení nejnižší cenovou nabídku podala 
společnost Silnice TS, s.r.o.  949 806,- Kč bez DPH.  
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Osvětlení chodníku Toskánka (kabeláž + 5 stožárů + 5 svítidel, motáž, doprava ) jedná 
se o nově realizovaný chodník, světla budou umístěna v místech, kde nejsou stávající 
sloupy. Na základě výběrového řízení nejnižší nabídkovou cenu podal pan Josef Votava 
za 105 000,- Kč bez DPH. 
Starosta uvedl, že když sháníme dotace, tak dotační tituly neumožňují něco proplácet, 
bez ohledu na to, jestli ta stavba jako celek dává nebo nedává smysl. Státní fond 
dopravní infrastruktury nám dává dotaci na chodník, ale bez vjezdů a bez osvětlení. 
Nedá se to dělat jinak, než že se použijí peníze, které nám dá na něco a zbytek, aby to 
bylo smysluplné se musí dofinancovat z rozpočtu obce, taková je realita. 

Dotazy: 
Ing. Randáková  proč máme v cenové nabídce plus 40 tis. Kč za světla Aventus LED, budeme se 
rozhodovat jestli je tam dáme? 
Odpověď ing. Dolejšová:  necháváme nyní dělat projekt pro celou obec a ten nám má říci, která 
světla jsou lepší jestli LED nebo výbojkové, zatím jsme tam dali výbojkové. Potom by to bylo 
z dotace a na celou obec udělané. 
Odpověď starosty: to je nekonečná hádka mezi výbojkami a LED diodovými světly, které 
spotřebovávají málo energie a mají věčnou životnost hypoteticky, zase ale méně svítí. Výbojková 
světla zase hodně svítí, ale musí se měnit a hodně spotřebovávají energie. Pan Doksanský to má na 
starost, v podstatě výběr svítidel, chceme vyměnit všechna světla v obci a měly by být všude stejná. 
Ing. Machovská – chtěla jsem se zeptat na to samé. Kromě toho si myslím, že LED svítidla 
nainstalovaná na ulici Rudé armády mají velkou výhodu, že  nesvítí nahoru a omezují světelné 
znečištění, a to je na vesnici docela důležité. 
Odpověď p. Haas: musím k tomu poznamenat, že jsme celých 25 let jsme Toskánku trochu 
zanedbávali.. Někdy v r. 1992, když se stavěla dálnice, mluvilo se o tom, že se Toskánka má 
připojit k Pletenému Újezdu, ale oni chtěli být součástí Braškova a jsme jim to trochu dlužni. 
 
Kdo souhlasí s souhlasí s úhradou částky 949.806,- Kč bez DPH za vícepráce za zhotovení 
vjezdů  a s úhradou částky 105.000,- Kč  bez DPH za osvětlení na akci „Braškov – lokalita 
Toskánka – Komunikace pro pěší“? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

j)  VÝBĚR ADMINISTRÁTORA AKCE „SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI BRA ŠKOV“  
Získali jsme dotaci na  koupi zametacího vozu v hodnotě cca 3.550.000,- Kč. Vůz musí 
být zakoupen a  zaplacen do konce roku 2014. Nabídku administrace projektu v rámci 
Operačního programu „Životní prostředí“ od ing. Hlavatého za 48 tis. Kč zastupitelé 
dodatečně obdrželi. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s výběrem ing. Hlavatého jako administrátora na akci „Snížení prašnosti v obci 
Braškov“ za 48 tis. Kč? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 8) Diskuse 
V diskusi se přihlásili o slovo 
J. Poštolková – v jakém stádiu se nachází žádost obce o vyčlenění těžké dopravy? 
Odpověď starosty: žádali jsme a odpověděli nám z Magistrátu města Kladna z odboru dopravy, že 
to nejde, že by se to muselo nejdříve projednat mezi obcemi, pak mezi městy a pak pomalu mezi 
kraji a pak by se vidělo. Mohli jsme si zvolit jednu ze dvou silnic, buď zavřít pro náklaďáky 
valdeckou silnici tj. Karlovarskou z Kyšic na Dobrou, nebo braškovskou z Kladna do Kyšic, aby 
byla omezena tonáž, vybrali jsme si braškovskou a nepovedlo se to, budeme žádat do nekonečna. 
Odpověď ing. Kolrusz: magistrát nám odpověděl vyhýbavě, protože se to bude týkat většího 
regionu než je Kladensko,  protože ty dálnice a silnice R7, R6, D5 jsou ve větším rozsahu, kde si 
řidiči kamionů zkracují trasy. Proto jsme podali žádost na Krajský úřad Středočeského kraje a 
dosud jsme neobdrželi odpověď. Navrhli jsme jednoduché řešení, aby jezdili po silnicích 1. třídy 
nebo dálnicích až na Pražský okruh a tam se napojili na Beroun. Zvýšené náklady na pohonné 
hmoty jsou menší než škody napáchané v těch vesnicích a na silnicích nižších tříd, které nejsou 
k tomu vůbec vhodné. Některé obce ve Stč. kraji řeší podobné problémy a obrátily se na 
ombudsmana, který jednoznačně řekl, že  obce mají právo poslat kamiony na silnice prvních tříd a 
na dálnice. Teď se ještě čeká na novelu silničního zákona, která je navržena také v tomto smyslu, že 
na silnicích 2. a 3. třídy nemají kamiony co dělat, ale ještě neproběhla tato novela zákona 
schvalováním. Myslím si, že kraj nám neodpovídá právě proto,  že čeká zřejmě, jestli bude schválen 
ten zákon. 
Odpověď p. Haas: jejich hlavním argumentem je, že to je silnice 2. třídy, proto se k tomu staví 
negativně. Komunikace Kladno - Beroun je intenzivně využívaná, proto pokud kraj  na to nekývne, 
na nějakou objížďku,  tak nemáme příliš velkou šanci.  
Ing. Machovská: mám takovou zajímavost, když se jednalo o integrovaném povolení pro firmu 
Veseta, tak tam bylo napsáno, že kamionová doprava k tomu nepatří. To samé je v Kladně, kde byly 
postavené  firmy Lego, velkokapacitní pekárny, mrazírny a sklady, které potřebují převážet zboží a 
suroviny a nebylo to vyřešeno předem. Tak nevím, co si tady pomůžeme, to je ten samý případ jako 
Veseta. 
Odpověď ing. Kolrusz: objízdné trasy je otázka financí. Pokud se jedná o stávající obslužnou 
dopravu  třeba Vesety nebo Stavimatu, to jsou chyby, které se už staly, s tím těžko teď něco 
uděláme, snad by se dalo řešit, pokud by zvolili lehčí nákladní dopravu. Jedná se ale hlavně o 
tranzitní dopravu, která směřuje z dálnic a zkracuje se cesta přes vesnice, toho určitě dosáhneme, 
jsem o tom přesvědčen, je to otázka času. 
Odpověď starosty: závěrem bych řekl, že když nás nikdo nepochválí, pochválíme se sami: my jsme 
zastavili kamiony z Valdeku na Braškov a z Valdeku na H. Bezděkov. Obec Braškov, nikdo jiný, 
pomocí expertiz a složitých dopisů jsme to vybojovali a budeme bojovat dále. 
 
 
K bodu 9) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetl  předseda návrhové komise ing. Doksanský. Další návrhy ani 
připomínky nebyly vzneseny. 
Závěrem starosta poděkoval za 4 roky práce pro obec všem aktivním zastupitelům. Utratili jsme 
asi 120 milionů Kč, z toho asi 15 nebo 10 bylo obecních. Je to fatální úspěch, který se už těžko 
bude opakovat. Měli jsme strach, abychom nikde neměli chybu, zvali jsme na sebe audit za 
auditem, jsou to skříně a skříně papírů. Hlavní zásluhu na tom, že se toho tolik udělalo, má ing. 
arch. Dolejšová a pak už spousta lidí, kteří mají významný podíl a které nechci jmenovat, abych 
se nedotkl toho, koho jsem nejmenoval. 
 

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

Pilátová, ing. Randákové, Sochna, Votava) 
Proti: l hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Zasedání bylo ukončeno v 17,40.hodin. 


