
ZÁPIS
Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,
konaného dne 20. června 2011 od 17,00 hodin v     zasedací síni OÚ Braškov  

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení 2. zasedání
3) Závěrečný účet obce za r. 2010 a výsledek auditu
4) Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2011
5) Stav a průběh akcí „Programu rozvoje obce“
6) Různé:

• Linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou
• Smlouva na údržbu zeleně 
• Výsledek kontroly Finančního úřadu Praha-západ
• Doplnění zeleně na Toskánce
• Doplnění zeleně a kabelová přípojka na Háji
• Rekonstrukce komunikace Toskánka – dodatek 
• Ulice Krátká – dodatek na rekonstrukci kanalizace
• Návrh na zvětšení ordinace v objektu OÚ
• Odkup pozemků od Pozemkového fondu ČR
• Souhlas s odkupem pozemků v souvislosti s cyklostezkou

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; omluven p. J. Havlík s malým zpožděním se dostavila ing. 
Machovská. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen 
radou obce a zveřejněn na úřední desce. Požádal zastupitele o další návrhy na doplnění programu. 

Návrhy nebyly vzneseny a starosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu. 
Program byl odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit schváleným 
programem.

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: E. Střelečková a ing. arch. K. 
Dolejšová.  Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně ing. M. Randáková, členové 
B. Bečka a M. Vostrá. 

Listiny s podpisy 14 členů zastupitelstva a 10 přítomných občanů jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu.

K     bodu 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ  
Starosta informoval, že zprávu o kontrole plnění usnesení 2. zasedání zastupitelé obdrželi a 

byla zveřejněna v Braškovských novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

K     bodu 3) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA R. 2010 A VÝSLEDEK AUDITU  
Starosta uvedl, že závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce i elektronické a spolu se 

zprávou o  výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2010 jej zastupitelé obdrželi.

1



Kontrolou hospodaření bylo pracovnicemi krajského úřadu zjištěno, že obec nezveřejnila 
záměr pronájmu nemovitosti č.p. 31. Toto bylo odstraněno veřejným oznámením ze dne 28.3.2011 a 
jeho vyvěšením na úřední desce i s elektronickým přístupem do 15.4.2011. Nápravné opatření bylo 
tedy již splněno.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí se schválením závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
s     touto výhradou ?  

Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 
ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Střelečková, Vostrá, Votava)

Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 4) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K     31.5.2011  
Zpráva byla zveřejněna v Braškovských novinách a zastupitelé ji obdrželi. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

K     bodu 5) STAV A PRŮBĚH AKCÍ „PROGRAMU ROZVOJE OBCE“  
Starosta uvedl, že aktualizovaná informace byla zveřejněna v Braškovských novinách a 

zastupitelé ji rovněž obdrželi.
Všechny srdečně pozval v úterý 28. června v 10,30 hodin na sportoviště na Háji, kde bude 

hejtman Středočeského kraje slavnostně otevírat dokončenou in-line dráhu. Dále jako dobrou 
zprávou uvedl, že je na internetu zveřejněno schválení akce „Rekonstrukce obecního centra“ tedy 
krámu na Valdeku z dotace FROM, který budeme rekonstruovat.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

K     bodu 6) RŮZNÉ:  

a) LINKA NA LIVIDACI ODPADŮ VAKUOVOU PYROLÝZOU  
Starosta informoval o tom, že ve středu 22.6.2011 v 10,00 hodin se zúčastní v Senátu 

veřejného slyšení výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, kde se starostové 
okolních obcí budou vyjadřovat k tomuto nešvaru.

Dále uvedl, že v souvislosti s vystoupením ing. Machovské na veř. projednání ve Velké 
Dobré žádá předseda komise ŽP o její odvolání z této komise a požádal, zda jsou k tomuto návrhu 
nějaké připomínky či dotazy?
p. Haas - uvedl, že s návrhem souhlasí a požádal ing. Machovskou, aby zvážila, s ohledem na její 
vystoupení na Dobré, které je v rozporu s názorem drtivé většiny občanů nejen z Braškova, ale i 
ostatních obcí, zda je vhodné, aby zůstala členkou zastupitelstva.
ing. Čermáková  - uvedla, že nebyla na Dobré, nemůže proto hodnotit vystoupení, ale ing. 
Machovská byla zvolena v řádných volbách, řekla svůj názor,všichni občané nemusí být 
jednoznačně proti…
Š. Pilátová – uvedla, že ing. Machovská řekla svůj názor, ale představila se jako zastupitelka Obce 
Braškov a měla by tedy zastupovat lidi. Nezná nikoho, kdo by byl pro a přidává se k návrhu na 
odvolání.
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Odpověď starosty: jestli ing. Machovská opustí zastupitelstvo, je na její dobré vůli, to byl návrh od p. 
Haase, aby to zvážila, to záleží jen na ni a nikdo ji k tomu nemůže donutit. K čemu ji  může ale 
donutit, je  opustit komisi životního prostředí a o tom bude zastupitelstvo hlasovat.
ing. Machovská -  uvedla, že na to musí reagovat a připravila si písemně několik  poznámek. Po 
jejich přečtení, nakonec reagovala, že v komisi ŽP dále pracovat nechce, jako zastupitelka rezignovat 
nehodlá a předala text do zápisu.
Předaný text příspěvku ing. Machovské k     zveřejnění (opis):  

1) Jedná se o laboratorní a demonstrační zařízení s kapacitou 250 kg/h (6 tun denně).
2) 20 let pracuji v průmyslu a dovedu posoudit technickou úroveň zařízení i úroveň erudice 

obsluhy.
3) Myslím, že není zcela jednoznačné, kdo má pravdu – zda je lepší toto zařízení, které je zatím 

nové a ne úplně probádané anebo zda je lepší odhazovat pneumatiky a jiné odpady do lesa, 
po příkopech nebo je zapalovat na skládkách.

4) Na skládkách se vyvíjí nekontrolovatelné množství jedovatých skládkových plynů a 
skládkování je postupně omezováno až bude úplně rušeno.

5) Je známo, že největším znečišťovatelem je doprava a lokální topeniště.
6) Takže paradox je v tom, že mě soudí ti

• kteří mají svoje podnikání v rozporu s územním plánem
• kteří prosadili rozšíření Vesety z 1200 tis. hl na 3200 tis. hl, což je podle EIA až 100 

kamiónů denně, Veseta je v rozporu s územním plánem obce, kdo zde háji jaké zájmy 
je jednoznačně prokazatelné, firma IBH zastoupená bývalým panem starostou zde 
zajišťovala projektovo-inženýrskou činnost a územní plán obce tedy dobře znala

• kteří prosazují výstavbu nových domů u dálnice (a to nejen zde, ale ve Velké Dobré je 
to ve velkém)

• kteří podporují obchvat Unhoště, který dodnes není zkolaudovaný
7) zde svoje slovo předávám písemně, aby bylo v zápise tak, jak jsem to řekla a ne překroucené 

tak, jak se to někomu hodí, pokud nemám možnost publikovat v Braškovských novinách, tak 
ať si to každý může přečíst alespoň zde na internetu.

V. Machovská

Kdo souhlasí, s     návrhem na odvolání ing. Machovské z     komise životního prostředí?  
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. Kolrusz, 

Pilátová, ing. Randáková, Střelečková, Vostrá, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 2 hlasy (ing. Čermáková a ing. Machovská)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

b) ÚDRŽBA ZELENĚ  
Starosta uvedl, že zastupitelé obdrželi návrh smlouvy na celoroční údržbu keřového a 

stromového patra v Obci Braškov. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí se uzavřením smlouvy?
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Střelečková, Vostrá, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně
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c) VÝSLEDEK KONTROLY FINANČNÍHO ÚŘADU PRAHA - ZÁPAD  
Starosta uvedl, že zastupitelé obdrželi informaci o výsledku uvedené kontroly 

s příslušnými doklady.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí, abychom zprávu a její závěry vzali na vědomí?
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

d) TOSKÁNKA DOPLNĚNÍ ZELENĚ  
Starosta doporučil doplnit dokončovanou akci o zeleň, která nemohla být předmětem 

dotace, protože v této části obce zatím zeleň chybí. Zastupitelé návrh řešení, rozpočtu a 
smlouvy obdrželi.

Dotazy:
Ing. Čermáková: podle výkresu je stromořadí před Zábranských a paní Přibylovou, to jsou jaké 
stromy - vysoké? Projednal někdo jejich výsadbu s vlastníky domů?
Odpověď ing. Dolejšová: jsou to vysoké stromy, které by se vysazovali později, zatím v tomto 
návrhu a cenové nabídce není zahrnuto. Po dohodě se zahradní architektkou, až se bude sázet, 
buď by dala keře nebo stromy s malými korunami před okna.  Nyní o jejich vysazení 
nehlasujeme, hlasujeme jen o nízké zeleni.

Kdo souhlasí s     realizací této akce a s     uzavřením smlouvy?  
Pro: 13 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas (M. Vostrá)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

e) DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA HÁJI  
Obdobně  jako v předešlém bodě starosta informoval, že předmětem dotace nemohla být 

zeleň v uvedeném areálu. Při úpravách terénu na Háji bylo rozhodnuto o přípojce elektro, 
umožňující rozvoj dalších i kulturních akcí. Zastupitelé návrhy rozpočtů a smlouvy na doplnění 
zeleně a kabelovou přípojku obdrželi.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     realizací této akce a uzavřením smluv?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Střelečková, Vostrá, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně
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f) REKONSTRUKCE KOMUNIKACE TOSKÁNKA  
V průběhu prací při rekonstrukci komunikace došlo k některým vícepracem. Současně 

bylo  doporučeno rozšíření úprav o odvedení dešťových vod z ul. Pražské a rekonstrukci vjezdu a 
dešťového kanálu v ul. V Úvoze. Podrobnosti jsou zřejmé z informace, kterou zastupitelé 
obdrželi.

Kdo souhlasí s     uvedenými vícepracemi?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

g) REKONSTRUKCE UL. KRÁTKÉ  
V průběhu rekonstrukce bylo zjištěno, že stávající kanalizace je v havarijním stavu. Bylo 

ji proto nutno nahradit novým řadem s připojením domu č.p. 197 (paní Chaloupkové).
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     uvedeným návrhem dodatku smlouvy?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

h) NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ ORDINACE V     OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU  
Starosta uvedl, že návrh zastupitelé obdrželi, projekt se teprve bude zpracovávat a 

požádal o dotazy a připomínky. 
      Dotazy:

E. Střelečková -  to se bude nastavovat?
Odpověď starosty: zvenku, jak je nyní starý přístavek - archiv, by se mělo upravovat.

Kdo souhlasí s     realizací uvedeného záměru?  
Pro: 12 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. Kolrusz, 

Pilátová, ing. Randáková, Střelečková, Vostrá, Votava)
Proti: 2 hlasy (ing. Čermáková a ing. Machovská 
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

i) NABÍDKA POZEMKOVÉHO FONDU ČR NA ODPRODEJ POZEMKŮ  
Starosta uvedl, že zastupitelé nabídku PF ČR na odprodej pozemků obdrželi. Rada obce 

doporučuje uvedenou nabídku využít, cena je přijatelná.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     využitím nabídky pozemkového fondu?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Střelečková, Vostrá, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně
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j) ODKUP POZEMKŮ V     SOUVISLOSTI S     CYKLOSTEZKOU  
Starosta informoval, že jeden návrh na řešení zastupitelé obdrželi a jako 2. varianta je návrh 

udělat na privátních pozemcích s vlastníky věcné břemeno, neodkupovat je, ale upravit pozemek 
p.č. 258/84 pod p. Tomášem jako příjezdovou komunikaci. Která varianta se zvolí bude 
samozřejmě záviset na vlastnících pozemků.

Dotazy:
Ing. Čermáková - kde je původ problému, bylo špatně vytýčeno? 
Odpověď p. Haas: dokonce to bylo špatně zaměřeno jako podklad pro projektovou dokumentaci od 
začátku.
Odpověď ing. Dolejšová geodet, kterého jsme tu měli, řekl, že s digitalizací obce, která proběhla 
mezitím, se celé posunulo, i tímto vznikla určitá chyba.
Ing. Machovská – jsou 2 varianty, která bude levnější, známe cenové relace na přebudování cesty? 
Odpověď starosty: asi 150 tis. Kč by stál odkup pozemků a asi 80 tis. Kč oprava komunikace. Lepší 
by bylo udělat komunikaci, ale budeme se muset přizpůsobit tomu, co bude chtít vlastník.

Kdo souhlasí s     odkupem uvedených částí pozemků nebo zřízením věcného břemena a opravy   
cesty na poz. 258/84? jednomyslně
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

K     bodu 8) DISKUSE  
V diskusi se přihlásili o slovo:
Ing. Čermáková: nestačila jsem uvést při projednávání k vakuové pyrolýze, myslím si, že ing. 
Machovská může vyslovit svůj názor a má moji podporu.

Ing. Kolrusz: volal pan Fiala, který dělal kontrolu výsadby na Háji a procházel i boční ulice na 
Valdeku, kde nás napomínal, že jsou na chodnících pampelišky a tráva. Měli bychom dát do 
pořádku, nabízí pomoc.
Odpověď starosty: poprosíme hasiče, kteří mají svoji stříkačku a roundup, aby to prošli.

J. Poštolková: ještě k vakuové pyrolýze, jak psal starosta článek v minulých B. novinách, kde 
zavandroval do našeho občanského sdružení. Nevím kdo, ale byla mi vhozena do schránky kopie 
článku z Hospodářských novin, sice už rok starý - je to bez komentáře. Myslím, že víš, o čem 
mluvím a z toho důvodu si nejsem jistá, že všichni hlasovali pro pyrolýzu tak, jak jsou přesvědčeni. 

F. Haas: nechci diskutovat dál o té věci, ale  musím se ohradit, proti tomu co dnes řekla ing. 
Machovská, že nemá šanci zveřejnit nic v Braškovských novinách. Nestalo se, že by někdo přišel 
s návrhem článku a  byl odmítnut nebo cenzurován.
J. Poštolková: mohu klidně na to hned odpovědět a mám na to i dopis, že naše sdružení nesmí do B. 
novin psát.

ing. Machovská:  mám ještě 2 věci, jednak jsem posílala náměty na vylepšení in-line dráhy ing. 
Dolejšové na e-mail. Jsou to užitečné věci, jestli na ně budou peníze. Chci se vrátit  k divoké skládce 
za školkou. Panu Isopovi jsem psala, poslal mě slušně do háje. Když jsem jeho důvody prozkoumala, 
shledala jsem je oprávněnými, největší část skládky je na obecním pozemku a máme vůči němu ještě 
nějaké resty. Navrhuji, zlikvidovat skládku za obecní prostředky, protože je to blízko školky a údajně 
se tam přidává další odpad. 
Odpověď starosty: znám odpověď  - firma Froněk to zdarma odveze na skládku, je to domluvené.
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K     bodu 9) USNESENÍ A ZÁVĚR  
Návrh usnesení přečetla ing. Randáková. Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     navrženým usnesením?  
Pro: 12 hlasů
Proti: 2 hlasy (ing. Čermáková, ing. Machovská)
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

Zasedání bylo ukončeno v 17,30 hodin.
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