
ZÁPIS
ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,

konaného dne 26. září 2011 od 17,00 hodin v     zasedací síni OÚ Braškov  

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení 3. zasedání
3) Informace o stavu hospodaření k 31.8.2011
4) 2. a 3. změna rozpočtu na rok 2011
5) Informace o stavu projednání EIA spalovny V. Dobrá
6) Souhlas s přijetím dotací na akce:

• Revitalizace obecního centra Valdek
• Sběrné místo
• Doplnění výzbroje a výstroje jednotky SDH
• Doplnění mobiliáře knihovny

7) Souhlas se zpracováním dokumentace a podáním žádosti o dotace na akce:
• MŠ rekonstrukce střechy
• Chodník Braškov – Kyšice
• Parkoviště a komunikace spojující sportoviště
• Rekonstrukce OÚ a zřízení ordinace

8) Různé: 
a) Souhlas s uzavřením smlouvy na projekt akce „Rekonstrukce OÚ a zřízení ordinace“
b) Souhlas s vybranými zhotoviteli na akce: Revitalizace obecního centra Valdek a Sběrné 

místo
c) Směny pozemků
d) Odkup pozemků
e) Souhlas s cenovou nabídkou na zhotovení nového světla V.O. V Jezerech
f) Návrhy obecně závazných vyhlášek č. 1/2011 a č. 2/2011 na úseku požární ochrany
g) Souhlas s dopravním značením na silnici II/118
h) Souhlas s doplněním komise životního prostředí
i) Cenová nabídka na opravu komunikace U Dubu
j) Nabídka na výkon tech. dozoru investora na „Revitalizaci obecního centra Valdek“

9) Diskuse
10) 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 pp. J. Havlík, ing. M. Randáková a M. Vostrá . 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. 

Další 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: ing. J. Kolrusz a B.Bečka.  Do 
návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předseda ing. M. Doksanský a členové T. Votava a Š. 
Pilátová. 

Listiny s podpisy 12 členů zastupitelstva a 5 přítomných občanů jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu.
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K     bodu 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 3. ZASEDÁNÍ  
Starosta informoval, že zprávu o kontrole plnění usnesení 3. zasedání zastupitelé obdrželi a 

byla zveřejněna v Braškovských novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, vzato na vědomí.

K     bodu 3) INFORMACE O STAVU HOSPODAŘENÍ OBCE K     31.8.2011  
Zpráva byla zveřejněna v Braškovských novinách a zastupitelé ji obdrželi. Byla bez 

připomínek projednána v radě obce a 21.9.2011 finančním výborem.
Dotazy:
ing. Čermáková -  investiční výdaje na zač. roku „Dokončení infrastruktury Toskánka“ a částka, o 
kterou bylo navýšeno na minulém zasedání a nyní odsouhlasené navýšení, je ve výsledku vyšší. To 
samé je u „In-line dráhy“, která byla minule povýšena a zase nevychází. Rozdíl více o 500 tis. Kč u 
Toskánky a tady o 100 tis. Kč. Neodráží se změna rozpočtu a fin. hospodaření .
Odpověď p. Haas: čísla navýšení jsou zde uvedena podle 2. změny rozpočtu, schváleného radou 
obce.
Informace byla vzata na vědomí.

K     bodu 4)  2. A 3.ZMĚNA ROZPOČTU NA ROK 2011  
Starosta uvedl, že oba návrhy zastupitelé obdrželi. Rozpočty byly projednány a odsouhlaseny 

radou obce a finančním výborem 21.9.2011. 
Starosta informoval, že vzhledem na nepříznivý vývoj v příjmové části rozpočtu, zejména 

zpožděním úhrady dotací na akcích „Toskánka – dokončení infrastruktury“ a  „Dětské hřiště vč. in- 
line dráhy“ doporučujeme v souladu s návrhem finančního výboru schválit krátkodobý překlenovací 
bankovní úvěr od České spořitelny ve výši do 5 mil. Kč. Úvěr by měl fungovat stejně jako na 
výstavbu návsí -  úrok za půjčené peníze. Možná nebudeme potřebovat, ale dosud jsme nedostali 
úhradu dotací a začalo se s přestavbou potravin, abychom se nedostali do platební neschopnosti.

Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.

Hlasování o  2. a 3. změně rozpočtu obce na r. 2011?
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. Kolrusz, 

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

Kdo souhlasí s     uzavřením krátkodobého překlenovacího úvěru podle návrhu finančního výboru?  
Pro: 12 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

K     bodu 5) INFORMACE O STAVU PROJEDNÁNÍ EIA SPALOVNY V. DOBRÁ  
Zastupitelé obdrželi stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského 

kraje z 30.6.2011, kterým bylo vydáno nesouhlasné stanovisko, což, jak starosta uvedl, považujeme 
za výsledek aktivit občanů a vedení dotčených obcí a některých občanských aktivit a za vítězství 
zdravého rozumu. 

K materiálu a informaci nebyly vzneseny připomínky a byla vzata na vědomí.
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K     bodu 6) SOUHLAS S     PŘIJETÍM DOTACÍ  
Obci se podařilo získat dotace na akce: 
• Revitalizace obecního centra Valdek ve výši 3.799.620,-- Kč
• Sběrové místo 1.500.000,-- Kč
• Doplnění výzbroje a výstroje jednotky SDH    200.000,-- Kč
• Vybavení knihovny mobiliářem      38.900,-- Kč

K uzavření smluv o dotaci je nutný souhlas zastupitelstva. V radě obce bylo přijetí dotací 
odsouhlaseno.

Kdo souhlasí s     přijetím uvedených dotací?  
Pro: 10 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. Kolrusz, 

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

Na vysvětlení proč hlasuje proti, ing. Čermáková uvedla, že se neztotožňuje s textem žádosti o 
dotaci na „Revitalizaci obecního centra Valdek“, kde celý text se nese v duchu nějakého prostoru 
na setkávání lidí, ale bude se zde prodávat. V textu žádosti o dotaci se vůbec nezmiňuje prodejna 
potravin.
Odpověď starosty: Máte asi jiné cíle tady. Co vám vadí na tom názvu, že se nejmenuje prodejna 
potravin? Když na tu není dotace, tak ji zavřete, ať jezdí staří lidé do Tesca. Pro vysvětlení pro 
vás, tak vás upozorňuji, že se tam valdečtí zejména starší občané skutečně setkávají - viz paní 
Cábová. Nezlobte se, ale za tuhle přiblblou připomínku se stydím, že tohle musím poslouchat, 
zkuste si sehnat peníze pro obec.
Ing. Machovská: osobně si myslím, že na veř. zasedání se má jednat slušně, neakceptuji, aby 
někdo říkal, že má někdo přiblblé připomínky. Každý může mít svůj vlastní názor, 
nekomentovala bych to.

K     bodu 7) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACÍ A PODÁNÍM ŽÁDOSTÍ O   
DOTACE

V souladu se schváleným programem výstavby připravujeme další akce a žádáme o souhlas 
zastupitelstva se zpracování dokumentací a podáním žádostí o dotace na: 

• Rekonstrukce střechy MŠ- z ropu
• Rekonstrukce OÚ a zřízení ordinace - FROM
• Chodník Braškov – Kyšice – z SFDI
• Parkoviště a komunikace spojující sportoviště – z ropu

Rada obce uvedený návrh odsouhlasila.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny

Kdo souhlasí s     uvedeným návrhem?  
Pro:  9 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas,  ing. Kolrusz,  Pilátová, 

Střelečková, Votava)
Proti: 2 hlasy (ing. Čermáková, ing. Machovská)
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Dráb, aby vyloučil možnost střetu zájmů podle §83 zákona č. 120/2001 Sb., o 

obcích)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno
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K     bodu 8) RŮZNÉ:  

a) SMLOUVA NA PROJEKT AKCE „REKONSTRUKCE OÚ A ZŘÍZENÍ ORDINACE
Návrh smlouvy zastupitelé obdrželi, rada jej odsouhlasila. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     uzavřením smlouvy ?  
Pro:  9 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas,  ing. Kolrusz,  Pilátová, 

Střelečková, Votava)
Proti: 1 hlas (ing. Machovská)
Zdržel se: 2 hlasy (Ing. Čermáková a Ing. Dráb, aby vyloučil možnost střetu zájmů podle §83 zákona 

č. 120/2001 Sb., o obcích)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

b) SOUHLAS S     VYBRANÝMI ZHOTOVITELI AKCÍ „REVITALIZACE OBECNÍHO   
CENTRA VALDEK“ A „SBĚRNÉ MÍSTO“
Protokoly o jednání komise s doporučením vybraných zhotovitelů zastupitelé obdrželi, rada obce 
je odsouhlasila. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

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

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

c) SMĚNY POZEMKŮ
Záměr na směny pozemků s vysvětlujícím komentářem zastupitelé obdrželi. Rada obce 

s návrhem vyslovila souhlas.
Dotazy:
Ing. Čermáková – dotaz ke směně pozemku p. Havlíkovi, jestli jsem správně pochopila z podkladů, 
bude se směnovat parkovistě před Kartexem za pozemek proti paní Přibylová. Na 14. zasedání 
zasedání se již schválila směna pozemku parkoviště za část území na kruhovém objezdu u dálnice – 
teď znovu.
Odpověď p. Haas  - nesměňovalo se nic, obec nevlastnila a vykoupili od p. Havlíka - ač byl dán 
souhlas, ale smlouva nebyla žádná. Byly problémy s kruhovým objezdem a cyklostezkou, tenkrát 
byl tento záměr o této směně, ale neuskutečnilo se.

Kdo souhlasí s     uvedenými návrhy?  
Pro: 12 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně
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d)  NÁVRHY NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ
Návrhy zastupitelé obdrželi, rada obce je odsouhlasila. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     uvedenými návrhy na odkup pozemků?  
Pro: 12 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

e) ZŘÍZENÍ NOVÉHO SVĚTLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V Jezerech bylo podle požadavku občanů zřízeno nové světlo veř. osvětlení. Nabídka na jeho 

zřízení činí 23.900,-- Kč. Rada doporučuje tuto nabídku odsouhlasit.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

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

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

f) NÁVRHY OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY
Zastupitelé návrhy vyhlášek  č. 1/2001 a č. 2/2011 obdrželi. Jedná se o požární řád.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     předloženými návrhy vyhlášek č. 1/2011 a č. 2/2011?  
Pro: 11 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

g) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA SILNICI II/118
V souvislosti s přípravou chodníku do Kyšic, nutností rekonstrukce propustku, umožňující 

propojení turistického vycházkového okruhu a rizikovým místem při vjezdu do obce u 
Stavimatu, jsme požádali v zájmu zvýšení bezpečnosti chodců i dopravy o úpravu dopravního 
značení, spočívající ve vyznačení přechodu pro chodce, snížením rychlosti na 30 km/hod. a 
posunutím tabulí místního značení. 

Odbor dopravy Magistrátu města Kladna však sdělením, jehož kopii jsme vám předložili na 
stůl, odmítl oprávněné žádosti vyhovět.

Abychom mohli podat proti tomuto rozhodnutí stížnost, bylo by vhodné, aby to zastupitelé 
podpořili. 

Připomínky:
Ing. Dráb: Při vjezdu do obce od Kyšic kříží turistickou trasu rovinka, kde se jezdí rychle, označit 
vodorovným a svislým značením.
Ing. Machovská: To bude snížení rychlosti na 30 km/h od Kyšic?
Ing. Kolrusz: Nepřehledná zatáčka, výjezd ze Stavimatu je nebezpečný, potkávají se vozidla - 
havarijní stav. 
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p. Haas: Vandalové několikrát značku 30 km/h vyndali a zničili, i když byla povolená.
Kdo souhlasí s     tím, abychom na uvedeném návrhu trvali a proti rozhodnutí odboru dopravy podali   
stížnost?
Pro: 12 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

h) DOPLNĚNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předseda komise ŽP ing. Kolrusz navrhuje doplnit komisi o ing. K. Najmanovou za 

odvolanou Ing. Machovskou.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí s     doplněním komise životního prostředí?  
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. Kolrusz, ing. 

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

i) CENOVÁ NABÍDKA NA OPRAVU KOMUNIKACE U DUBU
Rekapitulaci nákladů jsme předložili zastupitelům na stůl před dnešním jednáním. Původní 

propočet projektanta činil cca 175.000,-- Kč. Starosta uvedl, že jedná o komunikaci z ulice U 
Dubu směrem k cyklostezce kolem p. Tomáše, kde se začala dělat skládka, bude sloužit jako 
příjezd k parcelám. 

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

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

j)  NABÍDKA NA VÝKON STAV. DOZORU PŘI AKCI „Revitalizace obecního centra 
Valdek“
Při výběrovém řízení předložena nabídka, jejíž kopii zastupitelé obdrželi na stůl před dnešním 
jednáním.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Kdo souhlasí s     uzavařením smlouvy podle této nabídky?  
Pro: 11 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas,  ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, Střelečková, Votava)
Proti: 1 hlas  (ing. Čermáková)
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno.
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K     bodu 9) DISKUSE  
V diskusi se přihlásili o slovo:

E. Střelečková – mám žádost, aby dětská hřiště nebyla volně přístupná, aby nevstupovali se psy. U 
valdeckého rybníka se koupou psi, na Háji také. In-line dráha znečištěná.

Odpověď p. Haas: problém s kontrolou, lidé neukáznění.
Odpověď T. Votava: zákazové cedule jsou připraveny a budou osazeny.

Š. Pilátová – upozornění na nebezpečný sjezd z cyklostezky před mostem od Kladna. Udělat 
zábranu pro děti, aby nesjely na dálnici, je nebezpečné.

Odpověď starosty: necháme zpracovat návrh a cenovou nabídku. Ing. Doksanský připraví a zajistí od 
fy Adsum, jak zabezpečit.

J. Novotný – mám drobný námět: dost lidí se ptá a hledá ulice, navrhuji dát mapy s názvy ulic do 
vývěsní skříňky a do B. novin, aby měl každý doma. Existuje sice navigace, na internetu 
mapa je, ale stálo by za to, to zvážit.

Odpověď Ing. Machovská: vezmu si na starost, pokusím se zajistit.

K     bodu 10) USNESENÍ A ZÁVĚR  
Návrh usnesení přečetl ing. Doksanský. Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s     navrženým usnesením?  
Pro: 9 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, Haas,  ing. Kolrusz, Pilátová, 

Střelečková, Votava)
Proti: 2 hlasy (ing. Čermáková, ing. Machovská)
Zdržel se: 1 hlas (ing. Dráb)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

Zasedání bylo ukončeno v 18,05 hodin.

7


