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ZÁPIS 

Z 20. MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 
konaného dne 28. července 2014 od 17,00 hodin v restauraci U Chalupů na Braškově 
 

PROGRAM 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení 19. zasedání 
3. Zpráva o hospodaření obce k 30.6.2014 
4. Odkup stávající prodejny s.d. JEDNOTA 
5. Změna ÚPD – stabilizace rozsahu zastavěné části území a posílení enviromentálních  funkcí 

krajiny v celém katastrálním území Braškov 
6. Výsledek poptávkového řízení na poskytnutí úvěru na kofinancování akcí Programu výstavby 
7. Různé: 

a) Informace o stanovisku OD MMK k požadavku na omezení těžké nákladní dopravy 
b) Uliční vpusti – nabídka VKM na vyčistění 
c) Návrh na zřízení rozvodu optovodičů pro zkvalitnění datové služby 

8. Diskuse 
9. Usnesení a závěr 
 

Program uvedený na pozvánce byl dnes doplněn v bodě 7) Různé: 
d) Schválení směnné smlouvy s MUDr. Brejníkem 

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

přítomno 10 členů zastupitelstva, omluveni: ing. Čermáková, ing. Dolejšová, Havlík, ing. Randáková 
Ph.D. - Krátce po zahájení 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 7) Různé: o bod d) .  

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 B. Bečka.  Do návrhové 

komise byli zvoleni: předseda Ing. M. Doksanský a členové Š. Pilátová, E. Střelečková. 
Listiny s podpisy 11 členů zastupitelstva a 3  přítomných občanů jsou přílohou originálu tohoto 

zápisu. Všechny zprávy, které zastupitelé obdrželi, jako podklad pro dnešní zasedání, jsou přílohou 
originálu tohoto zápisu. 
Kdo souhlasí, aby se zastupitelstvo řídilo navrženým programem? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. Machovská, 

Pilátová, Střelečková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: jednomyslně 

 
 

K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 19. ZASEDÁNÍ  
Starosta uvedl, že zprávu o plnění usnesení zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky 

nebyly vzneseny. 
Kdo souhlasí, abychom vzali informaci o kontrole plnění usnesení 19.  zasedání na vědomí? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. Machovská, 

Pilátová, Střelečková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: vzato na vědomí 
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K bodu 3) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K 30.6.2014  

Zastupitelé zprávu o hospodaření obce obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali zprávu o hospodaření obce k 30.6.2014 na vědomí? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. Machovská, 

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

 
 

 
K bodu 4) ODKUP STÁVAJÍCÍ PRODEJNY S.D. JEDNOTA  

Kupní smlouvu zastupitelé obdrželi. Jednota navrhla obci odprodej uvedeného objektu za 
podmínek, uvedených v zaslané smlouvě. Rada obce tento návrh odsouhlasila a předkládá ho 
zastupitelstvu ke schválení.  

Starosta dále uvedl, že nejdůležitější důvod je, že Jednota prodejnu prodává, a pokud by 
nový majitel domu se rozhodl dnešní krám zrušit, tak jsme bez krámu. Jediný způsob, jak věc 
zastavit je krám koupit, jiná varianta není. Jednota bude dále krám provozovat a za sebe 
starosta sdělil, že by zde chtěl velké řeznictví. Kdyby Jednota uvolnila, za dobrým řezníkem si 
klienti rádi zajedou, pokud se na tom dnes zastupitelé shodnou, že krám koupíme. 

 
Dotazy: 
E. Střelečková: před objektem samotným se bude něco dělat? Byla řeč o náměstíčku. 
Odpověď starosty: nic, měla by se obnovit dlažba. Možná další lavička a upravit do stylu dnešní 
doby, dát do nového kabátu, ten styl prostranství připomíná moje dětství. Možná by se hodilo 
udělat nějaké parkovací místo na chodníku, pokud se to dát obejít, mohly by stát šikmo auta, ale 
myslím, že to půjde těžko, to nechme na potom.  
 
Kdo souhlasí s odkupem stávající prodejny Jednoty a uzavřením kupní smlouvy? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, Střelečková, 

Sochna, Votava) 
Proti: l hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 

 
 
 
K bodu 5) ZMĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE –STABILIZACE ROZSAHU 

ZASTAVĚNÉ ČÁSTI ÚZEMÍ A POSÍLENÍ ENVIROMENTÁLNÍCH FUNKCÍ 
KRAJINY V CELÉM KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BRAŠKOV  
Zastupitelé obdrželi rozsudek Krajského soudu v Praze, kterým zrušil část územního plánu, 

týkající se lokálního biokoridoru LBK 3 – lokální biokoridor „Dubina – Kožova Hora“ a 
interakčního prvku IP3 ve vztahu k pozemku par. č. 109/22. 

 
Starosta uvedl, že jsme dělali zadání na ÚP, který jsme si schválili, asi v r. 2008, kdy jsme 

uvažovali o tom, že by se měla obec nějak urbanisticky ve svém katastru chránit a od té doby se 
změnilo strašně moc – ať děláme, co děláme,  to je prostě vývoj. Chceme žádat o dotaci na 
krajském úřadě, kde mají zájem tento pilotní projekt provést. Součástí  pilotního projektu by 
mělo být vzdělávání občanů a vůbec hledání živočichů a jiných věcí,  které bychom chtěli 
v katastru zachovat. Konkrétně, abychom mohli o finance na tento zajímavý projekt žádat, tak 
v usnesení se to jmenuje takto: souhlas s podáním žádosti o podporu projektu aplikace 
enviromentální výchovy vzdělávání a osvěty při prosazování enviromentálních funkcí krajiny a 
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stabilizaci rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy projednání a realizace změny 
územně plánovací dokumentace č. 1 obce Braškov. 

Místostarosta p. Haas poznamenal, že jedním z důvodu je to, že Fuksovi z Pavlova nás 
žalovali kvůli jejich pozemku nahoře u Horky, který má asi 2200 m2 a krajský soud žádosti 
vyhověl a tu část  územního plánu zrušil. V té souvislosti jsme si o tom začali znovu povídat. 

Starosta doplnil, že nejsme schopni tzn. takový malý úřad jako jsme my, realizovat 
územně plánovací dokumentaci bez chyby, to je velmi odborný a složitý krok, magistrát na to 
má třeba 10 let, proto bychom chtěli vysoutěžit dodavatele, který by nám na klíč tento územní 
plán s tímto cílem záchrany katastru, vytvořil.  Jako zásadní vidí izolaci dálnice, tzn. veliký val 
vysoký s porostem, a pak samozřejmě ochrana zeleně v obci. 

 
Dotazy: 
Ing. Machovská – já mám připomínku, přijde mi to trochu divné, neboť za územní plán jsme zaplatili 
docela dost peněz, tuším kolem 200 tis. Kč, ještě jsou tam chyby a není to správně. Dali jsme to na 
Magistrát do Kladna, který vůbec nebral v potaz některé připomínky občanů, vrátil to zpátky. 
Najednou jsme tam, kde jsme byli, jako, když se nic nedělalo, přitom 3 nebo 4 roky se na tom 
pracovalo. Na izolační zeleň se nějaký projekt již dělal, přijde mi to celé na hlavu postavené. 
Odpověď starosty:  předpokládal bych od tebe, jako zástupce ekolog. sdružení, jiný přístup. Za prvé to 
nejsou 4 roky ale mnohem více, za druhé tento územní plán bude platit Středočeský kraj, takže o 
peníze nemusíš mít strach, a za třetí, až budeš v novém zastupitelstvu, když ho budeš chtít udělat, 
můžeš, máš stejné možnosti a práva a můžeš se do toho klidně pustit. 
F. Haas – chci říci, že to není tak nestandardní situace, řada obcí po 2-3 letech územní plán mění. Je 
samozřejmé, že dostal ing. Černý zaplaceno za územní plán, byla to cena, kterou s ním dohodl jako 
pořizovatel kladenský magistrát, je to logické. 
ing. Kolrusz – musím se k tomu vyjádřit, mě nepřipadá líto žádných peněz na to, aby jsme měli 
kvalitní územní plán. Bylo tady jasně řečeno, že nejsme kvalifikovaní odborníci a jestliže kraj 
přistoupí na to, že nám udělá pilotní projekt, a ještě ke všemu bezplatně, to by byla úplně ideální 
záležitost. Skutečně je potřeba tady stabilizovat krajinu, „dálnice“ (ŘSD) nám slibovaly, že udělají 
podle celého úseku zeleň, udělaly kousek a utekly od toho.  
Odpověď starosty: já se na rozdíl od paní Machovské také těším a myslím, že to je úplná senzace. Mně 
nic jiného nebude bavit, pokud budu starostovat, to samozřejmě nevím, ale kdybych náhodou 
starostoval, tak vám mohu říci, že to bude to, co mě naplňuje. Zachovat našim vnoučatům krajinu 
takovou, jaká tady je.  
F. Haas - jenom ještě jednu věc, ten problém rozhodnutí krajského soudu spočíval v tom, že ing. 
Morávková na poslední chvíli upravila v prováděcím projektu tu dokumentaci ÚSESu (územní systém 
ekologické stability), a ing. Černý to samozřejmě nevěděl a nechal to tam, no, a  takhle k tom došlo, 
s tím nic nenaděláme. 
Odpověď starosty: upravila ji bez našeho vědomí. To už je pryč, do toho se už nikdy nepustíme, to 
necháme dělat lidi, kteří to umí. 
 
Další dotazy nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu aplikace enviromentální výchovy vzdělávání 
a osvěty při prosazování enviromentálních funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu zastavěné části 
území v rámci přípravy projednání a realizace změny územně plánovací dokumentace č. 1 v obci 
Braškov? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, Střelečková, 

Sochna, Votava) 
Proti: l hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
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K bodu 6) VÝSLEDEK POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ÚV ĚRU NA 
KOFINANCOVÁNÍ AKCÍ, ZA ŘAZENÝCH V PROGRAMU VÝSTAVBY  

Starosta uvedl, že nejvýhodnější nabídku podala ČS a.s. – oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky o úvěru zastupitelé obdrželi od ing. Dolejšové. Dotazy ani připomínky nebyly 
vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na poskytnutí úvěru a uzavřením smlouvy  o úvěru na 
kofinancování akcí s Českou spořitelnou a.s.? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. Machovská, 

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

 
 
 
K bodu 7) RŮZNÉ 
 

a) INFORMACE O STANOVISKU ODBORU DOPRAVY MAGISTRÁTU M ĚSTA 
KLADNA K POŽADAVKU NA OMEZENÍ T ĚŽKÉ NÁKLADNÍ DOPRAVY  

Starosta uvedl, že s ing. Kolruszem sepsali po několika schůzkách žádost, které nebylo 
vyhověno, ale nevzdávají to a budou podávat žádosti dále. Obec si musela vybrat mezi 
Braškovem a Valdekem, nakonec žádala o omezení dopravy na silnici z Kožovy hory do Kyšic.  
Zastupitelé obdrželi pro informaci kopii odpovědi se zamítavým stanoviskem uvedeného 
odboru dopravy k našemu požadavku na omezení průjezdu vozidel nad 12t obcí. 

Ing. Kolrusz doplnil, že volal již na kraj i na ministerstvo dopravy, není to zamítnuto, 
upřesníme to -  p. Fridrich dal spoustu úkolů, musíme se obrátit na vlastníky pozemků 2. a 3. 
třídy. Samozřejmě to nevzdáme, budeme psát odvolání na kraj. Novela zákona o poz. 
komunikacích počítá s podporou obcí, když žádají o vyloučení tranzitní kamionové dopravy.  
Pokud bude zákon schválený, počítá se v příštím roce. Dotazy ani připomínky nebyly 
vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s tím, abychom informaci o stanovisku odboru dopravy MMk k našemu požadavku na 
omezení těžké nákl. dopravy vzali na vědomí? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. Machovská, 

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

 
 
 

b) ULI ČNÍ VPUSTI – NABÍDKA VKM NA VY ČIŠTĚNÍ 
Starosta informoval, že zastupitelé obdrželi cenovou nabídku VKM na vyčištění všech 

uličních vpustí v obci ve výši 115 tis. Kč a z toho 50 tis. Kč budeme fakturovat Stč. kraji na 
jejich silnice. Nechat vyčistit všechny vpusti, než dojde k vytopení někoho, a pak teprve 
řešit, koho co je. Ing. Kolrusz doplnil, že to plně podporuje, neboť když je kanalizace 
špatně průchodná a přijde přívalový déšť, teče voda lidem do sklepa, je důležité mít čistou 
síť. 

Dotazy: 
Ing. Machovská – myslím si, že už to trvá delší dobu, nejmíň 3 roky, tak často jsme měli vodu ve 
sklepě na Valdeku, ale podle mého názoru mají jednoznačně zaplatit Vodovody a kanalizace Kladno 
podle smlouvy. 
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Odpověď starosty: máš tam techn. chybu, pokud ta komunikace není jejich a  je to tzv. dešťová 
kanalizace, tak to není jisté, to, co říkáš, koukni se na to. Pak se chci zeptat, proč jsi neřekla dříve, že 
máš ucpanou vpusť, proč si toho musí všimnout starosta? To sem chodíš jen kritizovat a nemáš žádný 
nápad? 
Ing. Doksanský – to se čistí tlakovým vozem jenom? 
Odpověď starosty:  ne, musí vyndávat koše, někde jeřábem, někde tlakovým vozem. 
Další dotazy nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s cenovou nabídkou VKM na vyčištění uličních vpustí? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, Střelečková, 

Sochna, Votava) 
Proti: l hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 

 
c) NÁVRH NA ZŘÍZENÍ ROZVODU OPTOVODI ČŮ PRO ZKVALITN ĚNÍ DATOVÉ 

SLUŽBY 
Starosta upřesnil, že správně se to jmenuje záměr vybudovat v obci varovný systém 

pomocí rozvodu optovodičů. Ten varovný systém znamená, že na to dostaneme peníze, je to 
taková náhrada nebo „povýšený obecní rozhlas“ a bonus je, že se dá v obci telefonovat zdarma 
mezi sebou, myslí, že by mohlo jít. Mohli bychom mít možná kabelovou televizi na tom, ale 
hlavně datový přítok do domů by byl rychlejší a  lepší, než jsme dnes zvyklí. Dále uvedl, že 
UNH free Unhošť, je služba nekvalitní, nemohou na to ve firmě  fungovat, v hospodě to pořád 
padá, Havlík na to nemohl fungovat, a tak vlastně jsme přišli na to, že by se to mohlo rozvést 
všude, a že by to mohlo být přínosem. Musíme na to sehnat samozřejmě peníze. 

 Ing. Machovská -  to se musí kopat kabely nebo wifi….? 
Odpověď starosty: nesmíme kopat. Rozvedli bychom lanka, na kterých by visel optovodič mezi 
veřejným osvětlením a do každého domu by měla vést odbočka a tam by byla wifi. Takže 
poměrně složitý, drahý a náročný projekt, ale kdyby nám na to někdo přispěl,  datové služby by 
mohly být třeba zadarmo v budoucnu v obci. Dělá se na to teprve projekt, teď hlasujeme o tom, 
jestli se tím máme zabývat. 
Ing. Machovská – ta retranslační stanice s tím souvisí? 
Odpověď starosty: ano, bez toho by to nešlo, my nemáme zdroj dat, ten jediný co je z Unhoště 
je strašně slabý. My jsme zjistili, že se dá z Kladna dostat přes hřbitov v M. Přítočně sem na 
úřad. Dá se pak dostat ke mně na Valdek nahoru, a pak do Valdeku do krámu a může po tom 
běhat bezpečnostní systém, kamery, všechno, také tomu nerozumím, ale myslím si, kdyby bylo 
dostatek dat v každém domě, že by to bylo prospěšné. Ten projekt se bude muset teprve 
vytvořit, bude stát nějaké peníze, pak možná zjistíme, že nám na něj nikdo nedá. Kdybychom 
ale takhle nepracovali, tak bychom v minulém volebním období neproinvestovali 120 mil. Kč, 
ale devět z mandatorních příjmů. 

Odpověď p. Haas: tomu nutně  předcházela dohoda starostů Velkého a Malého Přítočna a 
Pleteného Újezda a Braškova, že retranslační stanice bude na hřbitově, protože jsme 
spoluvlastníky. Dohoda již byla uzavřena, starostové ji v zastupitelstvech  projednali. 

Odpověď starosty: začalo to vlastně tak, že na Braškově na úřadě si stěžuje paní 
Hehejíková, že když telefonuje, tak nemejluje a obráceně, řešilo se to a zjistilo se, že ty datové 
kanály nestojí za nic. Takhle to vzniklo a z toho hřbitova je sem krásně vidět, zatím to nic 
nestojí a budeme hledat někoho, kdo nám na to připraví projekt. 

Kdo souhlasí se záměrem vybudovat v obci varovný systém pomocí rozvodu optovodičů? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. Machovská, 

Pilátová, Střelečková, Sochna, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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d) SCHVÁLENÍ SM ĚNNÉ SMLOUVY S MUDr. BREJNÍKEM  
V souvislosti s přípravou realizace stavby chodníku Valdek – V. Dobrá je nutné směnit 
části pozemků. Porobnosti jsou uvedeny v návrhu směnné smlouvy, kterou zastupitelé 
dodatečně obdrželi. Smlouva je přílohou originálu tohoto zápisu. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením směnné smlouvy s MUDr. Brejníkem? 
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. Machovská, 

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

 
 

K bodu 8)  DISKUSE 
 
V diskusi se přihlásili o slovo: 
 
P. Stádník –  mám dotaz, minimálně jednou měsíčně přijede auto z vodáren Veolia a otvírají mně pod 
okny jeden kanál u hospody Pod Hvězdičkami, to je příšerný puch, nevím proč a kdo si to objednal?. 
Šel jsem za řidičem, který odpověděl, že to mají nařízeno čistit, nedokázal mi říci proč, jestli čistí 
hospodu přívod nebo se ucpává kanalizační řad. 
Odpověď p. Haas: nevím, jestli to je ono, ale je pravda, že si pamatuji, že již 2x vodárny čistily  
přípojku p. Karlíka do kanalizace. Ta část má naprosto minimální spád asi 0,2%, to je důvod, že se 
přítok vody zastaví. Řešili jsme tento problém s ing. Fialou při výstavbě, dokonce to vypadalo, že 
v hospodě zůstane žumpa a bude se přečerpávat, aby se spádový rozdíl, který nejde zvětšit, upravil. 
Nakonec to dopadlo takto, s tím, že to chvíli funguje a za chvíli se to zanese, zeptám se na vodárnách a 
necháme propláchnout.  
 
Další dotazy nebyly vzneseny. 

 
 

K bodu 9 USNESENÍ A ZÁVĚR 
Návrh usnesení přečetl  předseda návrhové komise ing. Doksanksý. 
Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s navrženým usnesením? 
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, Střelečková, 

Sochna, Votava) 
Proti: l hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,35 hodin. 


