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ZÁPIS 
Z 15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 
konaného dne 16. prosince 2013 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 

 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení 13. a 14. zasedání 
3. Zpráva o finančním hospodaření obce k 30.11.02013 
4. Výsledek dílčí kontroly hospodaření obce za r. 2013 
5. Program výstavby 
6. Návrh 5. změny rozpočtu na rok 2013 
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 
8. Schválení výsledků výběrových řízení 
9. Různé: 

a) Spalovna ve Velké Dobré 
b) Dodatek č. 1 ke SoD ul. Budovatelů 
c) Toskánka – posun hranice katastru 
d) Žádosti o dotace ze SFŽP, Středočeského kraje a SFDI 

 
Doplněno dnes o tyto body : 

e) Smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Braškov 
f) Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, o výpůjčce, směnné a zřízení věc. břemene 
g) Smlouvy o partnerství s obcemi Kyšice, Pl. Újezd a městem Unhošť na nové 

výsadby zeleně a obnovu polní cesty 
h) Smlouvy o partnerství s obcemi Kyšice a Pl. Újezd k projektu Stavební úpravy a 

rozšíření kapacity MŠ Braškov 
i) Zaměření a zpracování geom. plánů pro akce uvedené v bodě 9/d – žádosti o dotace 

v ceně do 150.000,-- Kč 
j) Kupní smlouva na pozemek p.č. 61/17 

 
10. Diskuse 
11. Usnesení a závěr 

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

přítomno 10 členů zastupitelstva, omluveni byli ing. V. Čermáková, ing. Randáková, Střelečková 
a Votava, s malým zpožděním se dostavila ing. Machovská. 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 9) Různé: o body e) 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: M. Cábová a ing. J. Kolrusz.  Do 

návrhové komise byli zvoleni předseda ing. M. Doksanský a členové ing. Dolejšová a Š. Pilátová.  
Listiny s podpisy 11 členů zastupitelstva a 7 přítomných občanů jsou přílohou originálu 

tohoto zápisu. 
 

 
K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 13. A 14. ZASEDÁNÍ  

Starosta uvedl, že zprávu o plnění usnesení zastupitelé obdrželi a byla otištěna i 
v Braškovských novinách. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
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Kdo souhlasí, abychom vzali informaci o kontrole plnění usnesení 13. a 14.  zasedání na vědomí? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: vzato na vědomí 

 
 

K bodu 3) ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ OBCE K 30.11.2013 
Zprávu o finančním hospodaření zastupitelé obdrželi a byla zveřejněna v B. novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali zprávu o finančním hospodaření obce k 30.11.2013 na vědomí? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: vzato na vědomí 

 
 
K bodu 4) VÝSLEDEK DÍL ČÍ KONTROLY HOSPODA ŘENÍ OBCE ZA ROK 2013 
 Zprávu z 31.10.2013 zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí, abychom vzali zprávu o dílčí kontrole hospodaření obce  na vědomí? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: vzato na vědomí 
 
 
K bodu 5) AKTUALIZACE PROGRAMU VÝSTAVBY  

Aktualizovanou tabulku programu výstavby zastupitelé obdrželi a byla zveřejněna v B. 
novinách. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí a aktualizovaným Programem výstavby obce? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 6) NÁVRH 5. ZMĚNY ROZPOČTU OBCE PRO R. 2013 

Starosta sdělil, že zastupitelé návrh 5. změny rozpočtu, která byla odsouhlasena fin. 
výborem,  obdrželi. Mimo jiné byl dodatečně navržen i příspěvek obci Malé Přítočno do výše 50 
tis. Kč na provoz a údržbu hřbitova na základě spoluvlastnictví nemovitostí. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, 
Kdo je pro schválení 5. změny rozpočtu na r. 2013? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 7) NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO R. 2014 
Zastupitelé návrh rozpočtu obdrželi, byl odsouhlasen fin. výborem, zveřejněn 

v Braškovských novinách a na úřední  desce i s dálkovým přístupem, v souladu se zákonem. 
Starosta požádal zastupitele o souhlas s tím, aby rada obce mohla provádět drobné změny 

rozpočtu do 500 tis. Kč, kdy by nemuselo být svoláváno zastupitelstvo.  
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na r. 2014? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 8) SCHVÁLENÍ VÝSLEDK Ů VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ  

Starosta uvedl, že jde o smlouvy s vybranými zhotoviteli Doc. Ing. M. Jebavým a spol. 
s r.o. Witero.  Návrhy smluv zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

  
Kdo je pro schválení výsledků výběrových řízení? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 9) RŮZNÉ: 

a) STANOVISKO STAROSTŮ OBCÍ A ŽÁDOST O POMOC HEJTMANA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE VE V ĚCI SPALOVNY V.  DOBRÁ  
Starosta uvedl, že zastupitelé kopii dopisu starostů obcí Velká Dobrá, Družec a Braškov ze 
4.11.2013 obdrželi, byl schválen radou obce. Ministerstvo ŽP napadlo Stč. kraj pro 
nečinnost, že nekoná a snažilo se ovlivnit úředníky, odboru ŽP, aby to orazítkovali a 
pustili. Naštěstí jsme tu informaci zachytili a informovali jsme hejtmana, který nám již 
odpověděl, že žádná spalovna nebude a nebude ji schvalovat ani podporovat žádný odbor 
životního prostředí. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.                                                                                                                                                                                                                                

 
Kdo souhlasí se stanoviskem starostů? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

b) DOTATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO, UL. BUDOVATEL Ů 
|Starosta informoval, že zastupitelé dodatek č. 1 smlouvy se zhotovitelem obdrželi, byl 
projednán a odsouhlasen radou obce 4.11.2013.  
Na začátku stavby byl velký problém,  teď už ne, kdy nám přeje i počasí. Pláně, tzn. to co 
je pod silnicí, byl v některých místech močál a muselo se to zamíchat s vápnem a urovnat, 
aby to ztvrdlo, neboť by se tam silice propadla. Vzniklo tam navýšení nákladů o cca 350 
tis. Kč,  dodatek ke smlouvě, nebylo jiné řešení, než to zvápnit. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.  
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Kdo souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

c) TOSKÁNKA – POSUN HRANICE KATASTRU, PRÁVNÍ ZASTOUPEN Í  
Zastupitelé návrh smlouvy o právním zastoupení s JUDr. Svobodovou obdrželi. 
Obdrželi i technickou zprávu a náčrt původní hranice katastru s obcí Pl. Újezd od geodeta 
Ing. P. Poláka.  
Starosta dále uvedl: na Toskánce se někdo rozhodl, katastr konkrétně s partou nějakých, já 
bych asi tipoval, developerů a advokátů, že pošoupnou hranice katastru, jinak řečeno, že 
katastr Obce Braškov se zmenší a katastr Obce  Pl. Újezd se zvětší. My jsme si toho všimli 
a požádali jsme JUDr. Svobodovou, která je na tohle právo specialistou, aby nás - jako 
obec zastupovala. Účastníci jsou především občané, kteří bydlí na této hranici a  chtějí jim 
vlastně zbourat ploty a pošoupnout zeleň. Požádali jme o pomoc a vedeme s nimi, myslím, 
fundovanou válku, kterou vyhrajeme, já jsem o tom přesvědčený. Potřebuji znát váš názor, 
jestli je jiný a vědět, zda souhlasíte s uzavřením smlouvy s JUDr. Svobodovou. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
kdo souhlasí s uzavřením uvedené smlouvy o právním zastoupení s JUDr. Svobodovou? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

d) ŽÁDOSTI O DOTACE ze SFŽP, STČ. KRAJE A SFDI ČR 
Zastupitelé podklady obdrželi. Jde o žádosti o dotace na Státní fond životního prostředí ČR, 
Středočeský kraj a Státní fond dopravní infrastruktury ČR:  
 
 na Státní fond životního prostředí ČR: 

••••  „Úprava veřejných prostranství v Obci Braškov – projekt nových výsadeb veřejné 
zeleně“ 

Operační program Životního prostředí, prioritní osa : 6 – Zlepšení stavu přírody a 
krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny  a 
 zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 25 % z celkových 
nákladů projektu.“ 

•••• „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty z Braškova do Kyšic“ 
Operační program Životního prostředí, prioritní osa : 6 – Zlepšení stavu přírody a 
krajiny, oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur a zavazuje se 
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů 
projektu.“ 
 

na Středočeský kraj  
Fond životního prostředí a zemědělství pro rok 2014: 
• „ Revitalizace lesoparku – Háj“  a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši 

minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. 
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Fond rozvoje obcí a měst pro rok 2014  
• „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve 

výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.“ 
Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
• „Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů“ a 

zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových 
nákladů 

    
na Státní fond dopravní infrastruktury ČR 
• „Braškov – lokalita Toskánka – komunikace pro pěší“ a zavazuje se spolufinancovat 

uvedený projekt ve výši minimálně 20 % z celkových nákladů projektu.“ 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s podáním žádostí o dotace?  
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

e) SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE PRO TJ SOKOL BRAŠKOV NA  ROK 2014 
Zastupitelé obě smlouvy obdrželi. Starosta informoval, že obec na zač. roku dává 
fotbalistům peníze na účet, oni samostatně hospodaří a  vykazují účetnictví. Stejná částka 
jako každý rok.  
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s uvedenými návrhy smluv? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

f) SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUV Ě KUPNÍ, O VÝPŮJČCE, SMĚNĚ A O 
ZŘÍZENÍ V ĚCNÉHO BŘEMENE 
Zastupitelstvo návrhy smluv obdrželi. Jde o smlouvy o smlouvě budoucí, podle kterých 
budou uzavřeny smlouvy v případě realizace akcí, na které žádáme o dotace. Jsou to 
žádosti o peníze na výsadbu stromečků a cesty. 
Jedná se o následující smlouvy: 

• o výpůjčce pozemku  parc. č. 99/4, 99/13, 99/14, 99/15, 99/19 v k.ú. Braškov 
s paní Štěpánkou Hřebíkovou 

• o smlouvě budoucí směnné pozemku  parc.č. 47/1 v k.ú. Braškov za 50/2 v k.ú. 
Braškov s  Ing. Petrem Čermákem 

• o smlouvě budoucí kupní pozemku parc. č. 66/1 – (1/3 pozemku)  v k.ú. Braškov s  
IBH s.r.o. 

• o smlouvě budoucí kupní pozemku parc. č. 66/1 -  (2/3 pozemku)  v k.ú. Braškov 
s paní Evou Budínskou a Prof. Ing Ladislavem Pejšou, DrSc 

• o smlouvě budoucí kupní pozemku parc. č. 50/14 – (1/3 pozemku) s IBH s.r.o. 
• o smlouvě budoucí kupní pozemku parc. č. 50/14 – (2/3 pozemku) s Prof. Ing. 

Ladislavem Pejšou, DrSc 
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• smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 375 
v k.ú. Braškov s Ing. arch. Kateřinou Dolejšovou 

• smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 94/16 
v k.ú. Braškov s paní Růženou Jelínkovou 

• smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 94/1 
v k.ú. Braškov s paní Alenou Oličovou 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.  
 
Kdo souhlasí s uzavřením uvedených smluv? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. Kolrusz, ing. 

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

g) SMLOUVY O PARTNERSTVÍ S OBCEMI KYŠICE, PLETENÝ ÚJEZ D A 
MĚSTEM UNHOŠŤ  NA NOVÉ VÝSADBY ZELEN Ě A OBNOVU POLNÍ CESTY  
Návrh smluv zastupitelé obdrželi. Jde o smlouvy umožňující případnou realizace akce 
„Nové výsadby izolační zeleně v Braškově  a obnova cesty z Braškova do Kyšic“. Starosta 
uvedl, že chceme, aby byla cesta okolo potoka až do Unhoště. Další spojení s Unhoští nejen 
po chodníku, ale aby se dalo dojít přes pole ke hřbitovu - ne po silnici k našemu hřbitovu na 
Pletený Újezd, to je cílem. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.  

 
Kdo souhlasí s uzavřením partnerských smluv? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

 
 

h) SMLOUVY O PARTNERSTVÍ S OBCEMI KYŠICE A PLETENÝ ÚJE ZD 
K PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍ ŘENÍ KAPACITY MŠ BRAŠKOV  
Starosta sdělil, že zastupitelé návrh smluv obdrželi. Jejich uzavření je podmínkou žádosti o 
dotaci na rekonstrukci MŠ. Abychom dostali peníze na školku,  kde se jedná hlavně o 
střechu, tak potřebujeme partnerství s ostatními obcemi. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.  

 
kdo souhlasí s uzavřením uvedených smluv? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

i) ZAM ĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁN Ů PRO AKCE 
UVEDENÉ V BODĚ 9/d ŽÁDOSTI O DOTACE 
Starosta sdělil, že jde o zpracování GP pro žádosti o dotace,  potřebujeme rychle geodeta, 
který nám vše zaměří, do 150.000,-- Kč bychom se měli vejít. Dotazy ani připomínky 
nebyly vzneseny.  
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Kdo souhlasí se zaměřením a zpracováním GP od Geodetické kanceláře Bílek a Vydra? 
 Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

j)  KUPNÍ SMLOUVA NA POZEMEK P. Č. 61/17 
Starosta uvedl, že se jedná o pozemek uprostřed Toskánky od pana Markupa. Osobně si 
myslí, že je to veřejné prostranství,  které obec potřebuje. 

Dotazy: 
Ing. Machovská – myslím si, že by mělo zaplatit Ředitelství silnic a dálnic a ne obec. 
Odpověď p. Haas: 12. zasedání zastupitelstva již s tímto souhlasilo… 
Odpověď starosty: vždycky by bylo lepší, aby za nás zaplatil někdo jiný, ale je s nimi těžké 

pořízení, je nebezpečí z prodlení. My tam potřebujeme dotace na ten pozemek, už jsou tam 
stromy, asi bychom nezvládli.   

 
Kdo souhlasí s uzavřením předloženého návrhu kupní smlouvy? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 10) DISKUSE 

V diskusi se přihlásili o slovo: 
M. Šímová: chci se zeptat pani Dolejšové, jak vypadá to schodiště v plánech mateřské školy? 
Odpověď ing. Dolejšová: už je udělaný projekt, dnes jsem podávala žádost na územní souhlas. 
Schodiště jsme udělali dovnitř do prostoru školy. 
M. Šímová: máme tady na budově úřadu osazenu jako Baráčníci i pro obec vývěskovou tabuli na 
parte. Bylo mi řečeno, že tam to parte nemáme dávat a nemáme vyvěšovat vlajku, chtěla bych 
vědět proč, bylo tam leta letoucí. 
Odpověď starosty: za mě říkám, vlajku tam dávat, to za prvé a za druhé jsem vám chtěl navrhnout, 
kdyby se vám to Baráčníkům líbilo,  projednejte si to spolu, já jsem  zrekonstruoval  hospodu U 
Chalupů, prý to tam bývávalo, můžeme tu vývěsku udělat klidně tam. Našli jsme i nějaké relikvie 
z této hospody,  prý se tam Baráčníci scházeli.  Teď to dělejte tady normálně, jako jste to dělali. 
My na hospodě přiděláme nějaký držák na prapor a navrhuji jako starosta, ať je to na hospodě. 
M. Šímová: další věc,  dětské hřiště u rybníka, chtělo by dát ceduli, že by tam neměli chodit  psi.  
Odpověď starosty: uděláme ceduli, není potřeba dát to do usnesení?  T. Votavovi dáme za úkol, 
aby vyrobil na všechna hřiště, kde ještě není, že je psům vstup zakázán. 
J. Poštolková: nezúčastnili jste se projednání dokumentace EIA, co se týká firmy Amazon? Má to 
být v Dobrovízi zástavba až 95 tis. m2, Dobrovíz s tím nesouhlasil, ale má být další sklad v Jenči. 
Odpověď starosty: nic o tom nevím, nikde jsem nebyl, já jsem starosta Braškova, vy jste 
zastupitelé Braškova, v jiných regionech zřejmě nezvládneme, bude muset pan hejtman nebo další. 
Chtěl bych doporučit, aby jste bděle hlídali územní plán, já se chystám, že ten územní plán 
uděláme znovu s důrazem na to, aby podobná zvěrstva, jako je to, o čem mluvíte, tady v tom 
katastru nemohla vzniknout. Ten skutečný důvod, proč já sem chodím, dělat tuhle práci starosty 
obce, je tohle, aby to tu nemohlo vzniknout. A dokud si nebudu jist, že to tady nebude, tak 
nehodlám ustat v té aktivitě. Co se mě týká, můžete být klidní, tady to nebude, jestli v Dobrovízi 
udělali chybu v územním plánu, tak bůh s nimi, nic jiného. 
J. Poštolková: ale, když to tam udělají, takhle silná a těžká doprava, mluví se o 600 kamionech 
denně, tak se to dotkne všude….. 
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Odpověď starosty: my se můžeme maximálně zúčastnit nějaké petice, to je vše, co můžeme udělat. 
Copak v Dobrovízi, ale hlavně si dejte pozor, buďte bdělí tady, protože tady jsou také snahy o to. 
M. Šímová: proč se vyměřuje pole za zahrádkami dole za Stavimatem? 
Odpověď ing. Dolejšová: jsou to „oddělováky“ na polní cesty; Dále pan Čermák si nechal 
přeměřit hranici od Stavimatu, aby mu tam nesypali bordel a geodet pan Vydra vyměřuje polní 
cesty. 
M. Šímová: ten potok, co má být pěšina, je na naší hranici pozemku a bude problém, nevím, jak 
to tam bude, ale je tam metr převýšení břeh a ten pozemek je v tom břehu, to není potok, je tam 
strouha umělé koryto a nevejdete se tam s celou pěšinou, obec by musela odkoupit od pana 
Čermáka nějaké metry…. 
Odpověď p. Haas:  teprve se tam bude zaměřovat,  měli bychom získat potok do vlastnictví, zatím 
je Státního pozemkového úřadu, a podle ing. Dolejšové  by se měla po pravé straně potůčku udělat 
pěšina, osázet zelení, my chceme zrekonstruovat i tu studánku, když to půjde. 
Odpověď ing. Dolejšové: jsme v jednání s panem Čermákem, že mu vyměníme tady ten břeh za 
něco jiného, půjdeme po poli p. Čermáka.  

 
 
K bodu 11) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetl  předseda návrhové komise ing. Doksanský 
Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

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

Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, Sochna) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,40 hodin. 


