
ZÁPIS
ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,
konaného dne 19. března 2012 od 17,00 hodin v     zasedací síni OÚ Braškov  

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 6. zasedání
3. Výsledek hospodaření k 31.12.2011
4. Návrh 1. změny rozpočtu na rok 2012
5. Různé:

•••• Spalovna ve Velké Dobré
•••• Výběrové řízení na údržbu zeleně
•••• Souhlas s pronájmem fotbalového hřiště
•••• Záměr na zřízení parkoviště
•••• Vybavení sběrného místa
•••• Smlouvy o zřízení věc. břemene na chodník Braškov – Kyšice

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 14 členů zastupitelstva; omluvena M. Cábová. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně 
svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce a zveřejněn na úřední desce. 

Dále starosta navrhl rozšíření programu v bodě „Různé“ o:
•••• souhlas s odkupem pozemku č. 245/7 o výměře 310 m2 na Háji,
•••• přidat do „Programu výstavby“ nový bod „Revitalizace Braškovského potoka“.

Poté  požádal  zastupitele  o  případné  další  návrhy  na  doplnění  programu.  Další  návrhy  nebyly 
vzneseny. 

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

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: J. Sochna a T. Votava.  Do návrhové 
komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně ing. M. Randáková a členové ing. K. Dolejšová a 
E.Střelečková. 

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

K     bodu 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Starosta informoval, že zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelé obdrželi, byla zveřejněna 

v Braškovských novinách a je přílohou originálu tohoto zápisu. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny; vzato na vědomí.

K     bodu 3) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2011  
Informaci o výsledku hospodaření k 31.12.2011 zastupitelé obdrželi, byla zveřejněna 

v Braškovských novinách a je přílohou originálu tohoto zápisu. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Výsledek hospodaření obce byl vzat na vědomí.
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K     bodu 4) NÁVRH 1. ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2012  
Návrh 1. změny rozpočtu zastupitelé obdrželi.Tento návrh byl projednán a schválen 

rozpočtovým výborem dne 8.3.2012.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s  1. změnou rozpočtu obce na r. 2012?
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

K     bodu 5) RŮZNÉ:  

a) SPALOVNA VE VELKÉ DOBRÉ  
Starosta informoval, že společnost AGMECOLT s.r.o. se odvolala do rozhodnutí Odboru 
životního prostředí Středočeského kraje. Na základě tohoto odvolání Ministerstvo životního 
prostředí uvedené rozhodnutí 9.2.2012 zrušilo a vrátilo věc k novému projednání.  Uvedl, že 
je to zvláštní situace, kdy jsme svědky tohoto, že MŽP se snaží vybudovat spalovnu. Důležitá 
inforamce pro občany je ta, že budeme znovu jezdit někam autobusem a zvát media. Hejtman 
bude interpelovat ve sněmovně, a tak dále do nekonečna. Musíme být bdělí, abychom se 
všech kroků, kterých můžeme, aktivně zúčastnili.

b) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚDRŽBU ZELEN Ě  
Rada rozhodla o výběru nejlevnější nabídky a doporučuje uzavřít smlouvu s firmou 
„Zakládání a údržba zeleně“ Kladno. Návrhy nabídek zastupitelé obdrželi.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s  uzavřením smlouvy s firmou „Zakládání a údržba zeleně za 129.940,-- Kč vč. DPH?
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

c) PRONÁJEM FOTBALOVÉHO H ŘIŠTĚ  
Zastupitelé obdrželi návrh příslušné smlouvy. Důvodem uzavření této smlouvy je uvést 
formálně poměry do souladu se zákony a  předpisy. Obec zveřejní záměr o pronájmu včetně 
movitého a nemovitého majetku obce.

Dotazy:
ing. Machovská: myslím si, že by to neměla být nájemní smlouva, protože je to za 1,-- Kč, ale 
smlouva o zápůjčce. Našla jsem to na internetu, jako právní poradu.
Odpověď ing. Randáková: to nejde, protože nemovitý majetek nelze dát do výpůjčky, povoluje jen 
movité věci. Nám jde hlavně o nemovitý majetek, protože movitý majetek je většinou jejich. Mám to 
ověřeno od právníků.
Ing. Machovská: pokud to nejde, pak by neměla být ve smlouvě uvedena sankce za neplacení 
nájemného, která pozbývá smysl v tomto případě.
Odpověď Ing. Randáková: můžeme sankci vypustit a upravím smlouvu v tomto směru.
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Kdo souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout hřiště vč. nemovitého a movitého majetku?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

d) ZÁM ĚR NA ZŘÍZENÍ PARKOVIŠT Ě  
Jedná se o parkoviště na pozemku č. 258/115 naproti hřišti, které  bylo součástí akce 
„Parkoviště a komunikace spojující sportoviště“ zařazené do programu výstavby. Protože 
v uvedeném prostoru bude soukromý stavebník provádět zemní práce, doporučuje rada obce, 
v souvislosti s tím, zřídit parkoviště s mlatovým povrchem o výměře asi 1500 m2 nákladem 
do 500 tis. Kč.

Kdo souhlasí se zřízením parkoviště na pozemku č. 258/115 nákladem do 500 tis. Kč?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

e) VYBAVENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA  
Starosta uvedl, že z dotačních prostředků obec zřídila sběrné místo. Nyní je ale nutné 
společně hledat dotační titul a dále žádat o prostředky na vybavení tohoto místa, a to  zejména 
buňkou pro pracovníka. Dále je potřeba nakoupit speciální nádoby na jednotlivé druhy 
odpadů. Budeme hledat peníze na to, abychom to dotáhli, a to na  ministerstvu zemědělství, 
ministerstvu životního prostředí a na kraji. Zatím jsme na půli cesty. Je potřeba peníze i na 
vybudování přeložky VN, aby zmizely sloupy s dráty, v zemi je již umístěna chránička..
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí se zahájením práce na tomto novém dotačním titulu na dovybavením sběrného místa?
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

f) SMLOUVY O Z ŘÍZENÍ V ĚCNÉHO BŘEMENE PRO CHODNÍK BRAŠKOV-  
KYŠICE
Starosta informoval, že podle aktuální informace od Středočeského kraje, kraj zamítl 
odvolání arch. Müllera a původní stavební povolení tedy nabude právní moci. Obec nestihla 
ale kvůli tomu včas zažádat na Státním fondu dopravní infrastruktury, žádosti se podávaly do 
pátku. Budeme žádat buď na podzim, nebo příští rok, jestli bude SFDI ještě existovat. Pro 
realizaci je nutné uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene na soukromých pozemcích s 
Vesetou a s p. Adamem a paní Kyliášovou. Návrh obou smluv zastupitelé obdrželi.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
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Kdo souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věc. břemene s Vesetou, s p. Adamem a pí. Kyliášovou?
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

g) ODKUP POZEMKU Č. 245/7 O VÝMĚŘE 310 m2 NA HÁJI  
Starosta uvedl, že zatím ve fázi veřejné diskuse a hlavně zastupitelů zvažujeme záměr, který 
není jasný, jestli budeme realizovat, nebo nebudeme, resp. je zde  jedna z variant, že by 
vzniklo vkusné podium na Háji. Pro všechny občanské aktivity od mateřské školy až po 
nejstarší občany, aby mohli  jednoduše provádět akce toho druhu, jako byl Country festival v 
loňském roce. Bohužel jsme zjistili, že nemůžeme začít se studiemi, protože pozemek, na 
kterém to může být, je ve vlastnictví Státního statku Křivoklát v likvidaci. Takže bychom jej 
chtěli koupit a spojili jsme se se správcem. Prodají tomu, kdo dá nejvíce, odhad je 30,-- 
Kč/m2. Pojďme se shodnout, že nabídneme 50,- Kč/m2, nebo radši tu jednotnou částku 20 
tis. Kč za asi 310 m2. Když to dobře dopadne, tak na nás Státní statek Křivoklát v likvidaci 
pozemek převede a  budeme dál nebo další zastupitelstva pokračovat v otázce, co tam 
vytvořit nebo nevytvořit. Budeme velmi opatrní a musíme s velkou dávkou vkusu tam něco 
budovat, protože je to jedno z nejhezčích míst v obci.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s odkupem pozemku č. 245/7 za cenu 20.000,-- Kč?
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

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

h) SOUHLAS SE ZÁMĚREM NA REVITALIZACI BRAŠKOVSKÉHO POTOKA  
Starosta požádal o souhlas zastupitelů s novým záměrem ohledně revitalizace Braškovského 
potoka, který vede z naší čistírny odpadních vod až do Kačáku. Chyba je v tom, že už skoro 
přestává existovat, protože je zanešený a nikdo se nesnažil jej zrevitalizovat. Výborná 
myšlenka je, že by vedle něj mohla vzniknout pěšina,  po které by se dalo dostat až do 
Unhoště, rychleji než přes Kyšice. Bude to zase běh na dlouhou trať, musíme začít tím, že 
potok necháme  zaměřit, jestli vede tam, kde má být, a kolik je okolo něj místa a tak dále. 
Bude to chtít  obecní prostředky na to, aby se vůbec studie vytvořila,  a pak bychom hledali 
peníze asi na ministerstvu zemědělství, z nichž by se to vybudovalo. Navíc to bude liniová 
stavba, protože vede na více katastrech obcí, takže to bude běh na dlouhou trať.

Kdo je pro zřízení tohoto záměru?
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík,  ing. 

Kolrusz,  ing. Machovská, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně
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K     bodu 6)  DISKUSE  
V diskusi se přihlásili o slovo:
Ing. V. Čermáková – mám dotaz na komunikaci, která vznikla při budování sběrného dvora. U 
vjezdu do Braškova  byla vybudována nová spojovací komunikace na poli mezi cestou z Valdeku a 
směrem, co vede k čističce. V minulém roce, když se dělala asfaltová komunikace z Kyšic přes 
Braškov, tam byl zhotoven i zpevněný vjezd asfaltový. Jestli komunikace leží na pozemku obce a je 
zaměřeno a doloženo. V případě, že není na pozemku obce, protože historicky zde nikdy nebyla 
komunikace, zda máme smluvně ošetřeno s majitelem pozemku, jestli někdo při budování sběrného 
dvora to řešil?
Odpověď starosty: mám to chápat tak, paní inženýrko, že jste ráda, že  naši občané mohou využívat 
cesty a ty okruhy okolo obce, co jsme tady vybudovali už před 6 lety?
Ing. V. Čermáková – jen jsem se chtěla zeptat, když to obec vybudovala, jestli to budovala na svém 
pozemku.
Odpověď starosty: nevím, jestli to budovala obec,  myslím si, že je to aktivita občanů, kteří tam 
chodí, a kteří to vyšlapali. Jestli tam někdo vybudoval nájezd na silnici, aby se tam dalo vyjet s 
kočárkem, tak určitě tady na to není žádná faktura, my jsme to určitě neplatili, ani  tu cestu, ani ten 
nájezd. Já nevím, na kterých je to pozemcích, já jsem rád, že jste spokojeni, víc nevím. Přivítal bych, 
kdyby jste přišly s něčím tvořivým ne destrukčním, milé dámy. Jestli není na pozemku obce, nechte 
ji zrušit, ať chodí lidi po silnici....

Ing. K. Najmanová – na minulém zasedání jsme chtěli zazalenit chodník podél Karlovarské silnice 
na Valdeku, navrhoval jste, že by se chodník rozebral. To se nám nelíbilo.
Odpověď starosty: to jsme si špatně rozumněli. Mám návrh, údržbu zeleně bude dělat firma z 
Kladna, já vám dám telefon na šéfa p. Fialu, on vám odborně poradí. Podél plotů je pás, kde není 
dlažba, zasadíme cokoliv, co vás bude chránit před dalším hlukem a co nebude bránit zimní údržbě 
chodníku. 

Ing. J. Melichar – chci se zeptat, jestli je v plánu činnosti rekonstrukce nebo alespoň oprava ulice 
Budovatelů? Je v dezolátním stavu, prašná, loni jsem slyšel, že mělo být vydáno stavební povolení, 
rok se nic neděje, loni bylo v usnesení.
Odpověď starosty: my máme na všechny ulice v obci zpracované projekty a postupuje se vlastně 
popořadě, a to dvojím způsobem. Úplně první se dělají ulice, na které nám někdo dá peníze. Protože 
my nejsme schopni sami rozhodnout o tom, na které nám dají peníze, a na které nedají. Volí oni 
podle toho jestli je tam nějaká důležitá věc. Např. jedna moravská obec má na kopci kostel uprostřed 
obce a všechny ulice vedou k tomu kostelu, tak se dají z evropských peněz udělat všechny ulice. My 
nepřesvědčíme Regionální operační programy o tom, kterou ulici chceme dělat my, ale kterou nám 
dovolí udělat. Potom dále je tady pořadník ulic, kdy bychom nejdříve chtěli udělat ty nejstarší a 
postupně nakonec ty nejmladší ulice. Za třetí jsme žádnou ulici téměř za své peníze nedělali. My 
jsme všechny obecní prostředky šetřili na to, abychom mohli kofinancovat dotace, které do obce 
jdou. Za minulé volební období jsme v obci utratili asi 110 milionů korun, z toho jsme měli 9 mil. 
svých.  Za těch 9 mil.Kč to jsou 2 ulice. Kdybychom udělali 2 ulice, tak bychom těch 100 milonů do 
obce nedostali. Evropské peníze budou končit, v okamžiku kdy skončí, a to už bude brzo, tak za 
obecní peníze se budou dělat chodníky a to, co půjde. Dnes, dokud ještě nějaké dotace existují, tak 
musíme všechny peníze, co máme v obci, si schovat na kofinancování toho, co nám někdo chce 
zaplatit.  Ulice Budovatelů navíc je součástí propojení sportovišť na Háji a fotbal. hřiště. Žádali jsme 
2x z ROP, je to projekt asi za 15 mil. Kč, nádherný projekt, jestli jste neviděli, má ho u sebe ing. 
Dolejšová. Na všechno se museli udělat projekty svépomocí tady na úřadě, samozřejmě za pomoci 
odborníků. 

S. Melicharová: byli bychom rádi, pokud by šlo finančně ze strany OÚ, aspoň zavézt ty prohlubně 
provizorně. Před lety byla svržena fůra štěrku, kterou jsme vypotřebovali....
Odpověď starosty: uděláme tedy jen provizorní opravu, navezeme recyklát, zaválcujeme to, případně 
dáme na to emulzi.  Ing. Doksanský připraví rozpočet. Máte moje slovo.
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Ing. J. Melichar:  ještě k otázce spalovny, když MŽP naprosto ignoruje ten věcný obsah zdůvodnění, 
proč to nepostavit, jestli  stále i do dalšího projednávání bude zapojen právník.
Odpověď starosty: ano, dále ho platíme, všechny obce dohromady, koordinátoerm je Obec Velká 
Dobrá, pan starosta Nosek, a ta advokátka na tom dělá dále. Plánujeme starostové schůzku, abychom 
se domluvili  na společném postupu. Začneme tím, že pozveme media, abychom ze sebe dostali ten 
nedobrý pocit z toho, že instituci jako je MŽP naprosto nezajímá názor občanů, ale zajímá je zřejmě 
názor nějakého podnikatele. Chtěli bychom to medializovat, a pak buďte připraven, budeme vás 
potřebovat.

S. Melicharová:  zvláštní je, že proti tomuto rozhodnutí není odvolání...
Odpověď starosty: ano, na kraji není, pak je ještě ústavní soud, nevím, správní řád neovládám. Téhle 
varianty jsme se všichni báli, na kraji, to nešlo zastavit. Nadřízený orgán kraje v životním prostředí 
je MŽP, to je důkaz  jenom jednoho jediného,  že ten záměr, který tam na Velké Dobré má být, má 
za sebou  velmi vlivné a silné lobby. A že ten záměr není o laboratorním bádání, ale je opravdu  o 
velikém kšeftu, který se tam má rozjet. To už někoho stálo spoustu peněz . Jinak by tyto aktivity 
nedošly nikdy tak daleko, kam došly.

J. Poštolková: naše občanské sdružení kontaktovalo redakci měsíčníku Odpady, kde vyšel článek. 
Šéfredaktorka ing. Štastná napsala o tom velice pěkně od historie, právě tam zdůraznila, že občané to 
nechtějí. Je to článek na 2 stránky, mohu zapůjčit, kdo by měl zájem. Překvapilo mě to,  jak bylo 
slyšení v senátu, kde jsi byl a  my jsme dali také doplnění bodů jeho usnesení. Vyšlo usnesení 
senátu, kde v článku v měsíčníku Odpady se vyjádřil p. senátor Chládek, že slyšení nebylo proti 
panu Prokešovi, ale  proti postupu stavebního úřadu. Nejvyšší st. zastupitelství napadá st. úřad, a to 
je podstatné. 
Odpověď starosty: to běží, to není prohrané. Neberte to tak, že  se musíme smířit s drtičem. Je to jen 
signál, že je to silná skupina, a že si musíme dát pozor. Nejvyšší státní zastupitelství to napadlo a 
vyšetřuje to, proč kladenský stavební úřad vůbec vydal to st. Povolení. Někam se to povleče, musíme 
opravdu dávat pozor, abychom něco nezanedbali.
J. Poštolková: jestli jsem tomu rozuměla, tak Státní zastupitelství bude podávat žalobu?
Odpověď místostarosty: ne, nebude státní zastupitelství podávat žalobu, ale poslalo to starostovi 
Velké Dobré  Noskovi, aby obec právě podala žalobu proti tomu, jak rozhodl stavební úřad na 
Kladně . Státní zastupitelství samo od sebe z vlastní iniciativy nikoliv. Jinak je to ve stadiu, že 
pojedou 2 věci za prvé stížnost na vydání st. povolení a kraj ŽP začne znovu „od Adama“ 
projednávat. 

M. Kaňka: chci se zeptat na to, že v sobotu proběhlo čištění hlavní silnice ul. Sportovců, auto 
projelo, ale nepořádek u krajnice zůstal.
Odpověď starosty: máme tady 2 druhy komunikací, jedny místní a druhé krajské, co vedou skrze 
obce. O místní se musíme starat my sami, hasiči mají smeták, o krajské se stará krajská správa silnic. 
Mně se také nelíbí, mohlo by to být lepší, zatelefonuji jim. 

K     bodu 7) USNESENÍ A ZÁVĚR  
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise ing. Randáková. 

Kdo souhlasí s     navrženým usnesením?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Havlík, 
ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0 hlas 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

Zasedání bylo ukončeno v 17,50  hodin.
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