
ZÁPIS
Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,
konaného dne 23 . února 2009 od 17,00 hodin v     zasedací síni OÚ Braškov  

Program: 

1) Zahájení
2) Výsledek hospodaření k 31.12.2008
3) Aktuální zpráva o stavu přípravy rozhodujících akcí v r. 2009 
4) Různé:

a) Volnočasové aktivity
b) Revitalizace návsí
c) Cyklostezka Kladno, K. hora – M. Kyšice 
d) Věcné břemeno – p. Čech 
e) Ing. Dvořák – ČNES 
f) Pořízení nového dmychadla do ČOV 
g) Zpracování dokumentace ÚSES pro územní plán 
h) Obytný park Pletený Újezd  
i) Souhlas s bezúplatným převodem poz. č. 366
j) Souhlas s rekonstrukcí dětského hřiště v Jezerech

5) Diskuse
6) Usnesení a závěr

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

přítomno 11 členů zastupitelstva; dodatečně se dostavila ing. Věra Machovská. Omluveni: J. 
Havlík, M. Vostrá a P. Sklenář.
 Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu byl odsouhlasen 
radou obce a zveřejněn na úřední desce. 

Dále starosta  požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu, případně o jeho 
doplnění. Návrhy na doplnění nebyly vzneseny a program byl odsouhlasen všemi hlasy. 

Listiny s podpisy 12 členů zastupitelstva a 6 přítomných občanů jsou přílohou 
originálu tohoto zápisu. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni:  M. Cábová a 
E. Střelečková. Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předseda P. Horák,  členové 
ing. V. Rašplička a Z. Pokorný.

K     bodu 2) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2008  
Starosta uvedl, že podkladový materiál obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou na 

dnešní zasedání a je přílohou originálu tohoto zápisu. Hospodaření skončilo přebytkem ve 
výši 2.776 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč uložila firma Klika & Dvořák jako záruku na veřejnou 
soutěž, která jim bude vrácena.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí s výsledkem hospodaření obce k 31.12.2008?
Pro: 12 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K bodu 3) AKTUÁLNÍ ZPRÁVA O STAVU PŘÍPRAVY ROZHODUJÍCÍCH AKCÍ V 
ROCE 2009.

Starosta informoval o rozhodujících akcích: 
• byla uzavřena smlouva se zhotovitelem – s firmou Klika & Dvořák na akci „Braškov 

– revitalizace návsí“. Do dubna příštího roku by měla být vybudována nová náves na 
Braškově i na Valdeku vč. nové komunikace U Dubu a veřejného rozhlasu. Nyní se 



provádí kácení zeleně, v době vegetačního klidu, a dle projektové dokumentace se 
vysází nová zeleň. 

• Stavby silnic a železnic by měly příští týden podepsat smlouvu se Stč. krajem na 
opravu silnice Karlovarské na Valdeku.

• Usilovně se připravuje projekt „Volnočasové aktivity“, který zahrnuje sportovní areál 
na stadionu J. Valeše, spojovací komunikaci mezi areálem a Hájem v ul. Budovatelů. 
Součástí projektu na Háji je osvětlená in-line dráha, scate park, lezecká stěna a 
dopadová plocha s umělým povrchem, dále dětské atrakce s lanovou dráhou a kiosek, 
vč. míst na parkování. Projekt je za cca 40 mil. Kč a budeme na něj žádat o dotaci.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

K bodu 4)  RŮZNÉ
a) Projekt „Volnočasové aktivity“  

Starosta informoval, že s  pozvánkou zastupitelé obdrželi informaci o rozsahu této 
akce, na kterou připravujeme dokumentaci tak, abychom mohli požádat o dotaci ve 
vyhlášeném termínu. 
Na zastupitelstvo se rada obrací se žádostí o souhlas k:

• vysoutěžení administrátora projektu, umožňujícího přístup k fondům EU a jiných 
programů

• vysoutěžení dodavatele projektové dokumentace na stavby a dodavatele projektu 
komunikací

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s předloženými návrhy?
Pro: 12 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

b) Projekt „Revitalizace návsí“  
S pozvánkou zastupitelé obdrželi návrhy smluv zhotovitelů, předložené podle 
výsledku výběrových řízení a návrh interní směrnice.
Rada zastupitelstvo žádá o jejich schválení:

• autorský dozor projektanta – ing. Červený (100 tis. Kč)
• právní služby – JUDr. Sršeň (57 tis. Kč)
• inž. čínnost a tech. dozor investora – Hora Real s.r.o. (575 tis. Kč)
• interní směrnice upravující archivaci dokumentace k projektům, financovaným 

z ROP
• současně rada žádá zastupitelstvo o souhlas s vypsáním soutěže na 

administrátora, který vysoutěží návrh na zhotovitele uměleckého díla – nového 
pomníku v Braškově

Dotazy:

ing. Pošmourná – mám techn. poznámku ve smlouvě je v úvodu uveden název 
„objednatel a dodavatel“, v textu dále jako „zadavatel“. Měl by se použít stejný název 
subjektu – jednotná terminologie. Odpověď ing. Dolejšová: upravíme, podívám se na to.

Kdo souhlasí s uzavřením smluv a schválením interní směrnice?

Pro: 12 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně



c) Cyklostezka Kladno Kožova hora – Malé Kyšice 
   Komentář k tomuto bodu obdrželi zastupitelé s pozvánkou. Starosta informoval o tom, že 

jde o společnou akci několika obcí, sdružených v mikroregionu Bratronicko. Iniciátorem 
akce byla naše obec, která zpracovala žádost o dotaci na projektovou dokumentaci od 
Středočeského kraje. Žádost byla odsouhlasena a mikroregionu poskytnuta dotace ve výši 
622 tis. Kč. Podle smlouvy s MR zpracoval projektant ing. Křížák dokumentaci pro 
územní řízení. Z fakturované částky za tuto část dokumentace ve výši 458.626,-- Kč 
dosud uhradil MR jen 200 tis. Kč.  Při současné situaci, kdy se financováním MR zabývají 
orgány Policie ČR není zatím šance na úhradu zbývajících 258 tis. Kč. Stalo se to 
předmětem šetření policie, kterou jsme na to upozornili. Protože dokumentace je z 
rozhodující části již projednána s veřejnoprávními organizacemi, provozovateli sítí a částí 
soukr. vlastníků pozemků, přičemž některá vyjádření mají platnost jen do dubna 2009, 
doporučuje rada obce zatím uhradit uvedený nedoplatek ve výši 258 tis. Kč z prostředků 
naší obce a umožnit tak dokončení dokumentace a vydání územního rozhodnutí. 

 Dotazy:
 P. Horák: kdo je účastník projektu?
Odpověď starosty: všechny obce, které jsou členy MR, se budou muset na to složit. Kromě 

toho je problém, že mikroregion obdržel dotaci 60 mil. Kč na ČOV a také to nedodělali. 
Až budou muset vracet, tak si myslím, že se ani nesloží. My jsme již vystoupili z MR. 

Odpověď p. Haas: to není jediná nepříjemnost, MR  celkem dluží na dotacích plynofikace a 
kanalizace 2.700 tis. Kč.

 Ing. Machovská: je o tom policejní záznam, existuje nějaká šance, že peníze dostaneme?
Odpověď starosty: existují zápisy ze zasedání MR a policie nás kontaktovala a my jsme 

poslali sdělení. Je šance, když bude p. Štěrba hodně vydělávat, že nám peníze vrátí. Teď 
bohužel nemáme časový prostor platbu odložit. 

E. Střelečková: myslím si, že bychom měli do toho investovat, aby ta práce nepřišla vniveč. 
Pokud tu bude sportovní areál a chceme zvelebit prostředí, bude to pro lidi přínosem.

Ing. Machovská: z čeho se zaplatí potom realizace cyklostezky?
Odpověď starosty: jedině z financí EU, to znamená velká žádost a velká soutěž. Bez 

dokumentace za celkem 600 tis. Kč nelze o dotaci žádat. To je stejné jako projekt 
revitalizace návsí za 500 tis. Kč, jinak jsme nemohli o dotaci požádat.

P. Horák: kdo bude žadatelem o dotaci?
Odpověď starosty: museli bychom my nebo nové sdružení obcí, na kraji chtěli spolek obcí.
Ing. Kolrus: pracoval jsem také na této žádosti, chtěl bych navrhnout zainteresování obcí, 

kudy cyklostezka vede a oslovit i Město Kladno, jestli by nepomohlo.
Odpověď starosty: Město Kladno na to dalo do rozpočtu peníze, požádáme je.

Kdo souhlasí s úhradou doplatku 260 tis. Kč ing. Křížákovi za projekt cyklostezky?

Pro: 12 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

d) věcné břemeno – p. Čech, pozemek č. 61/41

Věcné břemeno pro zřízení el. přípojky bylo odsouhlaseno minulým zasedáním. Po 
zpracování projektu a upřesnění je třeba rozšířit věc. břemeno ještě na obecní poz. č. 
61/41, jak je vyznačeno v situaci, kterou zastupitelé obdrželi.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí se zřízením věcného břemene?
Pro: 12 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně



e) Ing. Dvořák – ČNES, střet zájmů

Až dosud zajišťoval geodetické služby v obci ing. Dvořák, který zpracoval i digitální 
mapu obce. Od 1. ledna 2009 ukončil své podnikání a stal se zaměstnancem ČNES, kde 
vede divizi geodetů. To je problémem pro zastupitele p. Drába a p. Horáka z hlediska 
střetu zájmů. Pan Dvořák pro obec pracuje již 2 roky a měli by zastupitelé rozhodnout, 
zda má pro obec nadále pracovat a že v tomto případě nejde o střet zájmů ing. Drába a p. 
Horáka podle § 83 zák. o obcích.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí, aby p. Dvořák dále pracoval pro obec?

Pro: 9 hlasů 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská)
Zdržel se: 2 hlasy (ing. Dráb, p. Horák)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno, že nejde o střet zájmů

f) ČOV – pořízení nového dmychadla
Starosta informoval o tom, že nám odešlo dmychadlo na čistírně odpadních vod a naše 
smlouva s vodárnami nám neumožňuje po nich nic chtít. Proto se snažíme celého zařízení 
zbavit, jak již  zastupitelstvo odsouhlasilo, čekáme na rozhodnutí představenstva vodáren. 
Dmychadlo stojí asi 70 tis. a musí se rychle koupit, jinak ude ohrožena funkčnost ČOV.

Dotazy:
ing. Machovská:  přečetla jsem si smlouvu, kde se uvádí, že provozovatel, což je VKM, je 

povinen zabezpečit provoz, údržbu a opravy kanalizačního potrubí a provádění havarijních 
oprav vodárenské infrastruktury, tak proč tedy máme my platit?

Odpověď p. Haas – mrzí mě, že jsme se do této situace vůbec dostali, protože v době, kdy 
jsem měl šanci to ovlivnit, tak zastupitelstvo nechtělo vložit majetek do VKM. K tomuto 
problému - samozřejmě že oni zajistí odstranění havárie, ale tam je ve smlouvě také 
napsáno, že investice a zhodnocení není předmětem smlouvy, to je logické.

ing. Machovská: ale to není investice, pořízení nového čerpadla  je oprava...
Odpověď p. Haas – je to rekonstrukce, ve smlouvě to není. Já jsem si také smlouvu znovu 

přečetl, oni se nezavazují k tomu, že by doplňovali technologické zařízení. Oni to 
zabezpečí, objednají, přivezou, ale nebudou pořizovat, to ve smlouvě není.

ing. Machovská: já si myslím, že je to sporné. V zájmu obce pochopitelně je, aby zařízení 
bylo opravené, ale podle mě to není investice ani techn. zhodnocení, ale oprava.

Odpověď p. Haas - v čl. 8 smlouvy je přesně specifikováno, že jsou povinni zabezpečit 
provádění havarijních oprav, ale ne je provádět. Já jsem s vodárnou situaci samozřejmě 
konzultoval, jejich názor je jednoznačný, oni si vykládají smlouvu, tak jak jsem říkal.

ing. Machovská:  cituji ze smlouvy: „opravou se rozumí čínnost, kterou se odstraňuje 
částečné fyz. opotřebení, poškození nebo vady vodárenské infrastruktury,  přičemž se 
uvede zařízení do provozuschopného stavu, a tím se rozumí provedení opravy s použitím 
jiných než původních materiálů, dílů součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k 
technickému zhodnocení“. Nehledě na to, že my dostaneme od VKM za pronájem 
zařízení, které jsme zaplatili 100,-- Kč a oni vyberou cca 1 mil. Kč na stočném ročně. 
Takových situací se může stát „x“, proto bych já nechala smlouvu právně vyložit.

Odpověď starosty:  čekáme na rozhodnutí představenstva vodáren, odsouhlasili jste si to, že 
chceme celé zařízení prodat.  Právní rozbor, který navrhuješ, proto není na místě. Pokud se 
to nepodaří prodat, pak je právní rozbor na místě a chceme alespoň novou smlouvu. Já 
bych nechal hlasovat, jestli vyvoláme spor s vodárnami nebo jestli koupíme dmychadlo.  

Odpověď p. Haas: v červnu 2005 při projednání zastupitelstvem jsem upozorňoval, že se 
může stát něco daleko katastrofálnějšího. Kanalizace z Valdeku na Braškov vedla kdysi 
polem, dnes je tam provozem zatížená komunikace. Říkal jsem a opakuji, že mám kazetu, 
na níž je vidět stav kanalizace, který je jen tak tak, a modlím se, aby nedošlo k havárii, pak 
by to byla několika miliónová záležitost. Škoda, že tenkrát nebyla vůle to vložit do VKM, 
když šance byla, dnes vodárna odmítá vzít zatím čistírny a kanalizace do majetku.



Kdo je pro, abychom koupili dmychadlo z obecních prostředků?
Pro: 9 hlasů 
Proti: 2 hlasy (ing. Machovská, ing. Pošmourná)
Zdržel se: 1 hlas (Z. Pokorný)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

g) Zpracování dokumentace ÚSES pro územní plán – ing. Morávková
V rámci přípravy nového územního plánu je třeba zpracovat studii a návrh územního 
systému ekologické stability pro  území naší obce. Po projednání v radě obce předložila 
autorka tohoto návrhu návrh smluv, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování dokumentace ÚSES s ing. Morávkovou?

Pro: 12 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

h) Obytný park Pletený Újezd
Starosta podal krátkou informaci o tom, že Krajský úřad Středočeského kraje zrušil 
územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Unhošti a vrátil věc k novému 
projednání. Můžeme za to poděkovat především ing. Bednářové a spol., kterým se 
podařilo studováním a hlavně dopisováním na kraj, celou věc vrátit. Upřímný dík 
občanům, kteří věnovali čas a práci a zastavili tento obludný projekt. Nevíme, na jak 
dlouho, ale budeme pokračovat dál a máme v plánu postupovat jednotně s občany.

i) Souhlas s bezúplatným převodem pozemku  č. 366 – polní cesta 
            Starosta informoval, že se jedná o polní cestu podél potoka za statkem, kterou 

potřebujeme vlastnit, abychom mohli žádat o dotaci na osázení stromy. Rada proto žádá 
zastupitelstvo o souhlas s bezúplatným převodem od pozemkového fondu.

   Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 366 od PF ČR?

Pro: 12 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

j) Souhlas s rekonstrukcí dětského hřiště v Jezerech 
            Starosta informoval o záměru žádat o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště v Jezerech. 
   Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s rekonstrukcí dětského hřiště v Jezerech z dotačních fondů?

Pro: 12 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně



K     bodu 5) DISKUSE  
V diskusi se přihlásili o slovo:
ing. Kolrusz: požaduji sdělit Státnímu fondu životního prostředí situaci ohledně poz. č. 366, 

neboť mají nejasno a chtějí cestu z dotace na regeneraci zeleně vyjmout. Druhá věc 
ohledně kácení na Karlovarské ulici, žádám, aby se nekácelo bezhlavě a  abych byl 
přizván – jde o hluk, pokud bychom vše vykáceli.  Dále žádám,  aby byl zvýšený 
obrubník u nového chodníku.

Odpověď starosty: je akceptováno a počítá se s tím, že budete u toho za obec. Dám vám 
telefon na firmu Klika & Dvořák a domluvíte se. 

Ing. Rašplička – obrátil se na mě p. Zejfart, jestli by se dalo něco dělat s jeho cestou.
Odpověď starosty:  není problémem jen tam, chtěli bychom připravit návrh oprav na 2. pol. 

roku, pokud naše hospodaření dopadne dobře. Dnes nejsme schopni odpovědět 
seriózně, máme v plánu opravy komunikací, pokud budou peníze, uvidíme. 
Provizorně k Zejfartovům firma ČNES zdarma roztáhne recyklát a uválcuje. Loni už 
nebyl materiál, teď je recyklátu dost. 

V. Přibylová – na Toskánce mě také upozorňovali na opravu  krátké komunikace k 
Bednářovům, kdyby zbyl materiál.

Odpověď starosty: dobře, tu také uděláme.
V. Přibylová – chci poděkovat Tomášovi Votavovi za úklid sněhu na Toskánce.

K     bodu 6) USNESENÍ A ZÁVĚR  
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise p. Horák.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení:
Pro: 11 hlasů 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská)
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

Zasedání bylo ukončeno v 18,05 hodin.

 


