
ZÁPIS
Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,

konaného dne 29. září 2008 od 17,00 hodin v     zasedací síni OÚ Braškov  

Program: 
1) Zahájení
2) Informace o plnění usnesení 7. veř. zasedání a činnosti rady obce 
3) Finanční hospodaření obce k 31.8.2008 a úpravy rozpočtu 
4) Informace o průběhu přípravy investičních akcí, zejména „Revitalizace návsí“
5) Krajské a senátní volby
6) Schválení výsledků výběrových řízení
7)  Různé: 

a) územní plán
b) návrh na prodej pozemků vč. event. pozemku pro Stavimat
c) návrh na vklad majetku do VKM a.s.
d) symbolický pronájem hasičům za 1,-- Kč
e) souhlas se zpracováním studie na „Zavodnění valdeckého 

rybníka“
f) stanovisko komise ŽP k aktivitám firmy Stavimat v naší obci
g) žádost na zastupitele o souhlas s přípravou projektové 

dokumentace na kruhový objezd nad Braškovem
h) návrh na odkoupení restaurace Pod Hvězdičkami
i) žádost ing. Čermákové o vyjádření zastupitelstva k jejímu 

poslednímu návrhu na směnu pozemků
j) souhlas s odkupem pozemku pod Hájem č. 243/70

8) Diskuse
9) Usnesení a závěr

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

je přítomno 12 členů zastupitelstva; dodatečně se dostavila ing. Věra Machovská. Omluveni: 
J.Havlík (dovolená) a F. Haas (nemoc).
 Starosta dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu byl 
odsouhlasen radou obce, zveřejněn na úřední desce a v Braškovských novinách. 

Dále starosta  požádal o hlasování k přednesenému rozšířenému návrhu programu, 
případně o jeho doplnění. Návrhy na doplnění nebyly vzneseny a program byl odsouhlasen 
všemi hlasy. 

Listiny s podpisy 13 členů zastupitelstva a 10 přítomných občanů jsou přílohou 
originálu tohoto zápisu. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni:  ing. Doksanský 
a V. Přiblyová. Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předseda P. Horák a členové P. 
Sklenář a  M. Cábová.

K     bodu 2) INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  A   
ČINNOSTI RADY OBCE

Zpráva o  kontrole plnění usnesení  7. veř. zasedání je přílohou originálu tohoto zápisu 
a byla otištěna v Braškovských novinách.

K informaci o činnosti rady starosta ing. Dráb uvedl, že o úkolech kterými se rada 
obce zabývala a závěrech jsou zastupitelé i občané informováni formou zveřejněných 
usneseních všech schůzí, a to na  úřední desce, v Braškovských novinách a zastupitelé 
elektronickou poštou. 

Dotazy ani připomínky k činnosti rady nebyly vzneseny.



K     bodu 3) FINANČNÍ  HOSPODAŘENÍ OBCE K     31.8.2008 ÚPRAVA ROZPOČTU  
Zpráva o finančním hospodaření obce k 31.8.2008 a návrh úpravy rozpočtu byly 

zveřejněny v Braškovských novinách.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

K bodu 4) INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAVY INVESTIČNÍCH AKCÍ, zejména 
REVITALIZACE NÁVSÍ

Informaci podal starosta ing. Dráb. Obci se podařilo získat smlouvu o dotaci na 35 
mil. Kč na rekonstrukce návsí. Je to úspěch, který jsme neočekávali, stál spoustu práce, jak 
zastupitele, starostu, obecní úřad a nejvíce v této problematice se angažovala a pracovala 
předsedkyně komise výstavby ing. arch. Dolejšová. V příštím roce nezbyde čas na jiné 
aktivity - začátek stavby je plánován na únor 2008 a konec v dubnu roku 2010.

Dalším projektem na jaře bude rekonstrukce lokality Háj na volnočasové aktiviy. Na 
jaře bude vyhlášen nový dotační program – vychází zhruba na 16 mil. Kč. Zahrnuje in-line 
dráhu, plochu na scateboard směrem ke Kyšicím, dále bufet, který by měl sloužit cyklostezce 
z Kladna na Malé Kyšice – ta je teď ve stadiu zpracování projektové dokumentace. 

Dále proběhla již řada veřejných soutěží - výběrových řízení, o kterých podá krátkou 
informaci p. Horák v následujícím bodě programu. Rekonstrukce návsí bude stát obec 7,5% 
skutečných nákladů, taková příležitost zase nebude hned tak. Pokud bychom realizovali i 
projekt „Háj“ a také případnou koupi restaurace Pod Hvězdičkami, bude muset zastupitelstvo 
hlasovat, zda prodat nebo ne poslední poklad, který máme – pár obecních parcel.

DOTAZY:
ing. V. Machovská – zahrnuje projekt „návsí“  i chodníky kolem OÚ a p. Zemana, které se 
dělaly cca před 2 lety?
Odpověď ing. Dolejšová: ano, minimální kus, jak vyplývá z koncepce arch. Červeného
Odpověď starosty: asi se vyndají z projektu, když jsou hotové, nemůžeme žádat o peníze.
M. Vostrá – patří do projektu návsí i něco na Toskánce?
Odpověď ing. Dolejšová – bohužel ne, zkoušeli jsme, ale neprošlo to.
M. Vostrá:  po  dostavbě kanalizace  bychom  zasluhovali  na  Toskánce  konečnou  úpravu 
komunikací, nyní velká akce s velkým „a“ a na další akce budeme jenom dále šetřit...
odpověď starosty: rekonstrukce návsí na Braškově na Valdeku nás bude stát 7,5%,  takhle je 
to ve smlouvě, můžeme říci, že peníze nechceme. Co se týká komunikací na Toskánce, ty 
jsou problémem v celé obci, kdyby existoval dotační titul v Regionálních operačních 
programech, využili bychom jej. Budeme se snažit Toskánce věnovat, byla zpracována 
posloupnost opravy ulic, kterou můžeme přehodnotit. 
T.Votava: také nemáme konečnou úpravu komunikace, domy byly postaveny v 50. letech. 
M. Vostrá- za 2 roky, kde vezmeme peníze na spoluúčast. Projíždím nyní spoustu obcí – 
pokud se obec zbaví majetku, už nemá čím ručit, proto se na to ptám. Přijde-li doba, kdy se 
nám podaří získat dotaci, kde vezmeme peníze na ten zbytek, co není doděláno. Toskánka 
byla vždycky až „na chvostě“. Měli bychom se nad tím zamyslet, sliby posloucháme už 
dlouho.
Odpověď starosty: pracuji s financemi, které mám k dispozici.. Buďto si půjčíme teď, nebo 
zaplatíme z prodeje majetku, který máme, a až bude dotační titul na komunikace, máme zase 
jen 2 možnosti: prodat majetek nebo si zase půjčit. Vtip je v tom, že když zaplatíme teď, 
nebudeme mít dluhy. Já se nebráním, půjčíme si teď a kofinancování zaplatím z pozemků. 
Zastupitelé se zamyslí a rozhodnou, nejsem bojovník proti Toskánce. A práce je za mnou 
vidět, sháním prostředky. Kdo je viník, že není opravena komunikace na Toskánce.....
M. Vostrá: řeknu obráceně - zaplatíme teď ze svého a prodáme pozemky, a až přijde 
kofinancování, čím budeme ručit?
Odpověď starosty: nynější úvěr 3 mil Kč jsme schopni splatit a bance stačí jako záruka 
stávající účetnictví
M. Vostrá: děkuji za odpověď.



Ing. Věra Machovská:  projekt za 40 mil. Kč , to je dost peněz, stálo by to za bližší 
vysvětlení. 
Odpověď starosty: do dokumentace lze nahlédnout, vysoutěžili jsme projektanta, banku, 
nejsem architekt. Jednání se zúčastňovala st. komise, dnes je už ve stavu, kdy se s tím nedá 
hnout. Jedná se o stavby veř. osvětlení,  silnice okolo Kartexu až na Valdek vč. obrubníků, 
chodníky - zdůvodnili jsme to, co spojuje obě návsi. Od začátku jsem chtěl dělat silnice – tak 
to vyšlo. Plán rozvoje obce vychází již 2 roky v Braškovských novinách, čtvrtletně se 
popisuje, co se změnilo, kde jsou peníze, kdokoliv mohl přijít a vyslovit přání. Dnes máte 
přístupnou dokumentaci v kanceláři OÚ,  je to moc pěkné. 
P. Sklenář: 35 mil. Kč je projektantská cena, zhotovitel není ještě vysoutěžen?
Odpověď starosty: ano, ale 35 mil. Kč si myslíme, že bude stát. Soutěž na zhotovitele 
organizuje firma M-finance. Byl bych rád, kdyby se vysoutěžilo za 35 mil. Kč a udělalo se za 
to co nejvíce.
J. Poštolka – chci upozornit, že v této zájmové oblasti vede vodovodní řad, který je z azbesto 
cementu. Směrnice řeší, že se nesmí používat. Do jisté míry to jsou vyhozené peníze, až si 
někdo vzpomene a zase rozkope....

K bodu 5) KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY
Krátkou informaci podal starosta ing. Dráb. Konala se 1. schůze okrskové volební komise, 
která je 6-ti členná a jejíž předsedou se stal p. V. Hytych. Volby se konají 17. a 18.10.2008 na 
OÚ Braškov.

K bodu 6) SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
O výsledku výběrových řízení informoval zastupitele p. Horák, předseda komise pro výběrová 
řízení. 
Na opravu silnice Kyšice – Velká Dobrá navazuje stavba splaškové kanalizace na Valdeku – 
byly osloveny 4 firmy, soutěže se zúčastnily 3. Nejpříznivější nabídka byla od firmy Esta za 
1.693 tis. Kč bez DPH. 
Výběr poskytovatele úvěru – obec obdržela 2 nabídky ze 4 oslovených firem. Firma Gordion 
za 88 tis. Kč bez DPH vybere bankovní ústav na zamýšlenou akci „Revitalizace návsí“ 
dotovanou z prostředků EU ve výši 35 mil. Kč.
Výstavba chodníku Braškov – Valdek: akce byla zároveň i ukončena. Poptávka na 3 firmy, 
účast 2,  nejvýhodnější firma Klika a Dvořák. Zatím chybí doklady ke kolaudaci stavby, který 
bychom měli obdržet  do měsíce.
Poslední je výběrové řízení na profinancování stavby „Revitalizace návsí“: osloveny 3 firmy 
zúčastnila se jen Česká spořitelna a.s. za cenu 1.495 tis. Kč bez DPH.
To jsou v současné době známé výsledky všech výběrových řízení.
Zhotovitele „Revitalizace návsí“ vybírá firma M-finance –  výběrové řízení začne za 14 dní.

Dotazy nebyly vzneseny.

Výsledek hlasování o schválení výsledků výběrových řízení: jednomyslně odsouhlaseno
Pro: 13 hlasů 

K bodu 7) RŮZNÉ
a) ÚZEMNÍ PLÁN  

Krátkou informaci k pořízení nového územního plánu podal p. Sklenář. 
Územní plán obce je starý 10 let. Rada obce si odsouhlasila, že by obec měla podat návrh na 
nový ÚP. Od r. 2012 je povinné podle zákona pořízení nového ÚP. Pořizovatelem bude 
Magistrát města Kladna (MMK), pověřená obec. Hrazeno bude z fin. prostředků obce a byl 
osloven arch. Černý autor předchozích návrhů ÚP. Bylo dohodnuto, že předloží návrh 
smlouvy o dílo. Všechny obslužné plochy, které byly ve výhledu, by se zrušily a navrátily k 
původnímu účelu, to je  pole a drnový fond. Prioritou ÚP je odclonění dálnice R6, navýšit 
další zeleň,  kapacita obytných ploch by měla zůstat zachována ta, co je v současném ÚP, 
rozšíření sportovních a rekreačních ploch kolem stávajícího fotbalového hřiště.



Předpokládáme, že budou tlaky na změny ÚP zejména za rybníkem, jak je známe z loňských 
let. Obec by se měla zklidnit, má plánovanou kapacitu na 1200 obyvatel, kdyby se odstaranily 
všechny pozemky ve výhledu, bude na tomto čísle oscilovat, další rozšíření by znamenalo 
zásah do kapacity ČOV. V tomto duchu bude projednáno zadání s arch. Černým, 
zastupitelstvo by mělo odsouhlasit. Po projednání nového územního plánu magistrátem by 
závěrem schválilo zastupitelstvo. Podle odhadu by mělo být hotovo do konce práznin nebo 
konce r. 2009 cca roční cyklus. Mělo by proběhnout veřejným projednáním, aby odbor reg. 
rozvoje MMK pracoval s tím, co chce obec. 

DOTAZY:
ïng .Machovská – v Braškovských novinách bylo uvedeno, že cílem je prezentovat zájmy 
většiny občanů …
Odpověď starosty: tím je myšleno, že pozemky, které  jsou vedeny jako drnový fond, 
nezávisle na tom kdo je jejich vlastníkem, nebudeme dávat v šanci spekulativním lobby na 
satelitní městečka a dáme přednost tomu, co by chtěli občané. To je důležitější, než jestli 
někdo chce prodat pole jako parcelu. 
Odpověď P. Sklenář – územní plán nemusí respektovat vlastnické vztahy, co by si kdo přál, 
aby obec pořídila. Bavíme se nyní o volných plochách, které přicházejí v úvahu k zastavění, 
nebavíme se o pozemcích v uzavřené stávající zástavbě.
Z. Pokorný: bude zahrnut do nového ÚP i severní obchvat Kyšic?
Odpověď starosty: bude, máme zájem, aby došla silnice až k Vesetě, navrhneme ji a shodli 
jsme se na tom s obcí Kyšice i Unhošť. Bude navržena v územním plánu, otázka zda se najde 
investor. Máme představu, že stará komunikace, co vede na Fialku, se napojí až k Vesetě a 
odkloní se nákladní doprava. Chceme zakomponovat do územního plánu  severní obchvat a 
kruhový objezd.

Výsledek hlasování: 
Kdo souhlasí se záměrem zadání zpracování nového územního plánu: 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Horák, Pokorný, ing. Pošmourná, 

Přibylová, ing. Rašplička, Sklenář, Střelečková, Vostrá, Votava)
Proti: nikdo
Zdržel se hlasování: 1 hlas (ing. Machovská)

b) NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ VČ. EVENT. POZEMKU PRO   STAVIMAT
Krátkou informaci k tomuto návrhu podal ing. Doksanský. Důvody, které nás nutí, 

abychom přistoupili k prodeji, jste si již vyslechli od starosty. Jde o krajní možnost, budeme 
hledat jinou cestu, abychom nemuseli rychle prodávat za cenu, která neodpovídá ceně 
pozemků. Potřebujeme souhlas zastupitelstva obce, abychom mohli prodej pozemků 
připravit. Jedná se o 2 stavební pozemky, a to pozemek parc. č. 258/11 a  parc. č. 179/1, 
nachází se v lokalitě u Dubu a druhý při výjezdu z obce na V. Dobrou po pravé straně. 

Další je pozemek p.č. 365/4 na výjezdu z bývalého st. statku nyní ze Stavimatu – pro 
rozšíření výjezdu z areálu na Kyšice. 
DOTAZY:
p. Sklenář -  jakou formou se bude prodávat?
Odpověď ing. Doksanský: obálkovou metodou, vymíníme si možnost zrušit soutěž v případě, 
že nabídnuté ceny neodpovídají skutečnosti v dané lokalitě, aby nedošlo k prodeji pod cenou.
Ing. Machovská – mám připomínku, která  se týká požadavku ing. Čermákové na výměnu 
pozemku u hospody, který byl také zahrnut k prodeji ...
Odpověď ing. Doksanský:  neuváděl jsem, že by šlo i o tento pozemek.
Výsledek hlasování: neodsouhlaseno
prodej obecních pozemků č. 258/11 a 179/1 
Pro: 7 hlasů (Cábová, ing.  Doksanský, ing. Dráb, ing. Machovská, ing. Rašplička, 

Střelečková)
Proti: 3 hlasy (Pokorný, ing. Pošmourná, Sklenář)
Zdrželi se hlasování: 3 hlasy (Přibylová, Vostrá, Votava)



Výsledek hlasování:
prodej pozemku 365/4 
pro: 13 hlasů (odsouhlaseno - jednomyslně) 

c) NÁVRH NA VKLAD VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU DO VKM   
Informaci k tomuto bodu programu podal starosta ing. Dráb. Nemám vizi o tom, že by 
vodárny chtěli koupit, jen sliby od p. Kajgra - předsedy představensta. Abychom mohli 
jednat o prodeji, musíme znát názor zastupitelů. Necítím se jako správce kanalizace a 
nerozumím tomu, současný stav je neúnosný. Při stavu kanalizace, která není ideální, bych 
přivítal,  abychom se pokusili prodat a odpovědnost mohli přenést na někoho jiného.

DOTAZY:
M. Vostrá – nemáme zájemce a dopředu dáváme souhlas? 
Odpověď starosty: necítím se na to, abych jednal o prodeji, když zastupitelé mají jiný názor.
Ing. Machovská: znamená to, že prodáme VKM celý majetek, kam patří  i ČOV?
Odpověď starosty: musíte se snažit nechat zastupitele přemýšlet..
ing. Pošmourná – prodej by se uskutečnil v jaké formě - ve formě peněz?
Odpověď starosty: ano, akcie nechceme. Nevím, co nám navrhnou, cena bude muset být 
odsouhlasena zastupitelstvem. 
V. Přibylová:  v zaslaném materiálu zastupitelům je ale uvedeno v akciích. Jak můžeme 
hlasovat, když nevíme podmínky a co nám to přinese?
P. Sklenář – dotační tituly jsou vyčerpané, je zbavené všech dotačních omezení?  
Odpověď starosty: ano, to by šlo, to jsme ověřili.

Výsledek hlasování: 
Kdo souhlasí se zahájením jednání o prodeji kanalizace VKM a.s.
Pro: 8 hlasů (Cábová, ing. Dráb, ing. Doksanský, Horák, ing. Rašplička, Sklenář, Střelečková)
Proti: 5 hlasů (ing. Machovská, Pokorný, ing. Pošmourná, Přibylová, Vostrá)

d) SYMBOLICKÝ PRONÁJEM HASIČŮM ZA 1,-- KČ
Krátkou informaci podal velitel hasičů T. Votava. Sbor dobrovolných hasičů se 

osamostatnil od obecního úřadu a začne fungovat jako samostatný subjekt. Jde o pronájem 
majetku obce za symbolickou 1,-- Kč.

DOTAZY nebyly vzneseny.
Výsledek hasování:
Kdo souhlasí s pronájmem majetku hasičům
pro: 13 hlasů (jednomyslně)

e) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM STUDIE NA „ZAVODNĚNÍ 
VALDECKÉHO RYBNÍKA“

Informaci podal starosta ing. Dráb. Do rybníka na Valdeku nepřitéká voda, musíme 
během stavby „návsí“ najít vodu, která odtéká podél kanalizace do Družce. Možností je, buď 
jílová ucpávka, nebo hledání dalších pramenů – jestli se voda nenajde rybník zavezeme. Není 
dost gravitační vody.

DOTAZY nebyly vzneseny.

Výsledek hlasování:
souhlas se zpracování studie na zavodnění valdeckého rybníka
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Dráb, ing. Doksanský, Horák, Pokorný, ing. Pošmourná, 

Přibylová, ing. Rašplička, Sklenář, Střelečková, Votava, Vostrá)
Proti: nikdo
Zdržel se: 1 hlas (ing. Machovská) 



f) STANOVISKO KOMISE  ŽP K AKTIVITÁM FIRMY STAVIMAT V 
NAŠÍ OBCI
Informaci podal předseda komise ŽP ing. J. Kolrusz a starosta ing. Dráb. Obecní 

úřad, resp. starostu navštívil p. Isop jednatel firmy Stavimat a oznámil, že koupil objekt 
bývalého statku a že zde budou stavebniny. Ing. Kolrusz když se to dozvěděl, informoval 
komisi životního prostředí, která nesouhlasí s tímto záměrem, dokud se nevyjasní doprava k 
areálu. Dojde ke zhoršení hlukové zátěže na obyvatele obce, které přináší již nedodržování 
vzletového koridoru z letiště V. Dobrá a nákl. doprava Kladno-Beroun. Komise navrhuje 
zjistit, jak se bude situace řešit, zda nepodléhá schválení EIA, co se dá udělat pro to, aby se 
nenavyšovala dopravní zátěž.

Odpověď starosty: návrhová komise připraví do usnesení  návrh řešení. Jde o velký problém, 
ale mohlo být ještě hůř, pokud by koupil např. Kovošrot. Sám nevím, jak s tím bojovat, 
všichni se zamyslete.
DOTAZY:

ing. Machovská: nemáme detailní informace jen zprostředkované, něco se dělá, bourá, 
opravuje a na stavebním úřadě nic nevědí ..

Odpověď ing. Dolejšová –  upozornila jsem p. Isopa na nutnost ohlášení stavebních prací. 
Dnes vedoucí stavebního úřadu pí. Horotová potvrdila, že byly ohlášeny udržovací práce na 
objektu.  Musí mít projekt na změnu užívání objektu, který má prý připraven a požádá o 
stavební povolení. Budeme účastníky stavebního řízení. Dnes postupuje v souladu s naším 
územním plánem a nemůžeme jej napadnout. Dotazovala jsem se ohledně zpracování EIA a 
bylo mi řečeno, že bude rozhodnuto až podle předloženého projektu, kde bude mít odstavné 
plochy. Poté stavební úřad rozhodne, jestli se na to vztahuje zpracování studie vlivu na životní 
prostředí (EIA) nebo ne.
Odpověď P. Sklenář: záměr Stavimatu je v souladu s územním plánem,  budeme moci těžce 
limitovat, důsledek činnosti v obci za minulých 15 let. Můžeme mu odložit o 3 měsíce, nic 
jiného dělat nemůžeme. Aby byl objekt průjezdný, je na zváženou, zakázat mu vyjíždět na 
návsi nemůžeme, bude řešit policie, my nevyřešíme. 
Odpověď starosty: dalo se ošetřit v minulém územním plánu, aby tyto aktivity nepřicházely 
do obce a nenavyšovaly nákl. dopravu. Musíme ohlídat, až budeme dělat nový územní plán. 
Ing. Pošmourná – budeme účastníky řízení, ale nemůžeme ovlivnit dopravu osobními auty. 
Formulovat připomínky, aby velké zásobování bylo směrováno na severní obchvat Kyšic.
Odpověď starosty:  návrhová komise ať připraví formulaci do usnesení. Severní obchvat je 
jen plán, budeme účastníky kolaudačního řízení, ale možnosti nebudou velké.
Odpověď ing. Doksanský: při tvorbě územního plánu před 15 lety byla jiná doba, fungovaly 
zde Uhelené sklady a v rámci obce se hledalo místo pro podnikatelské aktivity. Z toho 
důvodu byl prostor pojmenovaný. Postupem času se podnikání zastavilo, to je již jiná věc. 
Nebylo možné vyhlásit ihned zónu pro bydlení.
Ing .Machovská – když neprodáme Stavimatu obecní pozemek, nedá se tomu zabránit ?
Odpověď starosty: když neprodáme požadovaný pozemek, budou jezdit druhou starnou, což 
bude ještě horší, nyní mají úzký výjezd. Prodej dalších pozemků na návsi, o které žádali, 
nepřipadá v úvahu – pozemky na návsi neprodáme, až nám dají zpracovaný návrh, uvažujeme 
pouze o jejich pronájmu.

g) SOUHLAS S PŘÍPRAVOU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA 
KRUHOVÝ OBJEZD NAD BRAŠKOVEM
Informaci podal starosta ing. Dráb. Rada obce odsouhlasila nechat zpracovat projekt a měli 
bychom se vejít do částky 50 tis. Kč. Dokumentace bude připravena k předání, pokud se 
najde investor. 

DOTAZY nebyly vzneseny.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 hlasů (jednomyslně odsouhlaseno)



h) NÁVRH NA ODKOUPENÍ RESTAURACE POD HVĚZDIČKAMI
Informaci podal ing. Doksanský – asi před týdnem se dostala na radu informace o 

prodeji restaurace na Valdeku. Radní diskutovali a probírali různé varianty, abychom se 
vyhnuli nebezpečí, že z objektu bude ruina nebo provoz něčeho jiného, než je dnes. Bylo by 
vhodné, kdyby obec koupila a pokusila se sehnat prostředky z dotačních fondů. K tomu 
potřebujeme souhlas zastupitelstva, abychom mohli vést jednání.  Podle mého názoru se 
normální člověk do toho nemůže pustit, aby nevytěžil a nenechal spadnout. Je to otázka ceny 
a jednání, obec v současné době na to nemá, ale jiná forma, jak realizovat, asi není. Domluvit 
prodej, event. jiný časový horizont s tím prodejem spojený.

DOTAZY:
Ing .Machovská: za kolik je na  prodej?
Odpověď starosty:  7,5 mil. Kč chce p. Karlík. Dnes jsem s ním jednal, že více jak 6 mil.Kč 
nedáme. Jedná se o to, že není jiné místo, kde se dělají zábavy, kde bychom se mohli scházet. 
Jediný, kdo může dát dohromady, je stát, který je schopen získat dotační titul. V jiných 
obcích opravili, sehnali na to peníze, nyní pronajímají ze minimální nájem a provoz je na 
úrovni. Nikdo není schopen na tom vydělat, neznám takového podnikatele. Obec by mohla 
někde peníze dostat, opravit a dělat atrakce. Když se nepodaří koupit, ta možnost již 
neexistuje, ani pro další zastupitele. Bude mít někdo jiný a pochybuji, že zde udělá restauraci, 
nenajde se hostinský – úvěr bude těžký. Havarijní scénář je,  kdyby chtěl p. Karlík nutně dnes 
prodat,  mohla by společnost ČNES koupit a uzavřít smlouvu s obcí na splátky, třeba 
dvouleté, a překlenout tím rozhodnutí. Možnost, že zafinancuje silná firma a nechá obci na 
splátky.
Ing. Machovská: myšlenka není v zásadě špatná, ani tvůj návrh v principu není špatný. Jestli 
se obec zadluží u projektu „návsí“ 4 mil. Kč a  teď 6 mil. Kč za resturaci, můžeme 
předpokládat menší daňové příjmy, tak zadlužíme obec 10 mil. Kč. Idea mi přišla dobrá, ale 
přišla ve špatnou chvíli.
Ing. Pošmourná: když obec pořizovala ČOV, také jsme se zadlužili a uplynula doba a 
poslední splátku jsme letos překlenuli.
Ing. Doksanský: na Valdeku nic není, ani krám, nebude ani hospoda, můžeme to nechat 
zavézt....
Výsledek hlasování:
souhlas s odkoupení restaurace Pod Hvězdičkami
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Dráb, ing. Doksanský, Horák, Pokorný, ing. Pošmourná, 

Přibylová, ing. Rašplička, Sklenář, Střelečková, Vostrá, Votava)
proti: 1 hlas (ing. Machovská)

i) ŽÁDOST ING. ČERMÁKOVÉ O VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELSTVA K 
JEJÍMU POSLEDNÍMU NÁVRHU NA SMĚNU POZEMKŮ
Informaci k žádosti ing. Čermákové, kterou obdrželi členové zastupitelstva 
společně s pozvánkou na dnešní zasedání, podal ing. Doksanský.

Začátkem roku na popud majitele restaurace přišla obci žádost o prodej pozemku č. 24/5 o 
výměře 424 m2. Rada se žádostí zabývala a navrhovala, že prodá obálkovou metodou. Při 
zpracování projektu revitalizace návsí bylo možné nabídnout ing. Čermákové za pozemky 
které jsou veřejným prostranstvím směnu za obecní pozemek č. 24/5. Tyto podmínky ing. 
Čermková odmítla, že jsou pro ní nevýhodné a nelíbily se jí. Dala protinávrh a ten projednalo 
zastupitelstvo a jmenovalo pracovní komisi k projednání požadavků ing. Čermákové. Učinili 
jsem nabídku, kterou jsem předal ing. Čermákové. Práce na projektech došly tak daleko, že 
pozemky ing. Čermákové byly z projektů „návsí“ vyjmuté. Nemáme v podstate proč to 
prodávat. Celý problém se dostal jinam, a to k vyřizování majetkových nesrovnalostí mezi 
obcí a ing. Čermákovou. V současné době navrhuji, aby se pozemek neprodával, aby obec na 
něm zřídila herní prvky včetně posezení před hospodou – zachovala jako veřejné prostranství 
ve vlastnictví obce.  Poskytnutí kompenzace pí. Čermákové za pozemky na návsi se obce 
nezříká, ale navrhuji vypořádat nějakou jinou peněžní formou. V projektu „návsi“ by se našly 
prostředky, které by zkulturnili pozemek vedle restaurace. 



DOTAZY:
Ing. Dráb: míst, kde si budou děti hrát, ubývá, schvaluji dobrý nápad - trávník, lavičky, děti, 
starci... 
Z. Pokorný: hospoda je soukromý objekt, máme už nové hřiště, proč ještě někomu budovat?
Odpověď starosty:  z těch návsí jsme si mysleli, že bychom zvládli.

Výsledek hlasování:
Kdo souhlasí s návrhem ing. Čermákové na směnu pozemků
Pro: 2 hlasy (ing. Pošmourná, Přibylová)
Proti: 8 hlasů (Cábová, ing. Dráb, ing. Doksanský, Horák, ing. Rašplička, Sklenář, 

Střelečková, Votava)
Zdrželi se: 3 hlasy (ing. Machovská, Pokorný, Vostrá)

Výsledek hlasování:
Kdo souhlasí s využitím pozemku č. 24/5 na volnočasové aktivity občanů
Pro: 10 hlasů (Cábová, ing. Dráb, ing. Doksanský, ing. Rašplička, ing. Pošmourná, Přibylová, 

Střelečková, Vostrá)
Proti: nikdo
Zdrželi se: 3 hlasy (ing. Machovská, Pokorný, Sklenář)

j) SOUHLAS S ODKUPEM POZEMKU POD HÁJEM Č. 243/70
Informaci podala ing. Dolejšová. Je vydané územní rozhodnutí na  stavbu 

víceúčelového hřiště. Obec jedná s pozemkovým fondem o odkupu, zajistila firmu na 
zpracování odborného posudku a PF též. Cena cca 170 až 250 tis. Kč. Jde o poslední 
bod, abychom mohli realizovat projekt revitalizaci „Háje“. Kdybychom nezískali 
pozemek do vlastnictví, padlo by územní rozhodnutí na projekt hřiště. O souhlasu s 
prodejem obci bude jednat výkonný výbor PF ČR. 

Výsledek hlasování:
Kdo souhlasí s odkupem pozemku č. 243/70 pod Hájem
Pro: 13 hlasů (odsouhlaseno jednomyslně)

K bodu 8) DISKUSE
V diskusi se přihlásili o slovo:
ing. Machovská – navrhuji odsouhlasení smlouvy s firmou Adkom, která  provede 
internetové stránky obce za 15 tis. Kč a cenu 600,-- Kč za jejich měsíční údržbu. Stránky jsou 
před dokončením, jsou v chodu na zkušením portálu, přepošlu link e-mailem.
Výsledek hlasování:
souhlas s uzavřením smlouvy s firmou Adkom na pořízení a údržbu www-stránek obce
Pro: 13 hlasů (jednomyslně – odsouhlasseno) 
Odpověď starosty: poděkování patří ing. Machovské za to, že problém se stránkami vyřešila.

L. Strnadová: mám připomínku k lesu „V Dubinách“, kde se neustále kácí. Lesy slíbily 
oznámit každé kácení, bohužel lesík mizí.  Mám 8 fotek, jak vypadalo předtím a po kácení. 
Bohužel jako jednotlivec neudělám nic.
Odpověď starosty: neudělali jsme nic ani my, les nám nepatří. Ing. Kolrus zopakuje dopis 
všem, které jsme již obeslali.
Ing. Kolrusz: napadení kůrovcem cca 10-20%, je vidět na 1. pohled, bohužel nezůstane nic. 
U původního jezírka chtějí také vykácet, nedodržují sliby, vůbec nic. Podél cesty „Kamenka“ 
vykáceli fantastické červené duby, vedoucí slíbil že osází alej, ale neudělali ani na jaře, ani na 
konci roku. Chybí závora na lesní cestu, kam jezdí všichni – na Kejmarovic louce jezdí džípy, 
motorky. Pan Kejmar dal souhlas obci na zřízení okružní zelené cesty kolem obce,  pokud si 
to nerozmyslí. Pokusím se napsat dopis,  i když nemám důvěru v jednání.



Odpověď ing .Machovská:  doporučuji jednat s ing. Davídkem, zdá se mi rozumný, byla by s 
ním dohoda možná. Navrhuji udělat jako první -  přednést mu problém, že se nekácí kůrovec, 
ale zdravý les. 
Odpověď M. Vostrá: navrhuji pokusit se obrátit na inspecki ŽP, jestli je nebo není kůrovec, 
zda mají v těžebním plánu. Nemáme páky, jak jinak zasáhnout.
Odpověď starosty: p. Horák se pokusí vést jednání ve věci kácení s ing. Davídkem, podklady 
mu předá ing. Kolrus.

J. Poštolková – poděkování ing. Kolruszovi za upozornění na aktivity firmy Stavimat. Zašla 
jsem na Stavební úřad v Unhošti, kde nic nevěděli. Ani nebylo nic ve spise na KN, kde nebyl 
Stavimat ještě zapsaný jako vlastník, vše se jeví jako velice zvláštní situace. Měli jsme již 
jednou takovou situaci viz Veseta. Obec by měla zasáhnout, když opravují a my nevíme, jak 
se to bude provádět, nejprve žádost jestli EIA nebo ne – když opraví, už se nedá nic dělat, už 
se postupuje jako ve věci Vesety – nezákonnost řízení. Doprava je dost silná – Kováříčkovi 
bydlí 65 cm od silnice, na krajském úřadu nám tehdy řekli, že je věcí obce. V nejzašším 
případě nechat opravit silnici. 
Odpověď starosty:  mám stejný názor, proč ten útok na mne, nejsem v nepřátelské pozici, 
udělám cokoli. S dopravou bojujeme, jak to jde, máme semafory, měřiče rychlosti,  dvě 
policie. S Vesetou se nedá už nic dělat, vadí Braškovu, Unhošti, Kyšicím, to není problém 
téhle komunikace. Podle stavu se domnívám, že s tímto problémem nedokážeme nic. Snažit 
se něco vymyslet, ne být nepřátelský. Nechci konflikt s občanským sdružením, je jasné, že 
Stavimat nechceme všichni, jen nevím, jak to udělat. Bude nutné vyřešit dopravu.

ing. Pošmourná – není jasné, jestli mají na stavebním úřadě žádost, zda probíhá řízení podle 
pravidel. Světlo ze semaforů je v noci poměrně agresivní, lze s tím něco udělat?

ing. Machovská – na semafory nemám dobrý názor, myslím si, že nejsou k ničemu. Pořízeny 
byly  za hodně peněz, ale nechci to tady řešit. Proč naskakuje červená jen z jedné strany? 
Může být nebezpečné pro chodce, mělo by se zkorigovat.
Odpověď starosty: konstatovat, že semafory jsou na nic, by mě mohlo dohnat k pláči. Stálo 
mě hodně úsilí a dlouhodobé nářky občanů. Dělal jsem, co jsem mohl, spolu s radou a 
zastupiteli. Přivítal bych, aby ten, který bude mít názor jako ty, přišel s návrhem, který by to 
řešil a ne házet špínu na práci druhých, to nejde.
Ing. Machovská: měla jsem návrhy, které byly konstruktivní, v tomto případě se omlouvám.

D. Nekvidová: navrhuji aby policie nechytala na zastávce od Dobré, ale u p. Drába. Řidiči na 
semaforu zpomalí a rozpálí to ještě ke konci v obci. Měla jsem teď čas sledovat dopravu a 
opravdu to nepomohlo, ty semafory na zpomalení dopravy.

ing. Kolrusz: nezaznělo zde ještě  o novém chodníku z Braškova na Valdek. Je vynikající 
pro maminky s dětmi, malé děti. Na svah za chodníkem směrem k poli byla zaseta tráva, 
stane se, že uličníci denně vyhází hlínu z náspu a rozšlapou ji na chodník.

J. Poštolka: byl jsem svědkem, že málem došlo k těžké havárii. Z ulice V Podlískách si s 
motorkou najel na červenou a nepředpokládal volno od Kyšic, kde ho může smést auto. To je 
chyba. Semafor také není viditelný v zatáčce - od Kyšic umístit značku, že silnice je řízena 
světly. Vím o 2 haváriích na novém chodníku z Braškova na Valdek, kde  v noci nebo za 
deště neodhadnete rozhraní silnice a obrubníku. Natřít bílou barvou nebo nastřílet reflexní 
světla, aby řidiči nenajeli na obrubu chodníku. Chtěl bych se vrátit ještě ke Stavimatu, udělal 
jsem si průzkum dopravní zátěže, která stoupne měsíčně o  2000 aut přes obec navíc. Máme 
posudek, že stávající silnice to není schopná zvládat. Máme posudek realitního makléře - 
znehodnocení nemovitostí. Odbor dopravy neví nic, stavební úřad a policie neví nic a bude se 
měnit doprava. Stavimat byl ve V. Dobré, kde pozemek vlastní p. Hašek, který zvýšil nájem 
na 50 tis. Kč měsíčně a má záměr postavit zde domy, proto se musí Stavimat odstěhovat.



Odpověď starosty: navrhuji, aby občané sepsali dokument a my na základě tohoto dokumentu 
se pokusíme požádat Správu a údržbu silnic, aby něco udělali.

D. Nekvindová: ještě k prodeji kanalizace - podávala jsem stížnost na kvalitu pitné vody, ne 
všichni byli spokojení. Pánové od Veolie prohlíželi uzávěry na vodu do domu a ptala jsem se 
jestli čistí konce vodovodních řadů, aby voda byla pitná bez závad. Odpověděli mi: co byste 
chtěla, to bychom nedělali nic jiného. Když prodáte kanalizaci, aby nedopadlo stejně, budeme 
shánět podpisy, že neodtéká kanalizace. Za vodu platíme dost peněz a cena za odpady se 
odvíjí od toho, co spotřebujeme. Dále chci poděkovat, že máte starost o restauraci Pod 
Hvězdičkami, aby někdo nekoupil na jiné účely. K záměru na Háji postavit kiosek, musím 
uvést, že se pohybuji v pohostinství dlouho a  není to vhodné místo pro splnění podmínek, 
které má hygienická stanice, musel by se zavřít. Uvažte to, není to jednoduché.
Odpověď starosty: vodu jsme nevlastnili, tekla vždy z vodárny. Kdyby byla naše, netekla by 
vůbec, kdo by to z vás odkaloval nebo dělal, nemáme síly a prostředky starat se o chod. 
Stánek na buřty to je višnička na dortu, byl tam za 1. republiky, mám úctu k věcem, které 
bývaly, věděli proč to tam měli. Nemusí se tam prodávat buřty – třeba mléko a chleba. Do r. 
2012 lze žádat o peníze. Jestli bude zbytečné, je další věc, už nikdy ale za 7% nepořídíme.
D. Nekvindová: nemluvil jste o krámečku, s tím bych souhlasila, není kde koupit mléko a 
rohlík. 
Odpověď starosty: nejprve se musí postavit a pak se neobejde bez občana, kterého to baví. 
Když jedno chybí, nelze uskutečnit.

Š. Hřebíková: při prodeji kanalizace by měl být brán zřetel, že část je na mém soukr. 
pozemku. Vede statkem, tam kde  bydlí p. Těšitel a je potřeba dořešit i příjezdovou cestu.
Odpověď starosty: chceme vyjít vstříc vaší rodině. V územním plánu je  současné době 
schváleno cca 70 – 80 nezastavěných parcel. Chceme řešit vstřícným krokem – na poli, které 
je od Braškova k dálnici, kde jste vlastníkem, vytvořit masivnější izolaci zeleně, nakoupit za 
dotační peníze stromy a vysázet les, jež  má absorbční kapacitu. Bohužel pozemek není obce, 
chci se domluvit s Hřebíkovic rodinou, je to věc návrhu. Naplánovat jednu řadu domu a 
zbytek buď pronajmout nebo prodat obci, abychom mohli žádat o dotaci na stromy. Chceme 
narovnat majetkové vztahy, ale předběhl jsem dobu, to přijde teprve na stůl.

J. Poštolková: může zastupitelstvo v  usnesení schválit, že obec požádá o opravu silnice 
Rudé armády?
Odpověď starosty: to jsem vám slíbil, to je dané – dejte nám to písemně.

Ing. Machovská:  jak dojde k  narovnání majetkových vztahů s ing. Čermákovou?
Odpověď ing .Doksanský:  nabídneme finanční kompenzaci.
Odpověď starosty: Ing .Čermáková má pozemky pod komunikacemi, proces je složitý, 
můžeme odkupovat za cenu orné půdy, drnový fond. Raději bych počkal na  odborníky z 
krajského úřadu.

K bodu 9) USNESENÍ A ZÁVĚR
Návrh usnesení přečetl za návrhovou komisi p. Horák. 

Výsledek hlasování: (odsouhlaseno - jednomyslně)
pro: 13 hlasů 

Zasedání bylo ukončeno ve 20,15 hodin.


