
ZÁPIS 
Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 11. prosince 2006 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 
 
 

Program: 
1) Zahájení 
2) Kontrola usnesení ustavujícího zasedání 
3) Zpráva o činnosti rady 
4) Výsledek hospodaření k 30.11.2006 
5) Různé 
6) Diskuse 
7) Usnesení a závěr 

 
 K bodu 1) ZAHÁJENÍ  
 Zasedání zahájil a řídil starosta p. ing. Vladimír Dráb. Konstatoval, že v době zahájení 
je přítomno 14 členů zastupitelstva, s malým zpožděním se dostavila ing. Věra Machovská.  
 Starosta dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu byl 
odsouhlasen radou obce a zveřejněn na úřední desce. Poté přečetl body programu s tím, že 
v bodě  5) Různé budou projednány tyto záležitosti: 
• Schválení jednacího řádu zastupitelstva 
• Schválení 4. změny rozpočtu obce pro r. 2006 
• Schválení odměn členů zastupitelstva  
• Regionální operační program  
• Veřejnoprávní smlouva se Statutárním městem Kladno (městská policie) 
• Digitální mapa 
• Dopravní opatření u mateřské školy 
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 15 členů zastupitelstva a 11 přítomných občanů jsou přílohou 
originálu tohoto zápisu. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni:  pp. Petr 
Sklenář a Tomáš Votava. Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni pp. Miloslava Vostrá 
jako předsedkyně a členové Petr Horák a Zdeněk Pokorný. 
 
 Po úvodní části složila a podepsala slib M. Vostrá, která se nezúčastnila ustavujícího 
zasedání. Slib přečetla paní Hehejíková. 
 
K bodu 2) KONTROLA USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ   – krátkou zprávu 
podal p. Haas a je přílohou originálu dnešního zápisu. 
 
K bodu 3) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY   
 Krátkou informaci o činnosti rady obce podal starosta ing. Dráb. Uvedl, že usnesení 
rady jsou zveřejněna na webových stránkách a na úřední desce obce. 
 Rada obce navrhuje, aby rozpočet obce na r. 2007 a rozpočtový výhled do r. 2010 
respektovaly požadavek na kofinancování investic. Bude připravena změna rozpočtu pro r. 
2007 a rozpočtový výhled a předloženy na 2. zasedání zastupitelstva. Pro dofinancování příp. 
dotací musí mít obec připraveno 15%  fin. prostředků v rozpočtu, pokud nebude mít 
našetřeno, lze řešit potřebu i úvěrem. 
 Rada se také zabývala Regionálním operačním programem Středních Čech, 
umožňujícím čerpání prostředků z evropských fondů pro rekonstrukce komunikací a 
propojení s návesmi, k podnikatelským event. turisticky zajímavým objektům a sportovištím, 
pro zřízení cyklo a pěších stezek s parkovišti pro odstavování automobilů, rekonstrukci 



autobusových zastávek a silničních zálivů a projektů na zvýšení bezpečnosti dopravy v těchto 
místech a pro rekonstrukce veřejného osvětlení. Možnost získat 85% z ROP Střední Čechy. 
Bude třeba vytvořit 2 projekty: zvlášť Braškov a zvlášť Valdek, rozsah investic odhadem do 
30 mil. Kč.  
 Pro přípravu těchto programů navrhujeme, aby finanční výbor připravil úpravy 
rozpočtů tak, aby umožnily případné kofinancování těchto projektů a předpokládáme 
vytvoření týmu z členů stavební komise a finančního výboru, který by se zabýval přípravou 
návrhů jednotlivých akcí, hrazených z regionálního operačního programu. 
 
K bodu  4) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 30.11.2006 
 Zastupitelé obdrželi před zasedáním e-mailem zprávu o fin. hospodaření i položkový 
rozpočet, obojí je přílohou originálu tohoto zápisu. 
 Informaci k tomuto materiálu – přednesla M. Vostrá, která seznámila přítomné s hlavními 
čísly – příjmy celkem 15.437.315,66 Kč a výdaje 12.675.972.72 Kč. Rozdíl ve výši 
2.761.342,94. Plnění rozpočtu výdaje 77,32 % a příjmy 90,11%.  
 
K bodu 5) RŮZNÉ 
• Jednací řád zastupitelstva – zastupitelé obdrželi upravený text, který je přílohou 

originálu tohoto zápisu.  
Nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. 

• 4. změna rozpočtu obce pro r. 2006 – návrh 4. změny rozpočtu obdrželi zastupitelé 
s pozvánkou na dnešní zasedání a je přílohou originálu tohoto zápisu.  

         Krátkou informaci podala předsedkyně fin. výboru M. Vostrá. Některé položky jsou 
přečerpány a některé nedočerpány – rozpočet má být vyrovnaný pro jeho vyrovnání byla 
navržena 4. změna rozpočtu. V příjmech původně rozpočtovaná dotace z POV ve výši 
70 tis. Kč byla vrácena a za prodej vodovodu obec obdržela 1.097 tis. Kč. Ve výdajích 
nová položka na vybavení obecního úřadu ve výši 300 tis. Kč a byla snížena rozpočtová 
rezerva o tyto prostředky. Ponížena byla částka na rekonstrukci pož. zbrojnice, byl také 
upraven rozpočet navýšením části ul. Požárníků o celou komunikaci. Vypuštěna akce 
kanalizace Toskánka  a rekonstrukce hřiště 450 tis. Kč. Vyrovnané příjmy a výdaje ve 
výši 16.674,108 tis. Kč. 
Nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. 

• Schválení odměn členů zastupitelstva – návrh odměn zastupitelů byl předán členům 
zastupitelstva e-mailem. Krátkou informaci podala M. Vostrá - odměny jsou v souladu 
s ustanovením § 72 zákona o obcích a přílohou č. 1  nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném 
znění. Je s nimi počítáno v rozpočtu pro r. 2007. 
Nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. 

• Regionální operační program – krátkou informaci podal starosta p. Dráb. ROP 
umožňuje čerpání prostředků z evropských fondů pro rekonstrukce komunikací a jejich 
propojení s návesmi, k podnikatelským event. turisticky zajímavým objektům a 
sportovištím, pro zřízení cyklo a pěších stezek s parkovišti pro odstavování automobilů, 
rekonstrukci autobusových zastávek a silničních zálivů a projektů na zvýšení 
bezpečnosti dopravy v těchto místech a pro rekonstrukce veřejného osvětlení.  

Dotazy:  
ing. Pošmourná –  je myšleno i na Toskánku? 
odpověď starosty: ano, budeme se snažit relativně rozdělit, např. podle počtu obyvatel, úplná 
spravedlnost nebude nikdy. 
• Veřejnoprávní smlouva se Statutárním městem Kladno (Městská policie Kladno) 

Jde o smlouvu, podle které městská policie v naší obci provádí kontrolu měření 
rychlosti radarem 2x měsíčně. Rozsah bychom chtěli i rozšířit. Platnost uzavřené 
smlouvy končí 31.12.2006 a pro r. 2007 je nutné ji obnovit, což zastupitelstvu 
doporučujeme. Požádali jsme primátora, aby službu zintenzívnili. 

   Nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. 
 



• Digitální mapa – pro operativnější řízení a získání dokonalého přehledu informoval 
starosta o doporučení nechat zpracovat digitální mapu obce, včetně všech 
inženýrských sítí. Je i jednou z podmínek, abychom získali dotace z ROP Střední 
Čechy. 

Dotazy: 
M. Vostrá: kdo bude pořizovat 
Odpověď starosty: budeme muset koupit a zaplatit, nevíme zatím od koho a  kolik bude stát. 

Zahrnout do rozpočtu, pokud budou fin. prostředky. 
P. Sklenář: navrhuji zahrnout vyrovnání všech majetkových nesrovnalostí, které obec má 

s občany.  
Odpověď starosty: řešíme na radě a hledáme firmu, která nám převede zbývající pozemky 

z majetku býv. MNV na obec. Počítáme s doměřením stávajících hranic. 
Odpověď místostarosty autoři digitální mapy narazí na nesrovnalosti, např. geom. plán centra 

obce byl problematický. 
• Dopravní opatření u MŠ 

Krátkou informaci podal starosta p. Dráb. 
Dotazy:  
E. Střelečková:  Jedná se o likvidaci akustických proužků na základě stížnosti občanů. 
Ing. V.Machovská:. jednali jsme na posledním veř. zasedání i o vytipování dalších 
nebezpečných míst v obci.  
Odpověď starosty:  šlo o valdeckou komunikaci III/0063, ul. Dukelskou a Sportovců, příp. 

kruhový objezd nad Braškovem. 
Ing. V. Machovská: u MŠ chybí značka „Pozor děti“ 
Odpověď starosty: nejprve připravíme návrhy dopravních opatření a rozpočet. 
 
• Prostředky na rekonstrukce MŠ  -   informaci podal místostarosta p. Haas. Obec 

odeslala žádost o fin. příspěvek, kterou  požádala rozpočtový výbor poslanecké 
sněmovny o přidělení prostředků na rekonstrukci MŠ. Abychom nemuseli svolávat ZO 
ke schválení investičního záměru po případném přidělení dotace, bylo zařazeno na 
program dnešního zasedání na poslední chvíli. Bohužel se zastupitelé nemohli 
seznámit předem, ale bylo projednáno s ředitelkou MŠ a projekty vychází na 6.988 tis. 
Kč. Pokud projede schválením ve 3. čtení v Parlamentu PS ČR. 

Dotazy Ing. Pošmourná jedná se o stavbu nové MŠ? 
Odpověď starosty: ne, pouze o rekonstrukci. 
 
• Stanovení místního poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2007 – Podle výsledku 

hospodaření doplácí obec na třídění, svoz a likvidaci odpadu cca 10 tis. Kč v letošním 
roce. Návrh zachovat poplatky za svoz ve stávající výši. 
Nebyly vzneseny dotazy ani připomínky 
 

K bodu 6) DISKUSE 
V diskusi se přihlásili o slovo: 
Ing. J. Pošmourná: na Valdeku v čekárnách nejsou zalaminovány jízdní řády  
Odpověď starosty:  napíšeme ČSAD Kladno. 
V. Přibylová: na Toskánce jsou tabule s označením obce poškozeny (ohnuty). 
Odpověď starosty: napíšeme na ŘSD  
P. Sklenář – upravit pravomoce st. komise, od 1.1.2007 nový stavební zákon - přenesená 
působnost. Pravomoce už st. komise nemá, zveřejnit informaci občanům, že řeší st. úřad.  
Odpověď starosty: budeme řešit, zatím se neví, jak to bude fungovat. Abychom nevymýšleli 
sami, počkáme, až nás pozvou na školení (kraj), kde bude řečeno, jak máme udělat. Je složité. 
Ing. J. Kolrusz:  jak bude dál s rozvojem obce, pokud se týká výstavby. Zachovat ráz obce, 
rozvoj omezen kapacitou inž. sítí. 
 



Odpověď starosty: nyní řeknu názor starosty, občana, podnikatele a předsedy občanského 
sdružení „Česká vesnice“ v jedné osobě. Budu se snažit udržet tzv. obec „lázeňského typu“, 
která bude oázou klidu, v žádném případě Hostivice, a za to budu bojovat. Řekněme: konec 
stavění. 
Ing. J. Kolrusz:  bude možnost, jak se dostat pěšky či na kole do sousedních obcí? 
Odpověď starosty: nejdříve musíme vymyslet cyklostezky, pak pěší cesty a nakonec silnice, 
které tam vedou, to vše za peníze z dotací… 
V. Přibylová: víte o nové výstavbě v Pl. Újezdě? 
Odpověď starosty:  doručena žádost o napojení  na rozvod  elektro z Toskánky pro novou 
výstavbu v Pl. Újezdě od realit. kanceláře - za to musí opravit kus cesty za 250 tis. Kč, jak 
vyjednal p. Haas. 
Odpověď místostarosty:  v Pl. Újezdě nemají územní plán, připravují výstavbu cca 200 
rodinných domů směrem ke Kožovu. Druhou etapu na Kožovku vypustili. Žádost bez st. 
povolení, v rámci údržby vést závěsný kabel až do Pl. Újezda, pověsí nový kabel pro novou 
výstavbu na již existující sloup. Další trasa bude vedena z 2. sloupu k domu pí. Střelečková, 
dolů kabelem a komunikací přes silnici na připravovanou zástavbu. Chceme od nich 
kompenzovat . 
Z. Pokorný – silnice od Kožovy Hory,  bylo by potřeba dát dopravní značku jiné nebezpečí 
při námraze.  
Odpověď starosty: můžeme napsat na Dopravní inspektorát PČR. 
Ing. P. Vacek: 2 otázky: ohledně ROP, jestli jsou zahrnuty i sportovní areály? Při 
dofinancování  15% na investiční akce, jak bude postupováno, když letos zbývá jen cca 2 mil. 
Kč v rozpočtu obce vč. term. vkladů. 
Odpověď starosty: obec může požádat o investiční úvěr. 
Odpověď místostarosty: v r. 2008 poslední splátka úvěru, ročně v rozpočtu zbývá 3 mil. Kč.  
ing. V. Čermáková: dovolila bych si seznámit vás se skutečností, jak se obec staví 
k občanům a  informovat o historii mé žádosti o opravu vjezdu na náš pozemek. Opakovaně 
jsem žádala  radu obce a opakovaně bez odpovědi.  Bylo přislíbeno projednání. Nastaly 
povolební změny na obci a nový starosta rovnou žádost zamítl, že obec nebude řešit, 
Nesouhlasím s tímto stanoviskem. Doporučené navýšení nivelety dvora, problém neřeší. Na 
opravy chodníků v rozpočtu obce 3 mil. Kč + rozšíření o 120 tis. Kč před čp. 10 a 8. Myslím 
si, že jde o to, ne co občan žádá, ale který občan žádá. 
Odpověď starosty: budeme opravovat pouze celky a nebudeme opravovat individuálně u vás.  
Rada se zabývala žádostí, není pravda, že ne. Nefunkčních chodníků v obci je spousta a  
„nejhlasitější“ občan nedostane chodník. I když to s tím nesouvisí, uvedu následující: 10 let 
jsem chodil do zastupitelstva, kde se  řešilo vybudování chodníku z Braškova na Valdek. 
Vaše rodina ho „zrušila šmahem“, že by jeho vybudování vám zavodnilo pole. Zastupitelé si 
pamatují,  jak se projednávalo, když se sehnali peníze, vaše rodina odmítla dát souhlas. 
Ohrozili jste projekt silnice, spadlo st. povolení  a investice za 20 mil. Kč. Shánění peněz 
mohlo být vniveč – upozorňuji znovu, že jde o 2 případy, které  spolu nijak nesouvisí, beru 
tvoji kritiku s rezervou. 
Ing. J. Kolrusz: účastnil jsem se vyjednávání za obec. Majitel pozemku MUDr. Brejník si 
stanovil tři podmínky pro souhlas s projektovanou stavbou, všechny obec splnila, přesto 
zamítl. Myslel jsem, že když s ním  budu jednat sám, dojde k dohodě, ale řekl že nevěří a 
všechno se smetlo. 
Ing. V. Čermáková: bratr tu není. Jde o polopravdy, nevím kdy se projednávalo na radě 
obce, přečetla jsem si usnesení a nebylo v něm uvedeno zamítnutí mé žádosti. 
Odpověď místostarosty: nikdo z občanů si nestěžuje, porovnejme stavy chodníků na Valdeku 
 a Toskánce. Museli bychom upravit všechny vjezdy do domů, já jsem si jej předláždil sám. 
Souhlasím se starostou a s řešením  kompletní záležitosti, až na to přijde čas. 
Ing. V. Čermáková: při stavbě kanalizace se nám utrhla zeď oplocení, opravili jsme si také 
sami, ale na asfalt nemám techniku, přesto respektuji vaše stanovisko. 
 
 



Ing. M. Doksanský: odeslat dotaz či žádost v souvislosti s intenzivní těžbou dřeva na 
Valdeku. 
Odpověď starosty: žádost připravíme k odeslání. 
L. Černá: měření rychlosti v obci, zda byl předán výstup, kolikrát a kde?  
Odpověď místostarosty: máme zprávu městské policie, kolik měření a kolik přestupků. Není 
norma kolik, nelze nařídit, mají málo policistů, malá výtěžnost.  
 

 
K bodu  8)  USNESENÍ A ZÁVĚR: 
 Návrh usnesení přečetla za návrhovou komisi M. Vostrá. 
Výsledek hlasování:  pro 14 hlasů 
    zdržel se hlasování: 1 hlas (ing. Machovská)  
 
Zasedání bylo ukončeno v 18,10 hod. 


