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Zprávy z obecního úřadu

ZPRÁVA
O ČINNOSTI RADY OBCE
v období od 21. do 22. veřejného
zasedání zastupitelstva obce
V uvedeném období se rada obce sešla celkem 6x.
80. schůze rady – 3.5.2006 se zabývala především
hodnocením průběhu 21. veřejného zasedání a rozpracováním jeho usnesení, přípravou parlamentních
voleb, a činností kulturní a školské komise.
Rada konstatovala, že účast zastupitelů i občanů
na 21. veřejném zasedání byla standardní, projednala některé připomínky a náměty, vzešlé z diskuse
a přijala příslušná opatření. Podrobně projednala
také zajištění podkladů pro získání mimořádných
dotací z prostředků Středočeského kraje.
Podrobně projednávala rada přípravu parlamentních voleb a vzala na vědomí, že byla splněna
v termínu všechny opatření a že jsem doplnil volební
komisi na minimální počet členů.
Zprávu o činnosti kulturní a školské komise
přednesla pí. Cábová. Za úspěšný lze považovat
maškarní dětský rej 29.4.2006 a účast dětí i dospělých na něm, připravuje se Den dětí. Velice aktivní
je stále Sbor pro občanské záležitosti, zejména jím
organizované návštěvy jubilantů, vítání občánků
a v září i prvňáčků.
Kromě těchto záležitostí se rada zabývala problematikou získání některých pozemků od Pozemkového fondu ČR, stížností ing. Černého na nepovolené
stavby p. Brabce, opravou a výměnami dopravního
značení v obci a nepořádkem v okolních lesích,
poškozováním závor na přístupu do nich apod.
V závěru schůze vzala rada na vědomí dopis Ekologického sdružení občanů obce Braškov, požadující
informace o všech zahajovaných řízeních podle zák.
č. 114/92 Sb. a uložila o něm informovat nejbližší
zasedání zastupitelstva. Kopie tohoto dopisu zaslalo
ekolog. sdružení Magistrátu města Kladna, Krajskému úřadu Středočeského kraje a Ministerstvu
životního prostředí.
81. schůze rady – 22.5.2006 projednala výstavbu
v obci v r. 2006 a přípravu parlamentních voleb. Podle
plánu práce měla rada projednat ještě informaci
o knihovně a zprávu o činnosti dobrovolných hasičů.

Projednání těchto bodů bylo odloženo.
Při projednání úkolů na úseku výstavby bylo konstatováno, že byla dokončena oprava omítek v mateřské školce a kanalizace k Jelínkovům a Zejfartovům
včetně přípojek. Dokončena byla rovněž výměna
oken v budově obecního úřadu. Před zahájením jsou
rekonstrukce komunikací v Úzké a k areálu GTH.
Na 2. pololetí se připravuje rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice a rekonstrukce ulice Dukelské
a Sportovců, pro níž však stále nejsou zajištěny
prostředky.
Opakovaně se rada zabývala situací kolem zajištění
dotací a konstatovala, že se reálně jeví možnost jejich
získání na místní komunikace (k podnikatelským
subjektům), na úhradu úroků z úvěru (na stavbu
ČOV), připojení místní knihovny na internet včetně
vybavení počítačem a na rekonstrukci tréninkové
plochy na hřišti.
Rada konstatovala, že byly splněny všechny úkoly
v souvislosti s přípravou parlamentních voleb.
V další části schůze rada předběžně projednala
informaci o úhradě poplatků za svoz a likvidaci odpadu
v obci, z níž m.j. vyplývá že několik občanů nevlastní
popelnici, resp. neplatí poplatek za její využití a někteří
občané odmítají uhradit poplatek za likvidaci velkoobjemového, nebezpečného a biologického odpadu.
V záležitosti likvidace a znemožnění ukládání odpadů v lesích bylo opakovaně jednáno s lesním správcem
a ředitelem Veolie (oplocení u vodojemu Horka).
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu
a výsledcích valné hromady VKM a.s., konané
18.5.2006. V této souvislosti se zabývala i návrhem
na odkup vodovodu v obci.
V závěru této schůze pak vzala rada na vědomí
informaci o schůzce mikroregionu Bratronicko dne
10.5.2006 a schválila úhradu nákladů na neinvestiční
výdaje za žáky škol v Unhošti ve výši 3.625,– Kč/žáka.
82. schůze rady – 5.6.2006 projednala především
výsledky parlamentních voleb v obci, výstavbové akce
v obci v r. 2006 a informaci o činnosti dobrovolných

hasičů. Rada konstatovala, že volby proběhly bez
stížností za vysoké účasti voličů (77,7%) přesahující
výrazně celostátní výsledek. Pro zajímavost uvádíme,
že braškovští občané volili pravicověji než celostátně,
ale KDU-ČSL nepřekročili u nás 5% hranici pro
vstup do sněmovny. Podrobné výsledky voleb zveřejňujeme na jiném místě tohoto čísla B. novin.
Pokud jde o výstavbu, zabývala se rada některými
drobnými úkoly a akcemi, ale zejména přípravou 2.
pololetí, tedy zejména rekonstrukcí a rozšířením
požární zbrojnice a přípravou výběrového řízení na
zhotovitele této akce, když stále nejasná je realizace
rekonstrukce komunikací Dukelská a Sportovců.
Podrobně se rada zabývala také situací v zajišťování dotací z prostředků Programu obnovy venkova
a kraje na jednotlivé akce.
Za účasti zástupců dobrovolných hasičů byla
projednána a dobře hodnocena informace o jejich
činnosti a spolupráci s obcí. Podrobněji jsme se také
věnovali organizační přípravě rekonstrukce zbrojnice (přemístění inventáře a techniky apod.).
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Po projednání různých drobných provozních
záležitostí pak rada projednala sdělení krajského
úřadu, upozorňující na nutnost a termíny přípravy
komunálních voleb v obci. V souvislosti s tím rada
rozhodla svolat 22. veřejné zasedání na 17.7.2006,
tedy v termínu, který odpovídá ustanovení §67 zákona
o obcích. Toto zasedání stanoví počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období 2006–2010.
83. schůze rady 19.6.2006 se zabývala orientační
přípravou 22. veřejného zasedání zastupitelstva,
návrhem plánu činnosti, ﬁnancováním z mimorozpočtových zdrojů a místní knihovnou.
Byl stanoven termín a místo konání zastupitelstva
a navržen jeho program a organizační zajištění.
Plán činnosti rady do konce volebního období
předložil starosta. Předpokládá pravidelné schůze
rady 1x za čtrnáct dní a zasedání zastupitelstva
17.7.2006 a v říjnu t.r.
pokračování na str. 2

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

22. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Braškov,
které se koná

v pondělí 17. července 2006 v 18,30 hod.
na Obecním úřadu Braškov
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 21. veř. zasedání
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Výsledek hospodaření obce k 30.6.2006 a 2. změna rozpočtu
5. Příprava komunálních voleb – stanovení počtu členů ZO §§67 a 68 zák.č.128/00 Sb.
6. Různé – výsledek výběrového řízení pož. zbrojnice,
– VKM a.s.- smlouva na odkup vodovodu,
– seznámení s dopisem Ekologického sdružení občanů obce Braškov
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Zprávy z obecního úřadu
pokračování ze str. 1
K ﬁnancování z mimorozpočtových zdrojů byla
předložena písemná zpráva, kterou rada projedná
na 84. schůzi.
Za účasti pí. Přibylové projednala rada její informaci vč. průběžné statistiky čtenářů a výpůjček,
která neklesají. Navýšení zájmu se předpokládá po
zavedení bezplatného internetu v knihovně.
Rada dále projednala stav přípravy a zajištění
rekonstrukce požární zbojnice. Na návrh výběrové
komise vybrala pak nabídku ﬁrmy Stavitelství Kladno. Náklady na výstavbu překračují přislíbenou dotaci o cca 800 tis. Kč a rada proto rozhodla o úhradě
těchto nákladů z prostředků obce, o čemž deﬁnitivně
rozhodne 22. veřejné zasedání zastupitelstva.
Na vědomí vzala rada informaci o odvolání
MUDr. Brejníka do stavebního povolení rekonstruk-

ce silnice Dukelská a Sportovců s tím, že některým
jeho námitkám lze vyhovět.
V další části schůze vyslechla rada informaci
o schůzce mikroregionu Bratronicko. V závěru této
schůze pak rada projednala upozornění Krajského
úřadu ke komunálním volbám a rozhodla doporučit
22. veřejnému zasedání, aby i v příštím volebním
období bylo zastupitelstvo 15-ti členné, což umožní
zvolení 5-ti členné rady obce.
Pro toto zasedání je třeba také připravit návrh
změny rozpočtu, zahrnující změny v příjmové
i výdajové části zejména v důsledku dotací, které se
podařilo získat.
84. a 85. schůze rady se konaly po uzávěrce tohoto
čísla Braškovských novin a zpráva o nich bude přednesena na 22. zasedání zastupitelstva 17.7.2006.
František Haas

KONTROL A
plnění usnesení 21. veřejného
zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 25. dubna 2005
Uvedené zasedání zastupitelstva vzalo na vědomí přednesené zprávy a informace, schválilo bez výhrad
závěrečný účet obce za r. 2005 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a výsledek hospodaření
Svazku měst a obcí VKM za rok 2005 a rozpočet tohoto svazku na r. 2006.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo uzavření směnných smluv na směny některých pozemků, aktualizovaný Program obnovy venkova pro r. 2007–2013 a přijetí dotací z prostředků Středočeského kraje
v souhrnné výši 293 tis. Kč. Odsouhlasilo rovněž poplatky za použití víceúčelového hřiště. Uvedeným
usnesením delegovalo zástupcem obce na valnou hromadu starostu obce.
21. veřejné zasedání ve svém usnesení neuložilo žádné další úkoly.
František Haas

Informace pro občany
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
konané ve dnech 2. – 3. 6. 2006
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Obec: Braškov
Voliči v sezn.: 744
Vydané obálky: 578
Platné hlasy: 575
% plat. hlasů: 99,48

Název strany

celk.

v%

1

0.17

3

Balbínova poetická strana

0

0.00

5

Právo a Spravedlnost

1

0.17

6

NEZÁVISLÍ

1

0.17

7

Česká pravice

0

0.00

8

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0.00

9

Občanská demokratická strana

278

48.34

10

Česká str. sociálně demokrat.

163

28.34

11

SNK Evropští demokraté

12

2.08

12

Unie svobody – Demokratická unie

2

0.34

14

Pravý Blok

8

1.39

15

4 VIZE – www.4vize.cz

0

0.00

18

Strana zelených

32

5.56

20

Komunistická str. Čech a Moravy

65

11.30

21

Koalice pro Českou republiku

2

0.34

Národní strana
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.

25
26

a) bere na vědomí:
1) Zprávy o kontrole plnění usnesení 19. a 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov
2) Zprávu o činnosti rady obce v období od 19. do 21. zasedání zastupitelstva
3) Informaci o výstavbě v obci v r. 2006
4) Zprávu o ﬁ nančním hospodaření obce k 31.3. 2006
b) schvaluje:
1) Závěrečný účet obce r. 2005 – bez výhrad
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 – bez výhrad
3) Výsledek hospodaření Svazku měst a obcí VKM v r. 2005 a jeho rozpočet na r. 2006
c) souhlasí:
1) s uzavřením směnné smlouvy s pí. Š. Hřebíkovou na směnu pozemků č. 61/53 a 61/54 v k.ú. Braškov
2) s uzavřením směnné smlouvy s doplatkem s p. F. Zemanem na směnu pozemků č. 17 a 404 v k. ú. Braškov
3) s aktualizovaným Programem obnovy venkova pro r. 2007–2013
4) s přijetím dotací z prostředků Středočeského kraje na:
a) úpravy hřiště pro míčové hry
ve výši 70 tis. Kč
b) vybudování informačního centra v knihovně ve výši 30 tis. Kč
c) opravy místních komunikací
ve výši 125 tis. Kč
d) úhradu úroků z úvěru na výstavbu ČOV
ve výši 68 tis. Kč
celkem 293 tis. Kč
e) u povolenek pro víceúčelové hřiště platit snížené poplatky 25,– Kč až do věkové hranice 18 let
d) deleguje:
1) zástupcem obce na valné hromady VKM a.s., pořádané do 30.10.2006 starostu obce p. Františka
Haase a jako náhradníka p. J. Novotného
František Haas
starosta
ověřovatelé: PaedDr. Ladislav Malý, Marie Cábová
zapsala: J. Hehejíková

Pro letošní rok odsouhlasila obecní rada a zastupitelstvo opravy některých ulic na Braškově ( ul. Úzká,
prostranství u bývalého pomníku obětem válek). Tato akce byla úspěšně ukončena provedením živičných
povrchů počátkem měsíce června.
Současně skončily práce na kanalizačních přípojkách k domu pana Jelínka a pana Zejfarta a v měsíci
červnu proběhla jejich kolaudace. V rámci této akce byla vytěženou zeminou zavezena bývalá skládka
na Háji.
Dále byla odvezena ornice ze skrývky komunikace U Dubu. Část ornice byla rovněž navezena
na Háj.
Výstavba nové hasičské zbrojnice na Braškově bude zahájena v srpnu a má být ukončena do konce
roku. Akce bude hrazena z dotace ministerstva vnitra. Nová zbrojnice bude na místě stávající. Součástí výstavby zbrojnice je i provedení části nové komunikace (ul.Požárníků) od obecního úřadu ke
zbrojnici.
V průběhu výstavby žádáme obyvatele přilehlých domů o trpělivost, neboť dojde k omezením provozu
a lze předpokládat zvýšenou hladinu hluku po dobu výstavby.
Do konce letošního roku by mělo dojít i k rekonstrukci komunikace od obecního úřadu k restauraci
Pod Hvězdičkami (ul. Sportovců, Dukelská), kterou bude ﬁ nancovat krajský úřad.
O vyhodnocení dotazníků o připojení nemovitostí na kanalizaci Vás budeme informovat v příštím
vydání spolu s informacemi k výše uvedeným stavbám.

Platné hlasy

Strana zdravého rozumu
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Zastupitelstvo obce po projednání:

Ing. Miroslav Doksanský
předseda komise výstavby

1
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21. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Braškov, konaného dne 25. dubna
2006 v restauraci na Valdeku

Informace o výstavbě v obci

Volby

Kód

Usnesení

0

0.00

10

1.73

NEZ.DEMOKRATÉ (předs. V. Železný)

0

0.00

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

0

0.00

Braškov – ul. Sportovců

Činnost Sboru dobrovolných
hasičů
V letošním roce má zásahová jednotka našeho
sboru za sebou již několik úspěšných akcí. Na
přelomu února a března jsme zasahovali u několika dopravních nehod na silnici mezi Kladnem
a Braškovem. Ve všech případech se jednalo
o vyprošťování vozidel po nehodách, způsobených nepřízní počasí. V dubnu jsme na žádost
HZS Kladno pomáhali v obci Hořín na Mělnicku
s odstraňováním protipovodňových bariér. Hned
následující den došlo u nás v obci k požáru v lesíku „Skalka“, kde jsme zasahovali. Tento požár
se naštěstí podařilo zlikvidovat hned v zárodku
a nedošlo proto k žádným závažnějším škodám.
Letošní sportovní činnost našeho sboru začala
v dubnu předkolem soutěže v požárním sportu v Poštovicích. Soutěže se zúčastnilo družstvo mužů i žen
a obě družstva skončila na solidním třetím místě.
V květnu členové našeho sboru provedli sběr
železného šrotu, další tuto akci předběžně plánujeme na říjen letošního roku.V současné době se
připravujeme na plánovanou rekonstrukci požární
zbrojnice, na které se chceme aktivně podílet.

Rekonstrukce a rozšíření
požární zbrojnice
V minulém čísle novin jste získali informaci
o připravované rekonstrukci a rozšíření pož.
zbrojnice. Na tuto akci se podařilo získat účelové
dotační prostředky ze státního rozpočtu ve výši
4.900 tis. Kč s tím, že obec uhradí náklady na
dokumentaci, výběrové řízení a stavební dozor z
vlastních prostředků.
Podle zpracované dokumentace byla v květnu
t.r. dána stavební povolení na vlastní požární
zbrojnici a rekonstrukci přilehlé části místní
komunikace Požárníků a v květnu a červnu pak
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby
podle zákona č. 40/2004 Sb.. Radou jmenovaná
komise odborníků doporučila po vyhodnocení
nabídek zadat uvedenou stavbu ﬁ rmě Stavitelství
s.r.o. Kladno, jejíž nabídka byla nejnižší, ale překračuje uvedenou dotaci o 717 tis. Kč.
Rada obce na 83. schůzi dne 19.6.2006 rozhodla
o přidělení uvedené zakázky na základě doporučení
komise vybrané ﬁ rmě, schválila text Prohlášení,

jímž se obec zavazuje k úhradě chybějících 807
tis. Kč z vlastních prostředků (rozdíl 90 tis. Kč činí
náklady na projekt, které jsme již uhradili) a uložila
mi, abych požádal ministerstvo vnitra ČR o vydání
deﬁnitivního rozhodnutí o účasti státního rozpočtu
na ﬁnancování této akce.
Samozřejmě tato rozhodnutí rady podléhají
schválení zastupitelstvem obce, které se koná 17.
7. 2006.
Pokud zastupitelstvo odsouhlasí uvedené
závěry rady obce a ministerstvo vnitra vydá
deﬁ nitivní rozhodnutí o účasti státního rozpočtu
na ﬁ nancování této stavby, potvrdím smlouvu se
zhotovitelem. Podle této smlouvy bude pak stavba
zahájena v srpnu a dokončena v listopadu 2006,
přičemž předpokládáme, že bychom z vlastních
prostředků uhradili i zbývající část komunikace
Požárníků.
František Haas

Hasiči Braškov

Knihovna
Co nového v knihovně?
(výběr z nových knih)
KNIHY PRO DOPĚLÉ:
Brown, D.: Pavučina lží
Brown, s.: Večeře v horách
Cookson, C.: Pastorova dcera
Deveraux, J.: Horský samet
Francis, D.: Risk
Francis, D.: Chladná zrada
Herriot, J.: Zvěrolékař v chomoutu
Hrabal, B.: Večerníčky pro Cassia
Javořická, V.: Ve vichřici života
Javořická, V.: Matčin osud
Laube, L.: Za závojem
Lažanská, I.: Touhy pubertální stařeny
Marsh, N.: Mrtvá voda
Mc Ewan, I.: Sobota
Přibský, V.: Hledejte slušného chlapa mezi tolika
mizery
Řeháčková, v.: Chlapec se srdcem mého syna

NAUČNÁ LITERATURA:
Kratková, J.: Batika a šibori
Lajos, M.: Chutná jídla ze zeleniny
Manno, A.: Poklady Benátek
Pehle, T.: Udělej si sám v zahradě
Rogak, L.: Muž, který stvořil šifru mistra Leonarda
Řezáč, M.: Praha
Vlachová, L.: Vaříme doma knedlíky, brambory,
těstoviny
Vlachová, L.: Sladká skleničková kuchařka

A léta běží…
Společenská rubrika
Rozloučili jsme se těmito našimi občany:
Jiřina KŮRKOVÁ
Jaroslav KOPECKÝ

12. 6. 2006 (81 let)
23. 6. 2006 (82 let)

Čest jejich památce

Rodina Jungmannova vyjadřuje touto cestou poděkování všem občanům za jejich projevy soustrasti.
Narodila se:
Veronika BALÁŽOVÁ

29. 5. 2006

Sňatek uzavřeli:
Klára KULHÁNKOVÁ a Tomáš KALINA

20. 4. 2006
Blahopřejeme

KNIHY PRO DĚTI:
Augusta, P.: Naše vlast
Aulová, J.M.: Klan velkého medvěda
Barbie a její dobrodružství
Červená karkulka a jiné pohádky
Kašová, J.: Jak šel Matěj do světa a zase zpátky
Kouzlo korálků
Kryžánková, J.: Dětská etiketa vesele a hravě
O pyšných princeznách. Šest světových pohádek
Susa, J.: Kouše to, štípe to, zlobí to, co je to?
Sehnalová, M.: Z maminčiny kuchyně
To nejlepší z Hajaji

Tyto knihy a řadu dalších si můžete vypůjčit v naší
knihovně. Výpůjční doba: středa 15,30–18,30 hodin.

INTERNET
Knihovna je od 19.6.2006 napojena na internet.
Zveme všechny čtenáře – zejména děti a mládež,
kteří si chtějí rozšiřovat svoje vědomosti

Věra Přibylová
knihovnice

Okénko pro děti
Milé děti,
konečně jsou tu vytoužené prázdniny. Určitě pojedete s rodiči na
dovolenou, nebo někam na tábor. Velkou možností jak si prázdniny
užít jsou také různé výlety. Mnoho pěkných námětů obsahuje kniha
Alexandry Kohoutové: Praha s dětmi na krku aneb výlety pro malé
nožky.
Tak například:

Okénko pro ženy
DOPLŇKY Z LEVANDULE
Provoňte svůj byt
Ve francouzské Provence se modrají nekonečná pole levandule
– my si ji dopřejeme alespoň v malém. Nezapře svůj středozemský
původ, má ráda teplo a hodně slunce, proto rostlinky v květináči
umístíme na osluněnou stranu.
Základ voňavé dekorace tvoří obyčejné polystyrenové koule: jsou
natřené případně ﬁalovou barvou, pak lepidlem a poté poválené v levandulových květech, které si i po usušení uchovají typickou barvu. Ve skříni
hezky provoní prádlo a šaty a aromatické silice zároveň odpuzují moly.
Kytice levandulových květů urovnáme ve vysokých vázách z čirého
skla, tak aby vyčnívaly jen špičky. Je to nápadité aranžmá jak na letní
jídelní stůl, tak na venkovní stolek na balkon či do zahrady. Levandule
totiž dokáže svou silnou vůní odpudit i mouchy, mravence a mšice.
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