
ZÁPIS
ZE 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,

konaného dne 22. června 2009 od 17,00 hodin v     zasedací síni OÚ Braškov  

Program:
1) Zahájení
2) Projednání závěrečného účtu obce vč. zprávy o přezkoumání výsledku hospodaření 

za rok 2008
3) Projednání a schválení výsledků výběrových řízení a smluv
4) Finanční hospodaření obce k 31.5.2009
5) Výběr návrhu na nový pomník obětem světových válek
6) Různé:

a) Věcné břemeno na telef. kabel pro Stavimat
b) Smlouva o tech. dozoru na kanalizaci Valdek
c) Směna pozemků – p. Havlík
d) Pořízení traktoru s valníkem
e) Územní plán
f) Ing. Vacek – věcné břemeno 
g) Cyklostezka – založení sdružení obcí
h) Smlouva o finančním příspěvku pro SDH Braškov

7) Diskuse 
8) Usnesení a závěr

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

přítomno 13 členů zastupitelstva; omluveni: pp. Havlík a Horák. Starosta konstatoval, že 
zasedání bylo svoláno mimořádně, návrh programu byl odsouhlasen radou obce a zveřejněn 
na úřední desce.  Dále starosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu, který 
byl ještě rozšířen o nové body v „Různém“. 

Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny a program byl odsouhlasen všemi hlasy. 
Listiny s podpisy 13 členů zastupitelstva a 7 přítomných občanů jsou přílohou 

originálu tohoto zápisu. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: ing. J. 
Pošmourná a P. Sklenář. Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předseda M. Vostrá, 
členové T. Votava a ing. V. Rašplička.

K     bodu 2)  PROJEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČ. ZPRÁVY O   
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

Závěrečný účet obce vč. zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2008 byl vyvěšen 
na úřední desce, je přílohou originálu tohoto zápisu a byl projednán ve finančním výboru 
5.6.2009. Jeho závěry vč. návrhu usnesení i oba doklady zastupitelé obdrželi s pozvánkou na 
dnešní zasedání. 
Starosta požádal zastupitele o dotazy či připomínky:
Dotazy:
M.Vostrá: Finanční výbor projednal nedostatky uvedené ve zprávě o výsledku hospodaření 
za r. 2008 a v současné době jsou již odstraněny. Nápravná opatření jsou uvedena v zápise z 
jednání finančního výboru.
ing. Machovská – měla bych připomínky ke směrnici o finanční kontrole, kde je uvedeno že 
správce rozpočtu je osoba odpovědná za zaúčtování dokladu. Nemyslím si, že by to měla být 
účetní, která je zde uvedená. Dále je ve směrnici jmenovaná ing. Najmanová, která by měla 
mít pověření.
Odpověď M. Vostrá: paní Votavová jako účetní je zodpovědná za účtování, nemáme jinou 
osobu zodpovědnou za zaúčtování.
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Odpověď p. Haas – měli jsme směrnici a podle připomínek pracovnic kraje, které prováděly 
kontrolu, jsme ji doplnili tak, aby byla v souladu se zákonem a projednal ji takhle finanční 
výbor.

Kdo souhlasí se závěry finančního výboru a jeho návrhem na usnesení?
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 3)  PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ NA UZAVŘENÍ SMLUV ČI DODATKŮ EVENT.   
SCHVÁLENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Starosta uvedl, že zastupitelé obdrželi všechny podklady, které jsou přílohou orginálu 
tohoto zápisu.Požádal zastupitele o hlasování o dodatku č. 1 s  ROP Stč. kraje, kde došlo 
k přesunu financí. Uvedl, že zároveň v souvislosti s tímto dodatkem se musí udělat i dodatek 
č. 1 s firmou Klika Dvořák.
Dotazy:
Ing. Pošmourná:  navýšení víceprací je kvůli prohnutí hráze, je to opravdu tak velká závada?
Odpověď starosty: během stavby bohužel vzniknou věci, které se nedají předpokládat, závada 
to velká není, ale musí se přesouvat peníze. Kdo by se chtěl těchto věcí aktivně zúčastnit a 
pomoci s nimi, tak každé úterý v 10,00 hodin máme kontrolní den na obecním úřadě.
Odpověď p. Haas: když se projektovalo, nikdo nevěděl, že je hráz v takovém stavu.
Odpověď ing. Doksanský: doplnil bych jen technicky: jedná se o to, že není v přímce 
horizontální, a protože to má návaznost na sousední komunikaci, která se dělá nově, bylo 
potřeba ji doplnit a rovnat.

Kdo souhlasí s     přijetím a potvrzením uvedených dodatků?  
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

Dále starosta požádal o hlasování k předloženým návrhům Výzvy k podání nabídky 
na akci „Regenerace zeleně v obci Braškov“  a návrh smlouvy o dílo na tuto akci. Jedná 
se o dotaci, o kterou se zasloužil ing. Kolrusz, a která je na sázení stromků na okolních 
polních cestách a v ulici Sportovců. Zastupitelstvo musí odsouhlasit zadávací podmínky na 
vysoutěžení dodavatele a smlouvu.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     návrhem výzvy a smlouvy na akci „Regenerace zeleně v     obci Braškov?  
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 4) FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K     31.5.2009  
Zprávu obdrželi všichni zastupitelé s pozvánkou a je přílohou originálu tohoto zápisu.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     finančním hospodařením obce k     31.5.2009?  
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně
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K     bodu 5) VÝBĚR NÁVRHU NA NOVÝ POMNÍK OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK  
Přílohou originálu tohoto zápisu jsou 4 návrhy pomníku a SoD s p. Maninou. Starosta 

požádal zastupitele, aby předali k vyhodnocení přítomné ing. Dolejšové  vyplněnou tabulku 
s bodovým ohodnocením návrhů p. Maniny na nový pomník, která jim byla zaslána 
s pozvánkou na zasedání. Uvedl, že nový pomník je součástí projektu „Revitalizace návsí“, 
kterou nelze vyloučit. Pomník musí být hotov do konce roku, jinak by byl projekt ohrožen. 
Ing. Dolejšová oznámila, že nejvíce bodů - 89 získala varianta „A“, která bude vyrobena 
z pískovce, vysoká cca 3 m, základna široká cca 80-100 cm a představuje mírně spirálovitě 
stočený sloup s půdorysem kříže. Plastika bude stát na vyvýšeném terénu, ve kterém budou 
zasazeny žulové desky se jmény obyvatel obce padlých v 1. a 2. světové válce.
Dotazy:
V. Přibylová – proč se dělá z pískovce, který zvětrává a zčerná? Hrozí také poškození, jedná 
se o měkký materiál.
Odpověď starosty: možná kdybychom navrhli mramor, tak bychom nedostali peníze. Máte 
pravdu, ale jsem rád, že jste se rozhodli.

Kdo souhlasí s     předloženým návrhem alternativou „A“ na nový pomník a uzavřením smlouvy   
s     p.Maninou?  
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 6) RŮZNÉ  
a) Věcné břemeno pro telef. kabel pro Stavimat  

                  Podklady všichni zastupitelé obdrželi a jsou přílohou originálu tohoto zápisu vč. 
snímku kat. mapy. Jde o přípojku k telefonu od firmy O2 pro firmu Stavimat.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí se zřízením věcného břemene pro firmu O2 Telefonica?
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

b) Smlouva o tech. dozoru na kanalizaci Valdek  
Starosta uvedl, že návrh  smlouvy s ing. Fialou zastupitelé obdrželi. Návrh je 

přílohou originálu tohoto zápisu.
   Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     uzavřením smlouvy na TD s     ing. Fialou?  
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

c) Směna pozemků p. Havlík  
                  Starosta uvedl, že podklady zastupitelé obdrželi. Jde o směnu části obec. pozemků 
č. 385 a 243/4, na nichž si p. Havlík zřídí parkoviště před Kartexem za ekvivalentní část 
pozemku č. 95/1 v jeho vlastnictví pro kruhový objezd – křižovatku II/118 a 6H, event. část 
cyklostezky.

Kdo souhlasí s     navrženou směnou pozemků s     p. Havlíkem?  
Pro: 12 hlasů 

3



Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas (ing. Machovská)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

d) Pořízení traktoru s     valníkem  
Starosta oznámil, že za zastupitelstvem schválené pořízení multikáry se nerealizovalo a 

doporučuje pořídit víceúčelový traktor s valníkem. Nabídka předložená zastupitelům představuje 
multifunkční stroj, na který se dá připojit cokoli. Do zimy by se pořídil pluh na zimní úklid chodníků a 
příští rok sekací zařízení, které má dmychadlo, jež saje trávu a sbírá listí. Firma Šípal prodává stroje 
do podniku MPS, která se údržbou zabývá. Starosta uvedl, že jednu velkou sekačku koupil sám do 
Autodrátu,  zná jeho servis a je s ním spokojen. Nikoho jiného, kdo zajišťuje servis nezná. Nabídka je 
na profesionální stroj a finance odpovídají tomu, že nebudeme muset opravovat a bude nám sloužit. 
Starat by se o něj měl p. Votava a používat jej budou lidi, kteří se starají o obec i paní Kulhánková, 
která věnuje 4 hodiny denně pod dozorem ing. Kolrusze údržbě veř. prostranství.
Dotazy: 
Ing. Machovská:  měli jsme i jiné nabídky? Multikáry jsou levnější.
Odpověď starosty:  ne, já nikoho jiného neznám. Jestli znáte někdo někoho, klidně řekněte, 
můžeme zkusit. Multikáry jsme sháněli, levnější jsou staré, ale nová je za milión. 
M. Vostrá: cena je v součtu za valník i traktor?
Odpověď starosty:  v nabídce je napsáno celkem vč.DPH 546 tis. Kč, z čehož 57 tis. Kč bez 
daně stojí sklápěcí valník a 402 tis. Kč stojí multifunkční agregát.
Ing. Kolrus: pokládal bych za užitečné,  aby traktor užívali hasiči na údržbu velkých ploch a 
paní Kulhánkové stačí na malé plochy sekačka.
Odpověď starosty: musí s tím zacházet zodpovědná osoba. To musíme sladit. Žádná firma 
nám to nezabezpečí, tak jako jsou občané  schopni ovlivnit paní Kulhánkovu nebo T. Votavu, 
které si mohou kontaktovat.

Kdo souhlasí s     pořízením traktoru?  
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

e) Územní plán  
Starosta požádal o podání krátké informace p. Sklenáře. Jedná se o pořízení 

nového územního plánu, nikoliv o změnu stávajícího. Podle stavebního zákona od r. 2012 by 
měly mít obce nový územní plán. Pořizuje se na základě rozhodnutí obce, která zpracovala 
nějaké zásady a bude jej pro obec pořizovat útvar územního a regionálního rozvoje Magistrátu 
města Kladna (MMK), který musí zastřešovat. Od loňska je uzavřena smlouva s ing. arch. 
Černým na zpracování návrhu územního plánu. Zastupitelstvo by dnes mělo odsouhlasit, že 
schvaluje pořízení územního plánu a k jednání určuje p. Sklenáře. Pan Sklenář dále uvedl, že 
poté podáme vlastní žádost, kterou má domluvenou na MMK s ing. Turazovou a oni zpracují 
zadání, které musí schválit zastupitelstvo obce. Plochy, které byly ve stávajícím  úz. plánu ve 
výhledu, tak nebudou znovu pojaty do nového ÚP a zůstanou jen plochy, které byly popsány 
pro vlastní činnost. Zásady územního plánu budou spočívat v tom, že jsou vybudovány okolo 
obce zelené stezky a komunikace, ozelenění kolem silnice R6 a do nového ÚP budou 
zabudovány cyklostezky a plochy pro sportovní a rekreační činnost. Žádné plochy pro 
výrobní nebo jinou činnost nejsou uvažovány. Pro rozšíření obytných ploch se počítá zhruba 
kolem 10-12 domů, které vzniknou ve dvou lokalitách. Jinak to bude součástí zadání, které 
musí zastupitelstvo schválit v podobě, kterou vyžaduje zákon  –  to znamená, že plochy už 
budou vyjmenované a budou mít parcelní čísla. Toto bude předmětem jednání dalšího 
zastupitelstva.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
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Kdo souhlasí ?
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

f) Věcné břemeno – ing. Vacek  
Starosta uvedl, že zastupitelé obdrželi podklady s uvedením pozemku pro nově 

budovaný chodník u Háje na pozemcích č. 292/2 a 292/5, které jsou ve vlastnictví ing. Vacka.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí  s     věcným břemenem?  
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

g) Cyklostezka Kladno, K.hora – Malé Kyšice  
Starosta se obrátil na zastupitele o odsouhlasení vstupu do sdružení obcí, které má 

sloužit pro vypsání žádosti o dotaci na cyklostezku Kladno – Kačák. Uvedl, že Mikroregion 
Bratronicko již neexistuje, že je tam řada trestních oznámení. Nové vlastní sdružení by mělo 
jediný účel, a to zajistit dokumentaci, požádat o stavební povolení a podat žádost o finance na 
Státní fond dopravní infrastruktury, kdy bychom mohli mít naději uspět.
Dotazy:
Ing. Kolrus – stále se nevzdávám naděje, že bychom měli do sdružení zapojit i město Kladno
Odpověď starosty: ano, mám schůzku s p. Jiránkem a připravuje se dopis všem členům 
sdružení včetně Kladna, který připravíme a rozešleme.

Kdo souhlasí  se vstupem do sdružení obcí?
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

h) Finanční příspěvek od kraje pro SDH Braškov  
 Smlouva s krajem o poskytnutí fin. příspěvku ve výši 160 tis. Kč pro SDH na 

nákup (opravu) zásahové výstroje, výzbroje pro potřeby jednotky obce 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí  s     přijetím fin. příspěvku?  
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 7) DISKUSE  
             V diskusi se nepřihlásil nikdo o slovo.

K     bodu 8) USNESENÍ A ZÁVĚR  
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Za návrhovou komisi požádala M. Vostrá zastupitele o připomínky na změnu 
či doplnění k předloženému návrhu usnesení. Žádné návrhy na změnu či připomínky 
nebyly vzneseny a poté bylo přistoupeno k hlasování.

Kdo souhlasí s     návrhem usnesení?  
Pro: 12 hlasů 
Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas (ing. Machovská)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

Zasedání bylo ukončeno v 17,45 hodin.
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