
ZÁPIS 
Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 20. ledna 2014 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 
 
 

Program: 
 
1. Zahájení 
2. Schválení smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace a 

odpovídající spolufinancování projektu „VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ – podpora a rozvoj 
cestovního ruchu v obci Braškov“ 

3. Výsledek hospodaření obce k 31.12.2013   
4. Účetní odpisový plán pro rok 2014 
5. Různé: 

a) Smlouva o spolupráci s ing. Polákem ve věci vyjasnění posunu hranice katastru obce na 
Toskánce 

b) Účetní vyřazení starého neplatného ÚP z roku 2001 
c) Smlouvy o partnerství k projektu „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov“ 
d) Cenová nabídka na změnu projektové dokumentace „Výtvarná dílna pro děti a mládež“ 
e) Stížnost na Krajský katastrální úřad ve věci nezákonného posunu hranice mezi obcemi 

Braškov a Pletený Újezd 
f) Výběr dodavatele na údržbu zeleně 

6. Diskuse 
7. Usnesení a závěr 
 

 

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

přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni byli ing. V. Machovská, E.  Střelečková a J.Havlík. 
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 
5) Různé: o body a) až f).  

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 předsedkyně ing. Dolejšová a členové ing. M. Doksanský a B. Bečka.  
Listiny s podpisy 12 členů zastupitelstva a 3 přítomných občanů jsou přílohou originálu tohoto 

zápisu. 
 
 
 



K bodu 2)  SCHVÁLENÍ SMLOUVY S REGIONÁLNÍ RADOU REG IONU SOUDRŽNOSTI 
STŘEDNÍ ČECHY O POSKYTNUTÍ  DOTACE A ODPOVÍDAJÍCÍ 
SPOUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU „VÍTEJTE V BRAŠKOV Ě – podpora a rozvoj 
cestovního ruchu v obci  Braškov“ reg. č.: CZ.1.15/2.2.00/72.01651 

Zastupitelé obdrželi – návrh smlouvy, rozpočet projektu a návrh usnesení. Podklady doplnila 
ing. Dolejšová zasláním projektu a doplňující informace. 

Starosta uvedl, že díky ing. Dolejšové jsme získali dotaci ve výši   14.133.617,16 Kč   a naše 
spoluúčast je 3.533.404,29 Kč, která se dotkne sportovců na hřišti, parkoviště před hřištěm. Dále se to 
týká úprav tady v podkroví na obecním úřadě, kde jsme provedli zateplení, ale kde nejsou  hotovi 
konečné úpravy. A konečně je to zastřešení dvora mezi hasičárnou a obecním úřadem, aby  tam mohli 
hasiči skladovat věci, na které by jim pršelo, např. dřevo.  

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením této smlouvy o poskytnutí dotace a spolufinancováním projektu? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. Kolrusz,  

Pilátová, ing. Randáková,  Sochna, Votava) 
Proti: 1 hlas (ing. Čermáková) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 

 
 
K bodu 3) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2013 
 

Starosta uvedl, že zastupitelé zprávu o výsledku hospodaření obdrželi. Dotazy ani připomínky 
nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí, abychom vzali výsledek hospodaření obce k 31.12.2013 na vědomí? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. 

Kolrusz,  Pilátová, ing. Randáková,  Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
K bodu 4)  ÚČETNÍ ODPISOVÝ PLÁN OBCE NA ROK 2014 

  
Návrh  účetního odpisového plánu zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly 

vzneseny. 
Kdo souhlasí s odpisovým plánem obce na rok 2014? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. 

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



K bodu 5 RŮZNÉ: 
 

a) SMLOUVA O SPOLUPRÁCI S ING. PETREM POLÁKEM VE V ĚCI 
VYJASNĚNÍ POSUNU HRANICE KATASTRU OBCE NA TOSKÁNCE  
Starosta uvedl, že se jedná o odborníka, který pomáhá zastupovat obec v problému, kde se 
domníváme, že se nám byla svévolně posunuta hranice katastru v náš neprospěch. 
Zastupitelé návrh smlouvy o spolupráci obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly 
vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy s ing. Polákem? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. 

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

b) ÚČETNÍ VY ŘAZENÍ STARÉHO NEPLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
Z ROKU 2001 
Starosta informoval, že zastupitelstvu předkládáme návrh na vyřazení starého, dnes již 
neplatného územního plánu z majetku obce. Jeho hodnota činí 302.049,60 Kč. Do 
majetku byl již zařazen nový územní plán v hodnotě 395.810,-- Kč. Dotazy ani 
připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s vyřazením starého neplatného územního plánu z majetku obce? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. 

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

c) SMLOUVY O PARTNERSTVÍ K PROJEKTU „STAVEBNÍ ÚPRAVY A  
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ BRAŠKOV  
Zastupitelstvo obdrželo dodatečně e-mailem návrhy smluv  s firmou Kartex Valdek a 
Letohrádkem Vendula v Horním Bezděkově. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením smluv o partnerství? 
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. 

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

 
 



d) CENOVÁ NABÍDKA  NA ZM ĚNU PROJEKOVÉ DOKUMENTACE  
Starosta sdělil, že se jedná se o změnu stávající dokumentace víceúčelového objektu na 
„Výtvarnou dílnu pro děti a mládež“ a nově domovní plynovod, vytápění a PENB, změnu 
výkazu výměr a rozpočtu. Projekt se musí upravit podle požadavku dotačního titulu. 
Cenovu nabídku na změnu  PD pro územní řízení a stavební povolení ve výši 41.500,-- Kč 
předložil  p. Václav Prynych, zpracovatel původní dokumentace. 

 
Kdo souhlasí s cenovou nabídkou p. Prynycha ve výši 41 tis. Kč na změnu PD „Výtvarná dílna pro 
děti a mládež?  
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. 

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

e) STÍŽNOST NA KATASTRÁLNÍ Ú ŘAD VE VĚCI NEZÁKONNÉHO POSUNU 
HRANICE MEZI OBCEMI BRAŠKOV A PLETENÝ ÚJEZD  
Protože Katastrální úřad Kladno odmítá naši stížnost, chceme odeslat stížnost na 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s podáním stížnosti na Katastrální úřad pro Středočeský kraj?  
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. 

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

 
f) DODAVATEL NA ÚDRŽBU ZELEN Ě 

Starosta uvedl, že máme 2 cenové nabídky na údržbu zeleně. Už bez sekání, protože 
sekáním se zabýváme už plnohodnotně sami v celé obci, včetně všech polních cest a 
všeho, co v obci přibylo jako zeleň. Ing. Kolrusz si nechal dát 2 cenové nabídky na ten 
zbytek, tzn. odborný zástřih stromů, střihání keřů a plotů. Nabídky  dal pan Fiala a paní 
Novotná – rozdíl není v obsahu, ale je v ceně: pan Fiala  za 140 tis. Kč bez DPH a paní 
Novotná za 75 tis. Kč vč. DPH. Starosta navrhl schválit paní Novotnou, která by měla 
nahradit v obci pana Fialu. Měli bychom něco ušetřit díky tomu, že p. Votava se svým 
týmem to sekání udělá  a paní Novotná dělá s manželem - má malou režii. Obě cenové 
nabídky jsou k nahlédnutí k dispozici na obecním úřadě. Dotazy ani připomínky nebyly 
vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s dodavatelem na údržbu zeleně paní Pavlínou Novotnou ze Slaného?  
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. 

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



K bodu 6) DISKUSE 
V diskusi se přihlásili o slovo: 
 
Ing. Čermáková: chtěla bych se vrátit k bodu jedna, proč jsem nesouhlasila s projektem 

„Vítejte v Braškově“ v ceně 17 mil. Kč. Obsahem projektu je i výstavba nových objektů 
v hodnotě kolem 12 mil. Kč, mimo jiné i muzeum sportu, které je situované na hřišti. Podle mého 
názoru muzeum sportu pro přivítaní občanů obec nepotřebuje. Navíc budoucí provoz a údržba 
objektů něco stojí, a já mám pochybnosti, že bude na Braškově panovat takový cestovní ruch, že 
by si budovy na svůj provoz vydělaly. Já se obecně nestavím proti dotacím, ale s předmětem 
projednávané dotace jsem se neztotožnila, proto jsem byla proti z tohoto důvodu. 

Odpověď starosty: musím na to zareagovat, jestli je muzeum na hřišti nebo není, stačí, 
když se půjdete, paní Čermáková, podívat do stávajícího objektu a tam uvidíte, že artefaktů je 
tam obrovská spousta. Jsou v poměrně neutěšeném stavu, tak se tam někdy zastavte. Je to budova 
postavená v r. 1964, věci tam v podstatě trpí, je tam trvalé vlhko, vytopit se to nedá, dá se zatopit 
v kamínkách a opakuji historických předmětů, co se fotbalu týká, je obrovská spousta. Určitě by 
si zasloužily důstojnou místnost. Hlavně i kabiny by mohly být jiné, mrzí mě, že Braškov má 
horší kabiny než Družec nebo Dobrá a  než všichni. Takže jsme rádi, že nám projekt umožňuje 
celý ten barák, který je z roku 1964, nemá vytápění a není zateplený, umožní ho zrekonstruovat. 
Tak jenom pro vysvětlení pro vás, proč to děláme. Ono je v podstatě nejdůležitější cíl. Já si 
myslím, že není důležité, jakými prostředky se k tomu dostaneme, důležité je jestli děti a 
dorostenci a všichni budou mít kultivované prostředí. Někomu se může zdát, a vám se asi zdá, 
paní inženýrko, složitý název: „Vítejte v Braškově a podpora a rozvoj cestovního ruchu“. 
Jenomže ono právě možná pro tento kreativní název, na kterém jsem se já nepodílel, protože 
kreativní nejsem, jsme dotaci získali. Ještě bych to řekl jinak, všechno jsou jenom kecy, problém 
je fakt sehnat peníze. Na kecání na to je nás spousta a všude v celém světě i v naší obci, protože 
tomu se nevyhneme, na to jak by to šlo, anebo jak bychom to mohli, co by kdyby, na to je nás 
většina. Ale jako paní Dolejšová přinést do obce 14 milionů, jo to je,  přátelé,  jiná píseň, to se 
musí odvést obrovské množství práce a do toho se nikomu pochopitelně nechce, protože práce je 
bolestivá. To je vysvětlení za starostu a mě vaše připomínka neudivuje, jako všechny vaše 
připomínky, je to běžně nestandardní, jako vše co generujete. 

 
 
 
K bodu 7) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetla  předsedkyně návrhové komise ing. Dolejšová 
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, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Votava) 
Proti: 1 proti 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,17 hodin.  

 



Usnesení 
16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,  

konaného dne 20. ledna 2014 na OÚ Braškov 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a) bere na vědomí 
 

Výsledek hospodaření Obce Braškov k 31.12.2013 
 
b) schvaluje 
 

1)  V návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti 
Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 14 133 617,16 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní 
částky ve výši 3 533 404,29 Kč, jako odpovídající spolufinancování projektu „VÍTEJTE 
V BRAŠKOVĚ – podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov“, reg. č.: 
CZ.1.15/2.2.00/72.01651. 

2) Účetní odpisový plán obce na rok 2014 
3) Uzavření smlouvy o spolupráci s ing. Petrem Polákem 
4) Vyřazení starého neplatného územního plánu z roku 2001 v hodnotě 302.049,60 Kč 

z majetku obce 
5) Smlouvy o partnerství na projekt „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov“ 

s Letohrádkem Vendula a Kartexem s.r.o. 
6) Cenovou nabídku p. V. Prynycha na změnu projektu „Výtvarná dílna pro děti a mládež“ za 

41.500,-- Kč 
7) Odeslání stížnosti obce na katastrální úřad ve věci nezákonného posunu hranice katastru 
8) Dodavatele na údržbu zeleně firmu Pavlína Novotná, Slaný 

 
c) pověřuje 
 
 starostu obce 
 k podpisu dnes schválených a odsouhlasených smluv  
 
 

Ing. Vladimír   D r á b 
               starosta 

 
Ověřovatelé: 
 
Štěpánka   P i l á t o v á 
 
Tomáš   V o t a v a 
 
 
Zapsala: Jarmila Hehejíková 


