září 2009

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letní měsíce jsou nenávratně pryč, máme tady podzim. Snad jste si všichni
prázdniny a čas dovolených užili , všem školou povinným přeji, ať  se nový
školní rok vydaří!
Prázdniny v naší obci byly ve znamení stavebních aktivit, především v části
obce Valdek. Zde se nám setkaly dvě stavební akce ve stejném čase a to – rekonstrukce ulice Karlovarská, kde je investorem Středočeský kraj společně
s obcí a revitalizace návsi na Valdeku, kde jsme  sice investorem, ale akce
je dotována z prostředků Evropské unie. Nutno dodat, že občané této lokality vzorně snášeli zátěž vyplývající z této situace . Těmto všem   díky za
trpělivost, výsledek bude stát za to! Komplikace v akci revitalizace návsí
je především snaha   vyřešit výkonnější přítok a udržení vody ve Valdeckém rybníku. Vodní nádrže obecně trpí nedostatkem vody, což je především
způsobeno významným poklesem spodních vod, další chybou Valdeckého
rybníka je odvedení pramenů z lesa zásypem kanalizace směrem ke Družci. A
poslední chybou je netěsnost hráze. Poslední problém  vyřešíme jílovou zátkou po celé délce hráze, kde zatěsníme zásyp kanalizační stoky. Výšku spodních vod nedokážeme ovlivnit, a proto se realizuje havarijní zásobování rybníka vodou ze studny vedle přečerpávací stanice na Valdeku. Rekonstrukce
komunikace Karlovarská je nejcitlivější pro zásah do původní zeleně, naproti
tomu se ale vysadí ochranná zeleň liniově podél silnice III/OO63. Tato zeleň
bude chránit domy občanů od negativních vlivů této krajské komunikace,
proto je nutné ji do budoucna věnovat významnou péči.
Novou probíhající aktivitou je revitalizace zeleně našich obecních polních
cest. Týká se úpravy povrchů těchto cest, vybavení mobiliářem a především
výsadbou stromořadí. Některé naše procházky dnes musí končit slepou ulicí,
ing. Kolorusz se snaží tuto situaci zvrátit a cesty krásně zokruhovat okolo
obce. Zeleň je vybírána dle historické identity např. u Křížku je to výsadba
ovocných stromů.
Nedobrým jevem v našich obecních aktivitách je zanedbávání Toskánky. Je
to způsobeno neprůchodností zařazení této části obce do revitalizace návsí.
Jinak řečeno, hodnotící orgány nedoporučovaly vzhledem k rozpolcenosti
katastru obce rychlostní komunikací R6 Praha – Karlovy Vary, začlenění této
lokality do projektu. Na akci „Dokončení infrastruktury v části obce Toskánka“ máme připravenu dokumentaci a snažíme se získat prostředky z různých
dotačních programů. Výzvou pro mne a zastupitele obce je soustředit následující investice do Toskánky.
Cestou Braškovských novin děkuji investorovi firmě Stavimat,   který

na Valdeku

Ročník: 19 Číslo: 3

významně změnil pohled na začátek obce ve směru z Kyšic. Bývalý
Braškovský statek řadu let hyzdil dojem příjezdu do obce.
Závěrem bych Vás všechny rád  pozval na Posvícenskou zábavu, kterou budou pořádat naši hasiči.
Barevný podzim přeje
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

15. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Braškov,

které se koná v pondělí 5. října 2009 v 17,00 hod. na Obecním úřadě Braškov
s tímto programem:
1) Zahájení
2) Finanční hospodaření k 31.8.2009
3) Druhá změna rozpočtu na r. 2009, rozpočtový výhled do r. 2011
4) Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Regenerace zeleně“
5) Schválení vkladu vodohospodářského majetku do VKM, event. prodej zís
kaných akcií Městu Kladno
6) Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského ob
vodu základní školy
7) Různé:
opakování nabídky na prodej obecních pozemků
8) Diskuse
9) Usnesení a závěr
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
KONANÉHO DNE 22.6.2009
14. zasedání vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.5.2009, schválilo závěrečný  
účet obce za r. 2008 a návrh nového pomníku a odsouhlasilo řadu smluv a dodatků ke smlouvám, pořízení traktoru s valníkem, přijetí dotace St. kraje pro jednotku hasičů a výběr zhotovitele na akci „Regenerace zeleně“.
Toto zasedání také rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce.
Konečně zastupitelstvo uložilo:
•Starostovi obce uzavřít dnes odsouhlasené smlouvy a dodatky. Úkol byl splněn.
•Předsedkyni stav. komise zajistit zpracování smluv o věc. břemenech. I tento úkol byl
splněn.
•Pověřenému zastupiteli P. Sklenářovi pravidelně informovat radu a zastupitelstvo o stavu
  a průběhu zpracování územního plánu. Také tento úkol je průběžně plněn. Byl zpracován      
        a zveřejněn návrh zadání nového úz. plánu.
Všechny závěry a úkoly usnesení 14. zasedání zastupitelstva, konaného 22.6.2009 byly
splněny.
František  H a a s

foto: ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
PŘÍPRAVA VÝSTAVBY V OBCI PLETENÝ ÚJEZD
Usnesení

Obec Pletený Újezd má zpracován návrh územního plánu, který v současné době projednává.
K
tomuto
návrhu zaujala naše obec stanovisko, z něhož pro informaci občanů vyjímáme:
55. schůze rady 13.7.2009
Nově
vzniklá
lokalita „Z3“ určená k bydlení přímo navazuje na historickou zástavbu obce
Rada obce Braškov po projednání:
Braškov, část Toskánka, ve které se nachází památkově chráněný objekt bývalého zájezdního
-bere na vědomí
hostince Toskánka. Domníváme se, že připojením nové lokality o rozsahu 7,25 ha určené k bydlení
•zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
dojde k narušení venkovského rázu této části obce a bude popřen její historický význam, proto
•informaci o výsledku hospodaření k 30.6.2009
požadujeme, aby nově navržená lokalita Z3 a stávající historická zástavba části obce Toskánka
byly odděleny zeleným pásem šířky 9 m se vzrostlou zelení tak, jak je to navrženo v projektové do•dokumentaci ÚSES, zpracovanou ing. Morávkovou jako podklad pro územní plán
kumentaci firmy VIVA reality, která zpracovala projekt pro tuto lokalitu Z3 (Obytný park Pletený
-schvaluje
Újezd) k územnímu řízení.
•rozšíření revitalizace návsí o druhou část v prostoru před Stavimatem
Rovněž vjezd a výjezd lokality Z3 je problematický. Při příjezdu z rychlostní komunikace
•hlavní rozvojové záměry územního plánu
R6, Unhoště, Velké Dobré a Kladna je lokalita přístupná pouze zúženou komunikací z části obce
-souhlasí
Toskánka z ulice V Úvoze, které dosahuje šířky pouze 3,5 m bez chodníku mezi zástavbou RD (bez
•s projednáním možnosti záměru na cyklostezku s MM Kladno
možnosti rozšíření), která doposud slouží jako obslužná komunikace pro cca 15 RD a případná
-ukládá
výstavba v této lokalitě by značně zatížila tuto komunikaci a pohyb chodců by se stal velice rizik•starostovi – projednat možnost záměru na cyklostezku s primátorem Kladna
ový.
•p. Sklenářovi – pokračovat v přípravě územního plánu a pravidelně informovat radu
Další lokalitou která je přístupná opět již zmiňovanou zúženou komunikací ulice V
Úvoze šířky 3,5 m je lokalita smíšená obytná “U lihovaru” Z8 - rozsah 0,71 ha, s předpokládaným
56. schůze rady 3.8.2009
rozšířením areálu drobné výroby (lihovar) na ulici 9. května. Zpracovatel ve zprávě opomíjí regulaci dopravy, která vybudováním této smíšené lokality vznikne. Rovněž zde nejsou nastaveny reguRada obce Braškov po projednání:
lativy zastavěnosti pro drobnou výrobní činnost.
-bere na vědomí
Obec Braškov uvítala, že byla do návrhu územního plánu doplněna cyklotrasa Kladno,
•zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
Kožova Hora - Malé Kyšice vedená severojižním směrem souběžně se silnicí II/118. O to více nás
•informaci o návrhu 2. změny rozpočtu na r. 2009
však zaráží, že obec Pletený Újezd tuto cyklotrasu nepropojila s lokalitou Z3 nebo s lokalitou Z1,
•informaci o přípravě rozpočtového výhledu do r. 2011
kde je počítáno s velkým nárůstem obytné zástavby. Toto propojení může vzniknout pomocí starých
-souhlasí
úvozových cest, které jsou v majetku obce Pletený Újezd, tím by se velice zvýšila bezpečnost chodců
•s předáním všech dokladů ohledně cyklostezky  na MMK ing. Vítovi - OPS Čabárna, který bude a cyklistů směřujících jak na kladenské, tak berounské cyklisticko-turistické trasy.
žádat o dotaci na projekt pro stavební povolení
Dále obec Braškov doporučuje, aby byly do návrhu územního plánu obce Pletený Újezd
zahrnuty lokality určené k rekreaci a sportu a lokality s občanskou vybaveností. Pakliže obec
•s převedením 2. poloviny příspěvku na provoz ve výši 100 tis. Kč na účet MŠ Braškov
Pletený Újezd počítá se zvýšením počtu obyvatel na dvojnásobný počet budou muset nově příchozí
•s uzavřením smlouvy o věc. břemenu pro zřízení přípojky plynu v ul. Krátké
•s rozšířením akce „Revitalizace návsí“ o úpravu II. návsi Braškov podle návrhu arch. Červeného obyvatelé tyto služby a prostranství vyhledávat především v sousedních obcích, hlavně v obci
Braškov.
-stanoví
Souběžně s projednáváním územního plánu Pleteného Újezda však proběhlo územní
•termín 15. zasedání zastupitelstva obce na 5.10.2009
řízení
a
bylo
vydáno územní rozhodnutí na akci „Obytný park Pletený Újezd“. Dokumentace pro
-ukládá
územní řízení této akce je však v rozporu s projednávaným návrhem územního plánu. Vznesli jsme
•starostovi
-požádat krajský úřad o přemístění nového chodníku na Karlovarské silnici na opačnou stranu proto při územním řízení námitky, které však stavební úřad neakceptoval, a proto jsme se proti
vydanému územnímu rozhodnutí odvolali. Text odvolání dále otiskujeme:
(vpravo směrem od Kyšic k restauraci),
Obec Braškov
–opětovně projednat s revírníkem p. Veselým jeho nabídku na umístění altánů na Háji a u Skalky
•ing. Doksanskému
Krajský úřad
–zajistit opravu komunikace v ul. Spojovací
Středočeského kraje
–dohodnout s p. Karlíkem řešení na prodloužení chodníku u restaurace na Valdeku
prostřednictvím odb. výstavby
•ing. Dolejšové
MěÚ Unhošť
-zpracovat a odeslat oficiální stanovisko obce k návrhu úz. plánu Pleteného Újezda do
273 51  Unhošť
25.8.2009

57. schůze rady 24.8.2009

Rada obce Braškov po projednání:

-bere na vědomí
•zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
•informaci o stavu přípravy a realizace rozhodujících akcí „Oprava silnice III/0063 Kyšice – V.
Dobrá“ a „Revitalizace návsí“, jejichž průběh je sledován
na pravidelných kontrolních
dnech
•zamítavé stanovisko Středočeského krajského úřadu ke změně chodníku při silnici III/0063
-souhlasí
•se stanoviskem k návrhu územního plánu obce Pletený Újezd
•se „Zadáním úz. plánu obce Braškov“
•s předloženými návrhy na 2. změnu rozpočtu r. 2009 a rozpočtový výhled na r. 2010 a 2011
•se závěry komise pro výběrové řízení akce „Regenerace zeleně v obci Braškov“
-schvaluje
•program 15. zasedání zastupitelstva 5.10.2009 s tím, že uzávěrka Braškovských novin je
15.9.2009
•se stanovením min. počtu členů okrskové volební komise pro volby do PS Parlamentu ČR a
jmenováním pí. Votavové zapisovatelkou této komise
-odmítá
•nabídku firmy Centropol na dodávku el. Energie pro veřejné osvětlení
-ukládá
•starostovi ing. Drábovi
-předložit 15. zasedání zastupitelstva k projednání návrhy 2. změny rozpočtu 2009 a
rozpočtového výhledu,
-předložit ke schválení výsledek výběr. řízení na zhotovitele akce „Regenerace zeleně v obci
Braškov“
•místostarostovi F. Haasovi
–zpracovat a odeslat odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu „Obytný park Pl. Újezd“
•ing. Dolejšové
-opakovat žádost o dotaci na akci „Toskánka – dokončení infrastruktury“ v podzimním kole

58. schůze rady 7.9.2009

Rada obce Braškov po projednání:

Váš dopis / ze dne

naše značka
vyřizuje
Braškov
401/09
27.08.2009
Odvolání proti územnímu rozhodnutí
Rozhodnutí o využití území, dělení pozemků a umístění stavby “Obytný park
Pletený Újezd”
Uvedené rozhodnutí bylo obci Braškov doručeno 18.8.2009.
Proti  rozhodnutí se odvoláváme zejména z následujících důvodů:

1) Naší námitce, uplatněné v protokolu o ústním jednání dne 24.7.2009, týkající
se nevhodného způsobu zástavby, nebylovyhověno. Přitom je zřejmé, že při prudkém
nárůstu obyvatel po dokončení stavby není zajištěna technická i občanská infrastruktura
v žádoucím rozsahu. V důsledku toho lze očekávat snahu o využití této vybavenosti v
sousedních obcích, zejména v Braškově, jejichž kapacita je však naplněna.
2) V současné době probíhá projednání návrhu územního plánu obce Pletený Újezd,
s nímž je navržený způsob zástavby v naprostém rozporu. Trváme na tom, aby stavební
úřad zajistil soulad dokumentace pro územní řízení s návrhem územního plánu obce
Pletený Újezd, který respektuje naše připomínky.
Ing. Vladimír D r á b
starosta      
telefon:
312698527

bankovní spojení:
ČS a.s. Kladno

Společenská rubrika

účet:
388140359/0800

IČO:
234176

e-mail:
ou.braskov@volny.cz

A léta běží...

Rozloučili jsme se s našimi občany
Irena SPOUSTOVÁ
Jaroslav PŘIBYL

4.8.2009  (76 let)
12.8.2009 (60 let)
Čest jejich památce

-bere na vědomí
•kolaudaci objektů Stavimatu v Braškově
Sňatek uzavřeli:
•zajištění dokumentace pro stavební povolení akce „Cyklostezka Kladno, Kož. hora – Malé Kyšice“
Monika VOSTÁRKOVÁ  a Marek JUNGR
20.6.2009
z prostředků získaných ze sponzorského daru
Kateřina WAGNEROVÁ a Jaroslav JIRKA
4.7.2009
•že bylo vydáno územní rozhodnutí na kruhový objezd na křížení silnice 6H x II/118
•výsledek finančního hospodaření obce k 31.8.2009
Jiřina UMOVÁ a Josef LORENC
21.7.2009
-souhlasí
Lenka
HOUŠKOVÁ
a
Martin
ŠMÍD
8.8.2009
•s opakováním nabídky na prodej obecních pozemků bez stanovení minimální ceny
•s opakováním žádosti o dotaci akce „Dokončení infrastruktury v části obce Toskánka“ v podzim
Lenka ŠTÁFKOVÁ a František BROZA
8.8.2009
ním kole
Blahopřejeme
•se stanoviskem a připomínkami k návrhu územního plánu obce Pletený Újezd
•s odvoláním proti územnímu rozhodnutí na stavbu „Obytný park Pletený Újezd“
TISKÁRNA KARTEX
Obec Braškov hledá pracovníka – místního občana
•s převodem hospodářského výsledku MŠ za rok 2008 ve výši 11.097,43 Kč do rezervního fondu školy
hledá manuálně
který by měl celoročně na starost
•s předloženými návrhy na 2. změnu rozpočtu obce pro r. 2009 a rozp. výhledem na r. 2010 a 2011
zručného brigádníka.
údržbu a úklid veřejných prostranství v obci.
-stanoví
email: kartex@kartex.cz; tel.: 312 698 643
Zájemce se může přihlásit na obecním úřadě.
•program a termín 15. zasedání zastupitelstva obce Braškov na 5.10.2009

Zprávy z obecního úřadu
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.8.2009
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

PŘÍJMY
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.

výsledek od
začátku roku

odměny zastupitelstva

396 270,-

náklady na volby

17 201,56

851 634,11

platy zaměstnanců

300 634,-

227 809,55

platy za 12/2008

136 008,-

4 363 321,11

6 447 700,-

68%

různé práce pro OÚ

38 810,-

daň z příj.práv.os.

1 206 618,95

pov.poj.na soc.zab.

73 708,-

daň z přid.hodnoty

1 966 663,77

pov.poj.na zdr.poj.

62 748,-

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

poplatek za odnětí lesa
daň z nemovitosti

74 197,73

zák.poj.odpovědnosti

36 397,188 641,32

275 000,-

69%

NEDAŇOVÉ
pronájmy

14 132,-

20 000,-

71%

28 380,-

poj.obecního majetku

23 095,-

všeobecný mat.

8 500,11 457,61

vodné MŚ

3 360,-

nákup DHM(ván.motiv,noteb.gar.) 99 840,20

nájemné za byt MŚ

8 272,-

odborné publ.

nájemné ordinace

2 500,-

voda

1 096,-

0,-

plyn

29 947,26

nájemné ČOV

odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad

správní poplatky (vč. automatů)
správní popl.
ostatní daně

Ekokom

518 946,-

500 000,- 104%

7 110,-

378021,-

služby pošt

4 707,-

17 150,-

služby telekom.
služby peněžn.ústavů

56 300,-

70 000,-

80%

30 000,-

program.vybavení-spis.služba

16 969,40

nákup služeb

110 146,-

94%

výtěžnost výher. hracích automatů a popl. ze
psů

49 346,01

60 000,-

82%

Ostatní nedaň.příjmy

33 492,12

15 000,- 223%

14 57517 473,12

DOTACE - OÚ - státní správa

48 240,-

DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE
NÁVSÍ“
DOTACE - hasiči

72 300,-

67%

26 308 000,-

%

Věcné břemeno (STAVIMAT)
Prodej automobilu-hasiči

daně a popl.
správní řízení

7 792 000,-

0,3%

11 294,300,10 000,2 907,-

ČOV pojištění

11 262,-

úroky z úvěru
trvalé odnětí pozemku (části Háje)
daň z převodu pozemku

5 000,-

0,143,-

55 661,-

vratka jistoty –z výběr.řízení
25 200,-

5 546,-

opravy (garážová vrata)

nákup pozemku (Havlík,Částka)

160 000,-

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Výnos z prodeje pozemků (Stavimat)

cestovné

náhrada – nemoc

4 000,0

pohoštění

publikace Doksy

1 444,-

úroky z BÚ

DOTACE na volby

8 172,10 618,-

školení

10 000,-

přeplatek- tiskopisy a jiné

zálohy pokladny

46 260,31

26 300,-

9 445,40

dětské hř.-vstupenky

4 156,-

elektrická energie

123 775,-

%

1 078,-

právní služby
popl.za měř.rychlosti v obci

rozpočet po
změnách

112 783,70

1 000 000,-

85 148,-

86 000,-

99%

11%  

107 560,-

150 000,-

72%

0,-

250 000,-

0%

500 000,-

posudky pro vklad do VKM

1 249,50

rozpočtová rezerva

944 113,-

40 000,-

Čerpání úvěru

17 539 641,-

výsledek hospodaření k 31.12.2008

2 776 112,64

celkem

4 082 946,64

6 755 113,- 60%

2 776 113,INVESTIČNÍ:

PŘÍJMY C E L K E M
Příjmy od VKM na úč. Sdružených
prostředků
Celkem

25 831 817,60
1 400 000,-

44 346 113,- 58%

komunikace Karlovarská
zelený prstenec kolem obce

27 231 817,60

KAN ul. Karlovarská

VÝDAJE:

rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
MŠ-klempířské práce
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje

3 927,-

50 000,-

8%

0,-

15 000,-

%

200 000,-

200 000,- 100%

22 527,-

15 000,- 150%   

366 633,-

400 000,-

92%

knihovna - knihy a odměna

17 257,-

40 000,-

43%

kronika - materiál a odměna

3 000,-

10 000,-

30%

Sbor pro občanské záležitosti

11 449,-

25 000,-

46%

142 137,-

310 000,-

46%

hřiště vč.dětského koutku - provoz
dětské hřiště

15 720,-

hřiště Valdek

126 417,-

veřejné osvětlení - el.energie

112 860,-

160 000,-

71%

veřejné osvětlení - údržba

88 839,50

120 000,-

94%

veřejné osvětlení -nový svět.bod
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad
nebezp.odpad

Sdružení dobrovol.hasičů
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)

23 800,82 191,586 350,40

200 000,-

41%

500 000,- 117%

411 222,-

51%

29 988,27 548,50

Revitalizace návsí

17 542 700,-

28 441 000,-

62%

0,-

200 000,-

0%

kanalizace Karlovarská

474 048,-

2 150 000,-

22%

pořízení techniky pro údržbu zeleně

591 547,-

500 000,- 118%

zeleň (Kolrusz,spoluúčast)

0,-

270 000,-

0%

oprava komunikace III/0063(chodníky,VO)

0,-

3 000 000,-

0%

17 255,-

145 000,-

12%

kanalizační přípojky
projekt cyklostezky pro ÚR
ČOV-výměna dmychadla
rozpočtová rezerva

265 171,--

260 000,- 102%

69 924,-

75 000,-

93%

0,-

2 000 000,-

0%

celkem

19 240 683,60

37 591 000,- 51%

VÝDAJE CELKEM

23 323 630,24

44 346 113,- 53%

Výdaj KAN Karlovarská-Sdruž.prostředky s
VKM
Celkem

Zůstatek na BÚ s předčíslím

0

550 000,-

100 126,60

122 375,50

Zůstatek na BÚ Spořitelna

175 128,40

280 038,60

„Volnočasové aktivity“

územní plán

NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba

projekty a inž.činnost

81 209,20

125 000,-

65%

Celkem

1 534 025,34

2 155 000,-

71%

Zůstatek na Sdruž.prostředcích s VKM

848 426,-    
24 172 056,24
2 502 601,36
5 586,2 508 187,36
551 574,-

Zprávy z obecního úřadu

KOMENTÁŘ KE 2. ZMĚNĚ ROZPOČTU 2009 A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU
1) NÁVRH 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2009
Předložený návrh respektuje nepříznivý vývoj státního rozpočtu a z toho vyplývající očekávané snížení příjmů z výnosu daní o cca 848 tis. Kč, tj. asi o 13%.
Návrh současně bere v úvahu některé změny a úpravy v příjmové i výdajové části.
Ze sestavení vyplývá, že rozpočet je deficitní o 6.192 tis. Kč. Tento deficit předpokládáme uhradit buď z výnosu z prodeje pozemků, nebo zálohou na
vklad vodohosp. majetku do VKM a.s.,
v krajním případě zvýšením úvěru u ČS a.s.
2) ROZPOČTOVÝ VÝHLED
Zákon č. 250/2000 Sb. ukládá zpracovat a schválit rozpočtový výhled obce na 2-5 let.
S ohledem na současnou ekonomickou situaci státu a také ke skutečnosti, že mandát tohoto zastupitelstva skončí v závěru r. 2010 navrhujeme schválit
rozpočtový výhled jen na r. 2010 a 2011.
Výhled pro r. 2010 je deficitní o 4210 tis. Kč. I tento deficit předpokládáme uhradit některým ze způsobů, uvedených v rozpočtu předešlého r. 2009.
Výhled pro r. 2011 již vychází jako vyrovnaný jen s minimálními náklady na investice, přičemž v příjmové části již předpokládá mírný růst daňových
příjmů.
František   H a a s
NÁVRH 2. ZMĚNY ROZPOČTU  NA R. 2009

1. změna
rozpočtu

Návrh 2. změny
rozpočtu

6 447 700,-

5 600 000,-

daň z p říjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

ČOV pojištění

vánoční výzdoba a vybavení OÚ (notebook)

50 000,-

30 000,-

garáž Valdek (vrata a dveře)

30 000,-

55 000,23 000,-

15 000,-

trvalé odnětí části Háje

86 000,-

86 000,-

ost.daně

úroky z úvěru („Revit.návsí)

1 000 000,-

700 000,-

275 000,-

200 000,-

NEDAŇOVÉ

nákup pozemku (Havlík,Částka,Sedláček)

110 000,-

250 000,-

rozpočtová rezerva

944 113,-

200 000,-

6 755 113,-

5 744 000,-

nájemné za byt MŠ

INVESTIČNÍ:

nájemné ordinace

projekty a inž.činnost

nájemné ČOV

500 000,--

1 000 000,-

800 000,-

zelený prstenec kolem obce
KAN ul. Karlovarská

pytle na tř.od.

sportovní a rekreační centrum (Hala, Háj, Spoj.komunikace)

popl.velk.a neb.odpad

Revitalizace návsí
70 000,-

60 000,-

správní popl.

územní plán
kanalizace Karlovarská

OSTATNÍ DANĚ

nebezpečný odpad

úroky z úvěru („Revit.návsí)
rozpočtová rezerva

komunikace Karlovarská

500 000,-

zn.na popelnice

38 155 000,-

200 000,-

200 000,-

2 150 000,-

2 000 000,-

dokončení Revitalizace  návsí

6 114 000,--

kofinancování investic (Volnočasové aktivity, Toskánka)

5 519 000,-

13 167 000,-

VÝDAJE CELKEM(5 545 000,- + 25 000 000,-)

30 545 000,-

Rozpočtované příjmy

25 795 000,-

Rozpočtované výdaje

30 545 000,-

Rozdíl

- 4 750 000,-

pořízení zahradní techniky

500 000,-  

750 000,-

10 000,-

zeleň (Kolrusz,spoluúčast)

270 000,-  

270 000,-

výtěžnost výher. hracích automatů a popl. ze psů

60 000,-

60 000,-

oprava komunikace III/0063(chodníky,V.O.)

3 000 000,-

3 000 000,-

ostatní nedaň.příjmy

15 000,-

30 000,-

projekt cyklostezky pro ÚŘ

260 000,-

265 000,-

5x kanalizační přípojka + stav.povolení

145 000,-

190 000,-

75 000,-

70 000,-

1 550 000,-

370 000,-

celkem

37 591 000,-

46 070 000,-

daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.

VÝDAJE CELKEM

44 346 113,-

46 070 000,-

daň z příjmů FO ze sam.v.č.

Rozpočtované příjmy

44 346 113,-

45 622 113,-

Rozpočtované výdaje (5 744 000,-+ 46 070 000,-)

44 346 113,-

51 814 000,-

pohlednice obce

ČOV – výměna dmychadla

přeplatek- tiskopisy

rozpočtová rezerva

dokumentace –výb.řízení

DOTACE - OÚ - státní správa

26 308 000,-

35 293 000,-

72 300,-

65 000,-

PŘÍSPĚVEK OD VKM a.s.

1 000 000,-

OSTATNÍ:
Výnos z prodeje pozemků

7 792 000,-

8 000,-

Přebytek hospodaření z r.2008

2 776 113,-

2 776 113,-

44 346 113,-

45 622 113,-

PŘÍJMY C E L K E M

OPAKOVÁNÍ:

6 191 887,-Rozpočet je navržen jako deficitní. K pokrytí nákladů chybí 6 192 tis. Kč. Ty lze uhradit výnosem
z připravovaného prodeje pozemků, nebo zálohou na vklad vodohosp. majetku do VKM, v
krajním případě úvěrem.

Rozpočtový výhled Obce Braškov rok 2010
50 000,-

50 000,-

15 000,-

15 000,-

MŠ - příspěvek na provoz

200 000,-

200 000,-

ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje

400 000,-

400 000,-

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

40 000,-

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

10 000,-

10 000,-

daň z příj.práv.os.

Sbor pro občanské záležitosti

25 000,-

25 000,-

daň z přid.hodnoty

hřiště vč.dětského koutku - provoz

310 000,-

310 000,-

dětské hřiště

110 000,-

hřiště Valdek

200 000,-

veřejné osvětlení - el.energie

160 000,-

180 000,-

120 000,-

130 000,-

200 000,-

200 000,-

odpady celkem (VaN,CZ ekologie)

500 000,-

630 000,-

MPS zál.na známky

nebezp.odpad

pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti

pronájmy

popl. ze psů ,ost.daně
daň z nemovitosti

NEDAŇOVÉ

650 000,-

125 000,-

150 000,-

2 075 000,-

2 200 000,-

vodné MŠ

nájemné ČOV

500 000,-

pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad

660 000,20 000,-

správní poplatky (vč. automatů)

70 000,-

Ekokom

10 000,-

výtěžnost výher. hracích automatů

50 000,-

DOTACE - OÚ - státní správa
FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z MIN. LET

vodné MŠ
nájemné za byt MŠ

PŘÍJMY C E L K E M

nájemné ordinace

VÝDAJE:

nájemné ČOV

odpady

likv.velko.odpad

různé práce pro OÚ

daň z přid.hodnoty

zn.na popelnice

popl. ze psů ,ost.daně

NEDAŇOVÉ

veřejná zeleň (odměny Kulhánková a hasiči)

platy za 12/2008

6 000 000,-

daň z příj.práv.os.

odpady

daň z nemovitosti

údržba

platy zaměstnanců

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

nájemné ordinace

5 487 000,-

daň z příjmů FO ze sam.v.č.

40 000,-

odměny zastupitelstva

PŘÍJMY

nájemné za byt MŚ

daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.

kronika - materiál a odměna

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)

částka

PŘÍJMY

knihovna - knihy a odměna

Sdružení dobrovol.hasičů

Rozpočtový výhled Obce Braškov na rok 2011

pronájmy20 000,-

NEINVESTIČNÍ -

rybníky

Rozpočet je navržen jako deficitní. Rozdíl 4 750 tis. Kč se uhradí z prodeje
pozemků či z úhrady VKM za vklad vodohosp. majetku nebo úvěrem.

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

VÝDAJE :

opravy silnice,chodníky,údržba

200 000,-

splátka úvěru ČS a.s. vč.úroků

10 000,-

dětské hř.-vstupenky

500 000,25 000 000,-

rezerva
28 441 000,-

500 000,-  

INVESTIČNÍ:

Ekokom

DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSÍ“

500 000,-

MPS zál.na známky

daň z převodu  pozemku

celkem

správní poplatky (vč. automatů)

150 000,-

odpady celkem (VaN,CZ Ekologie)

likvidace velkoobjemového odpadu

20 000,-

vodné MŠ

odpady

foto: ing. J. Kolrusz

daně a popl.

MŠ – klempířské práce

pronájmy20 000,-

Kanalizace - Karlovarská

pohoštění

daň z přid.hodnoty

daň z příj.práv.os.

daň z nemovitosti

foto: ing. J. Kolrusz

cestovné

PŘÍJMY
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

Braškov - náves

500 000,-

70 000,500 000,7 220 000,-

NEINVESTIČNÍ

6 420 000,-

správa OÚ

2 250 000,-

zn.na popelnice

Sdružení dobrovol.hasičů

pytle na tř.od.

Sbor pro občanské záležitosti

popl.velk.a neb.odpad

knihovna - knihy a odměna

30 000,-

MŠ - příspěvek na provoz

200 000,-

MŠ - příspěvek na neinv.výdaje

400 000,-

správní poplatky (vč. automatů)

70 000,-

Ekokom

10 000,-

výtěžnost výher. hracích automatů

60 000,-

DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSÍ“19 088 000,DOTACE - OÚ - státní správa
Finanční prostředky z minulých let
PŘÍJMY C E L K E M

60 000,500 000,25 795 000,-

kronika - materiál a odměna

150 000,25 000,-

10 000,-

provoz hřišt

300 000,-

údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky

105 000,-

veřejné osvětlení - el.energie + údržba

300 000,-

údržba veřejná zeleň

350 000,-

odpady celkem (VaN,CZ Ekologie)

500 000,-

por.a právní služby

VÝDAJE:

poj.obecního majetku

NEINVESTIČNÍ

5 545 000,-

MPS zál.na známky

popl.za měř.rychlosti v obci

správa OÚ

2 200 000,-

likvidace velkoobjemového odpadu

všeobecný mat.

Sdružení dobrovol.hasičů

odborné publ.

Sbor pro občanské záležitosti

25 000,-

úroky z úvěru („Revit.návsí)

voda

knihovna - knihy a odměna

30 000,-

rozpočtová rezerva

300 000,-

MŠ - příspěvek na provoz

200 000,-

INVESTIČNÍ:

800 000,-

ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje

400 000,-

kofinancování investic

600 000,-

plyn
elektrická energie

150 000,-

nebezpečný odpad

1 500 000,-  

služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů

kronika - materiál a odměna
provoz hřišt

10 000,-

rezerva

200 000,-

300 000,-

VÝDAJE CELKEM

7 220 000,-

zálohy pokladny

údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky

80 000,-

Rozpočtované příjmy

7 200 000,-

školení

veřejné osvětlení - el.energie + údržba

300 000,-

Rozpočtované výdaje

7 200 000,-

nákup služeb

údržba veřejná zeleň

350 000,-

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

Zprávy z obecního úřadu

AKTUALIZACE PROGRAMU
ROZVOJE OBCE 2007-2013 (září 2009)

MAGISTRÁT MĚSTA KLADNA
ÚŘAD ARCHITEKTURY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

V přiložené aktualizované tabulce jsou uvedeny základní informace o jednotlivých akcích. Pro širší informaci proto uvedené údaje doplňujeme o následující informace:
1) BRAŠKOV – REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Na úpravu všech zbývajících komunikací je zpracována dokumentace pro stavební povolení. Financovat tuto akci z vlastních prostředků obce však není reálné a je
proto závislé na získání prostředků z dotačních programů, které však zatím takové akce nezahrnují. Podle zpracované studie na „Dokončení infrastruktury v části obce
Toskánka“, zahrnující m.j. komunikace  a chodník podél ul. Pražské jsme učinili pokus o získání dotace z fondu FROM, ale neuspěli jsme. Žádost proto opakujeme v
podzimním kole. Požádali jsme i o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu. Náklady této akce činí 9.450 tis. Kč.
2) BRAŠKOV – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Tato akce zahrnuje v původním programu zařazené body č. 2 – Výstavba sportovních a dětských hřišť a č. 4 – Rozšíření a obnova sport. areálu J. Valeše. Podle dokumentace jde o akci o nákladech cca 40 mil. Kč, zahrnující  doplnění stávajícího projektu víceúčelové haly, víceúčelového tréninkového hřiště, prořez zeleně na fotbalovém
stadionu, dopracování dětského koutku, prostor pro Volnočasové aktivity na pozemku proti fotbal. stadionu – výstavbu chodníku do ulice Budovatelů, veřejné osvětlení,
lavičky, zeleň (do budoucna, po změně územního plánu je zde počítáno s parkováním). Sportoviště Háj – in-line dráha, kiosek, skatepark, dětské hřiště, V.O., lavičky,
revitalizace lesa a louky, parkování. Ulice Budovatelů a části ulic K Háji a Akátová jsou rovněž součástí projektu, propojí fotbalový stadion s halou se sportovištěm na
Háji. Po těchto komunikacích je možný volný pohyb chodců, kol atd.
Na akci je vydáno územní rozhodnutí, na halu stavební povolení a hledáme možnosti získání prostředků z některého programu.
5) REVITALIZACE NÁVSÍ
Akce je financována z Regionálního operačního programu. Průběh je sledován na pravidelných kontrolních dnech. Náves Braškov je prakticky dokončena, je realizován
chodník pro pěší z ul. U Dubu k Háji (budoucí část cyklostezky) a K Háji od Kartexu na silnici III/0063 (Karlovarská). Celá akce bude ukončena poslední etapou –
revitalizací návsí Valdek. Podle příslibu zhotovitele je předpoklad dokončení celé stavby do konce r. 2009.
6) CYKLOSTEZKA KLADNO, KOŽOVA HORA – MALÉ KYŠICE
Podařilo se zajistit územní rozhodnutí. V současné době zajišťujeme dokumentaci pro stavební povolení, kterou jako sponzorský dar uhradí zhotovitel „Návsí“.
7) BRAŠKOV – REVITALIZACE POLNÍCH CEST VČ. ZELENĚ A ZELEŇ V UL. SPORTOVCŮ (pol. č. 12)
Na akci byla zajištěna dotace. Předmětem bude úprava zeleně v ul. Sportovců, zeleň podél stezky na Kejmarovu skalku a podél cesty od čistírny odpadních vod k mostku
podél potoka, podél cesty z Dubin na silnici III/0063 (Karlovarská) a cesty od Stavimatu podél Božích muk k Háji a ke Kobyle.
10) VALDEK – ODKANALIZOVÁNÍ V UL. KARLOVARSKÉ
Akce byla dokončena v souvislosti s I. etapou opravy komunikace III/0063
13) OPRAVA KOMUNIKACE III/0063 KYŠICE – VELKÁ DOBRÁ
Je akcí Středočeského kraje, která zahrnuje i chodníky a veř. osvětlení, na jejichž financování se podílíme.  Byla dokončena I. etapa od křižovatky na Velkou Dobrou
a zahájena II. etapa z křižovatky do Kyšic. Tato etapa rovněž zahrnuje chodník pro pěší, u kterého Středočeský kraj odmítl námi požadovanou změnu a bude tedy
realizován podle původní dokumentace, tj. vlevo od autoservisu ke křižovatce.
Kromě akcí, uvedených v Programu rozvoje obce bych rád zmínil ještě kruhový objezd na křižovatce silnic H6 a II/118. Jednáním s ŘSD se podařilo zajistit zpracování
dokumentace této akce pro územní rozhodnutí a 7.9.2009 vydal Stavební úřad v Unhošti územní rozhodnutí. Po uplynutí zákonných lhůt bude vydáno územní rozhodnutí, což je jednou z podmínek pro zařazení této akce do plánu. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic.
VIII. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007 - 2013

Č.j. : ÚAaÚP/      /09
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o projednávání návrhu zadání Územního plánu Braškov.

Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna, jako pořizovatel územ.
plánu v souladu s § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), oznamuje podle  § 47 odst. 2) výše uvedeného zákona zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí návrhu zadání Územního
plánu Braškov.
Návrh zadání Územního plánu Braškov bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 1.9. 2009  do 30.9.  2009 na:
•Magistrátu města Kladna, Úřadu architektury a územního plánování (I. patro, č. místnosti
105) v pracovních dnech a na internetových stránkách města Kladna  www.mestokladno.cz
•Obecním úřadu obce Braškov v pracovních dnech ( info. tel. 31269852, 312690227)
Návrh zadání je zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
oznámení o projednávání zadání na úřední desce. V uvedené lhůtě může každý uplatnit své
připomínky.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u
pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a
rozsahu podle zvláštního právního předpisu; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své
podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k
připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Připomínky zasílejte na adresu Magistrátu města Kladna, Úřad architektury a územního plánování,
Nám. starosty Pavla 44, 272 52.
Oznámení bude zveřejněno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce města
Kladna a obce Braškova  a na úřední desce umožňující dálkový přístup (www.braskov.cz ).

Rada obce i zastupitelstvo se pravidelně zabývají kontrolou tohoto dokumentu, který je neustále aktualizován. Jak všichni víte, byla uţ zahájena stěţejní akce "Revitalizace návsí" pracemi v centru Braškova. Průběh je
projednáván na pravidelných kontrolních dnech za účasti všech zhotovitelů, zástupců obce a techn. dozoru investora. Byla zahájena i krajská investice "Oprava silnice III/0063 Kyšice - V.Dobrá".

poř.
č.

1.

NÁZEV PROJEKTU

STÁDIUM REALIZACE
(studie, ÚR, st.povolení)

Zprac. dokumentace k
ţádosti o staveb.povolení +
studie na dokončení
Braškov - rekonstrukce
infrastruktury Toskánka o
místních komunikací
nákladech 9450 tis. Kč. V
05/09 zaslána ţádost o
dotaci.

ODHAD NÁKLADŮ (v tis. Kč)
REALIZACE PROJEKT

40000

IČ

60

200

POZNÁMKA

CELKEM

Očekáváme vyhlášení vhodných
40260 dotačních programů, bez nichţ nelze
realizovat

ing. Kříţák
Dětské hřiště + sportoviště U Háje, vč.
ţivič.úpravy pro scateboard a in-line dráha
+ osvětlení, stánek občerstvení +
víceúčelová hala a spojovací komunikace.
Víceúčelová hala se zázemím (šatny,
příslušenství), kabiny s příslušenstvím
(fotbal), klubovna, občerstvení, byt
správce v podkroví, hrací plocha, oplocení
a dětský koutek.

2.

Braškov - volnočasové
aktivity

3.

Braškov - rekonstrukce
mateřské školy

4.

Rozšíření a obnova
sport. areálu J. Valeše

viz bod 2

5.

Revitalizace návsí vč.
rybníků Braškov a
Valdek, vč. zeleně, vč.
informačního systému
obce

Je financováno z Reg.
operač. Programu za
spoluúčasti obce. Na
objekty je vydáno stav.
povolení či územní souhlas.
Stavba byla zahájena v
únoru 2009 a dokončena
bude do 31.12.2009.

38000

800

200

39000

Úprava násí a rybníků, dřevěné moloplato, parkové úpravy, chodníky, úprava
hrází, zeleň; vč. zeleně Valdek podél
Karlovarské. Veřejná zeleň 1000m2,
komunikace a dlaţby 1500 m2, mobiláře,
pítka, komunikace. Spoluúčast obce na
financ. cca 3.000 tis. Kč.

6.

Cyklostezka Kladno,
Koţ.hora - M. Kyšice

Vydáno územní rozhodnutí.

16000

700

100

16800

Byla zpracována dokumentace pro úz.
řízení a vydáno úz. rozhodnutí.
Dokumentace pro stavební povolení by
měla být zpracována do konce r. 2009.

7.

Braškov - revitalizace
polních cest vč. zeleně

Provedeny geodet.práce a
některé cesty vytýčeny.
Proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele.

85

2288

Bude realizována v závěru r. 2009.
Získána dotace od SFŢP. Zeleň bude
realizována v ul. Sportovců, ke Kejmarce
a od ČOV k můstku podél potoka, podél
cesty z Dubin na silnici III/0063
(Karlovarská) a cesty od Stavimatu podél
Boţích muk k Háji a ke Kobyle.

8.

Zklidnění dopravy a
zvýšení bezpečnosti
chodců

30

1230

Zpracována dokumentace
pro územní řízení

800

200

41000

8190

250

70

8510

ing. arch.
Dolejšová +
F.Haas
Projekt pro
územní řízení
a stavební
povolení
p. Prynych

2153

50

1130

70

F. Haas,
ing.arch.
Dokumentace Dolejšová,
pro zadání
ing.
stavby a
Doksanský
stavební
ing.
povolení.
Červený,
ing. Kříţák
F. Haas,
Dokumetace ing.Kolrusz
pro úz.řízení
ing. Kříţák
ing. Kolrusz
zpracována

ing.
Červený,
Drábek

Dokončeno v roce 2008
-

Digitální mapa obce

10.

Stavba byla realizována v
Valdek - odkanalizování
rámci I. etapy rekonstrukce
Karlovarské ul.
silnice III/0063

200

200

Zpracována, dokončena a předána v roce 2007.

Byl zpracován a zveřejněn
návrh zadání územního
plánu

11. Územní plán obce
Braškov - Valdek, zeleň
v ul. Sportovců

Braškov-Valdek, oprava
komunikace III/0063 ul.
13. Karlovarská, zeleň,
chodníky a veř.
osvětlení

NÁM. STAROSTY PAVLA 44 • KLADNO • 272 52
PHONE: (0312) 604 111 ÚSTŘEDNA • FAX: 0312 – 628021,620 540
BANKOVNÍ SPOJENÍ :KB KLADNO Č.Ú. 19-729-141/0100
Vyvěšeno: 1.9. 2009

2000

75

35

2110

170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce.
Získán příspěvek od VKM a.s.

-

300

-

300

Nutný podklad k ţádosti o dotace

ing.
Dokumentace Doksanský
pro stav.
Povolení
ing. Fiala
Jde o nový
územní plán v
souvislosti s
novým
staveb.zákonem

ing. Dráb, p.
Sklenář

viz bod 7
Investorem je Středočeský
kraj, obec se podílí na
financování chodníků a veř.
osvětlení. Byla dokončena
I. etapa, v současné době
se realizuje II. etapa.

14. Obnova zeleně MŠ

ing.

3000
(podíl
nákladů)

50

20

3070

250

20

-

270

Včetně výsadby zeleně v ul. Karlovarské

Dokumentace pro
Doksanský,
stavební
povolení, vybrán
zhotovitel Stavby ing. Červený,
silnic a ţelenic.

ing. Kříţák,

Dokončeno v roce 2007.

Zatím nenalezen vhodný
Braškov - rekonstrukce,
15.
dotační titul, bez dotace
rozšíření a modernizace
nelze realizovat
obecního úřadu
CELKEM

5660

200

50

5910

156383

3715

850

160948

Studie, ale jiţ
Původní objekt z r. 1947, pův. obestavěný neplatná,
F. Haas
prostor 1900m3, po rozšíření 2500m3
nutno změnit ing. arch.
a doplnit
Dolejšová
ing. Kolrusz

Sejmuto: 30.9.2009

Hasiči informují

Rekonstrukce dokončena, MŠ slavnostně předána do provozu 1.12.2007.

9.

12.

40000

Ing.arch. František Müller
Vedoucí úřadu architektury a územního plánování
Magistrátu města Kladna

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTA MANAŢER
PROJEKTANT
CE

Zpracována a F. Haas
rozšířena o
studii
Toskánka

Kladno:1.9. 2009

S informacemi o dění v braškovském hasičském sboru se musíme vrátit na konec měsíce května.
V sobotu 30.5.09 proběhl pod patronátem místní kulturní komise dětský den na louce za rybníkem. Při této akci
jsme vypomohli ukázkou hašení „dřevěného domu“. Počasí sice moc nevyšlo, ale vše se nakonec podařilo, i přes
začínající déšť.
V průběhu června jsme prováděli drobnou výpomoc při cyklistickém závodu K.Vary-Unhošť, zajišťovali jsme
vypouštění „starého“ rybníka na Valdeku, dvakrát bylo zapotřebí pročistit ucpanou kanalizaci a v závěru měsíce bylo
nutné za pomoci navijáku vyprostit havarované os. vozidlo, z pole u Toskánky.
Vymalováním klubovny v hasičárně započal červenec. Této poněkud neoblíbené činnosti se ujala hrstka statečných
pod vedením  p. H. Laitnera.  Dne 23.7.09. byla naše jednotka vyslána na odstranění padlého stromu přes silnici
Valdek-Družec. Strom zlomený vlivem silného větru byl za pomoci motorové pily rozřezán a odstraněn z vozovky.
Další výjezd následoval hned o dva dny později. Siréna, informativní SMS z operačního střediska a za několik málo
minut již vyjíždí jednotka k vyplavenému rodinnému domu s uvězněnou osobou do ulice Akátová na Valdeku. Celá
akce byla nakonec hodnocena jako planý poplach, příčina prasklá hadice od pračky.
Horký srpen pro nás znamenal hned několik činností. Na žádost našich rybářů jsme provedli
požární dozor při pálení hromady rákosového porostu odstraněného z břehu braškovského rybníka. V rámci rekonstrukce hlavní silnice přes Valdek jsme byli požádáni o zajištění nepřetržitého třídenního zavlažování podkladu dnes
již krásně opravené vozovky. Suché počasí si vyžádalo i závlahu zeleně. Vydatnou zálivku proto obdržela náves na
Braškově a v rámci smlouvy o požární asistenci i zeleň na návsi v sousedních Kyšicích.
S nadcházejícím podzimem si Vás dovolujeme pozvat na Posvíceňskou zábavu, která vypukne 24.října od 20-ti
hodin, v restauraci Pod Hvězdičkami na Valdeku.
S pozdravem, Hasiči Braškov

Informace o “mladých hasičích”

Rádi bychom Vás informovali o činnosti nejmladších braškovských hasičů v novém školním roce. V září jsme
se opět sešli v hojném počtu a uvítali jsme i nové členy. V tomto roce se budeme učit mnoho nových dovedností a
znalostí, jako je hasičský útok, používání topografických značek, uzlování nebo zdravověda. Nové poznatky bychom
rádi i vyzkoušely i prakticky, proto se od září 2009 do června 2010 zúčastníme celkem 9 závodů v rámci okresní
soutěže “Plamen”.
I nadále rádi uvítáme nové členy našeho kroužku, kde se děti mnohé naučí, ale hlavně si užijí spoustu zábavy a legrace.
Děkujeme touto cestou i dospělým dobrovolným hasičům, kteří nám věnují mnoho energie, času a práce.
hlavní vedoucí M. Chalupová

Poznámka: rekonstrukce a obnova zeleně u poloţek č. 7 a 12 je připravována komplexně. Manaţerem této akce je ing. Kolrusz.
V Braškově, září 2009, vypracoval: František HAAS

Revitalizace návsi na Valdeku a rekonstrukce silnice III/063 – ul. Karlovarská

Všechny práce na revitalizaci návsí se definitivně přesunuly na Valdek a pokračují dle harmonogramu.Pouze
práce na úpravě rybníka se na kratší dobu zbrzdily, protože jsme řešili úpravu stavidla z hlediska těsnosti
a možnosti posílit přítok vody. V nejbližší době bude na hrázi provedena těsnící jílová stěna, která bude
zasahovat asi 400mm pod stávající úroveň dna rybníka.Dále bude rozbouráno stavidlo, vybetonováno nové a
obloženo žulovým kamenem.Vydláždí se žulový žlab pro přítok vody a rybník se začne napouštět.Následovně
bude dokončeno osvětlení u schodů, stříška a lavice na stavidle, terénní úpravy. Ukončení těchto prací
předpokládáme do konce října. V tomto termínu budou rovněž osazeny přístřešky čekáren a herní prvky v
okolí rybníka a čekárny směrem na UnhošťPo definitivním dokončení terénních úprav v celém tomto prostoru
bude vysázena zeleň dle projektové dokumentace.
Po ukončení I.etapy rekonstrukce ul. Karlovarské a následném uvedení do provozu počátkem září, zbývá v
této části, kromě dokončení chodníků a provedení výsadby, odstranit drobné nedodělky na úpravách terénu (
vybrání velkých kamenů, dorovnání zeminy). Hlavní pozornost se nyní soustředila na úsek od křižovatky do
Kyšic.Před dokončením je zde dešťová kanalizace, povrch vozovky je odfrézován a probíhá úprava(bagrování)
krajnice pro rozšíření vozovky.Dále bude proveden silniční obrubník po jedné straně (vpravo směr na Kyšice),
definitivní povrch vozovky, chodník při plotech stávajících domů (vpravo sm. Kyšice), veřejné osvětlení a
výsadba nové zeleně.
Po intervencích některých našich občanů jsme se již před zahájením akce obrátili na krajské orgány s žádostí
o povolení změny umístění chodníku.Nechali jsme dokonce zpracovat i projektové řešení varianty s chod-

níkem vlevo ve směru do Kyšic a s touto dokumentací jsme opakovaně žádali o změnu těsně před zahájením
prací.Krajské orgány nám však změnu nepovolily a v poslední fázi jednání v srpnu definitivně naše požadavky
zamítly.Důvodem byly zřejmě obavy z možného navýšení rozpočtových nákladů, neboť je pravdou, že zvláště
ve spodní části směrem k obci by rozsah terénních úprav a nutných opatření k zabezpečení svahu mohl vyvolat
zvýšení rozpočtových nákladů.Další problémy vyplývaly z toho, že při změně umístění chodníku  by i dešťová
kanalizace musela vést na druhé straně vozovky.
V průběhu postupu prací bylo bohužel nutno odstranit další zeleň a z bezpečnostních důvodů bude zřejmě
nutné pokácet i šedesátileté břízy v krajnici.Po dokončení prací zde bude vysázena zeleň nová, která stávající
postupem času plně nahradí.
Na  závěr chci poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří jsou pracemi nejvíce omezováni za trpělivost a
přístup k postupu prací a zvýšené prašnosti, která zasahuje naše okolí.
Průjezd na Kyšice má být otevřen do 31.10.2009
Valdek  18.9.2009

Ing.Miroslav Doksanský

Co je nového v knihovně

BELETRIE:
Becnel, R.: Na první pohled
Brown, S.: Růžový víkend
Coulter, C.: Nezkrotná nevěsta
Francis, D.: Talár a dres
Frýbová, Z.: Milostí prezidenta
Grasso, P.: Pohanská princezna
Christie, A.: Karibské tajemství
Johnson, S.: Síla vášně
Lowell, E.: Křišťálový pramen
Larsson, S.: Muži, kteří nenávidí ženy
Larsson, S.: Dívka, která si hrála s ohněm
McClure, K.: Bezmezná ctižádost
Moore, |J.: Ideální dárce
Pawlowská, H.: Když sob se ženou snídá
Pilcher, R.: Ve znamení BLíženců
Roberts, N.: Síla ohně
Small, B.: Nebezpečné radosti
Small, B.: Okouzlené srdce
Steel, D.: Cena štěstí
Steel, D.: Bludiště života
Šmíd, Z.: Volejem i peřejemi
Vondruška, V.: Letopisy královské koruny
Wermuth, V.: Zakázaná žena
Whitton, H.: Královnin nápadník
Williams, N.: Láska ve Francii
NAUČNÁ LITERATURA:
Bauer, J.: Podivné konce v českých dějinách
Cukr, J.: Netradiční turistické cíle Českobudějovicka
Fišer, V.: Toulky Vysočinou
Grosser, W.: Květinová zahrada
Havlů, K.: Domácí sušení
Kabátová, Z.: Bez servítků
Kholová, H.: Putování českou přírodou
Klimek, H.: Šumava
Klescht, V.: Éčka v potravinách
Koch, S.: Figurky z korálků

Kotrba, M.: Diabetická kuchařka
Kyselová, L.: Šperky z korálků
Lesáková, S.: Sladké čarování
Nosovsky, M.: Zapékané pochoutky
Panlík, J.: 77 výletů s dětmi po Čechách
Podhola, R.: Výlety za zajímavostmi Českokrumlovska
Pokerová, S.: Intriky na českém trůnu
Silný, M.: Každý kopec má své – nej
Šuchmanová, J.: Vánoční ozdoby z drátků a korálků
Šindelová, M.: Dana Medřická, Irena Kačírková, Karolína
Slunéčková
KNIHY PRO DĚTI:
Andersson, J.: Moje první knížka o koních
Andersson, J.: Moje první knížka o kočkách
Brezina, T.: Fantom školy
Bullová, J.: Prázdninová kniha nápadů
Clarke, P.: Velké okamžiky dějin
Kellner, D.: Pralinky pro sousedku
Janičatová, M.: Dětská pohádková kuchařka
Kožíšek, P.: Lexikon magie a kouzel
Lanczová, L.: Počkej na mě, Radko
Miller, Z.: Krtek a jaro
Miller, Z.: Krtek a léto
Miller, Z.: Krtek a podzim
Miller, Z.: Krtek a zima
Řeháčková, V.: Lásku zlatem nevyvážíš
Semel, N.: Láska pro začátečníky
Pohádky pro předškoláky
Voláme všechny mašinky
Jak se vyznat ve hvězdách
O nebojácných princeznách
4 tajemství čtyřlístku
KNIHOVNA JE OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU OD
16,00 DO 18,30 HODIN.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Věra Přibylová – knihovnice

Okénko pro děti

Nakladatelství ALBATROS letos oslavilo 60. narozeniny.
Nakladatelství ALBATROS je naše největší a nejstarší nakladatelství literatury pro děti a mládež. Za dobu své existence
vydalo již 10727 publikací v celkovém nákladu 360 milionů
výtisků.
Vzniklo 15.4.1949 pod názvem Státní nakladatelství dětské
knihy – SNDK. Úplně první knížkou byl výbor pohádek a
říkadel Karla Jaromíra Erbena, který vyšel s ilustracemi Aleny
Ladové pod názvem Říkej a hraj. Albatros knihu letos znovu
vydal v původní podobě, aby tak své výročí symbolicky oslavil.

ŘÍJEN

Říjen když blýská, zima plíská.
V říjnu hojnost žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Svatý František zahání lidi do chýšek
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.

Říjen je pravý podzimní měsíc, je chladno a sychravo, vítr
fouká ze strnišť, prší. Po teplém září zle se říjen tváří, ale ne
stále, občas nás ještě nechá vyhřívat se v posledních slunečních
paprscích. Těch bude víc, pokud nám vlaštovky brzy neodletí.
Své jméno desátý měsíc dostal podle jelení říje, která v tomto
měsíci končí. Jeleni skutečně řvou, neboli správně troubí, ve
Albatrosí „NEJ“		
dne v noci. A také už získávají zimní srst, tmavší, hustší a
•Knížka s největším jednorázovým nákladem v historii:
delší. Stejně tak srnci, kteří shazují paroží. Daňci netroubí, ale
Eduard Štorch: Osada Havranů (1982) – 250 000 výtisků
•Knížka s největším jednorázovým nákladem po roce 1989: rochají, a tak při velkém štěstí můžete zaslechnout nevšední
J. K. Rowlingová: Harry Potter a Fénixův řád (2004) – 235 lesní zvuky. Pokud je říjen chladnější, přilétají už havrani, kteří
zvěstují blízký příchod zimy.
0000 výtisků
V říjnu vrcholí vinobraní, protože září víno vaří, ale říjen
•Nejvydávanější kniha:
Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce – vyšlo 17krát v mačká hrozen.
Ve vinařských oblastech se pořádají slavnosti s průvodem
celkovém nákladu 950 000 výtisků
v čele s králem a v závěru s bohem Bakchem. Doma se víno
•Nejvydávanější leporelo:
Josef Lada: Říkadla, vyšlo 17krát v celkovém nákladů 1 420 dělá i ze šípků, které právě dozrávají. Pomozte je sbírat, jde to
rychle, a maminka vás potom v zimě odmění šípkovým čajem
000 výtisků
či výbornou marmeládou  bohatou na vitamíny.
•Kniha poezie s největším nákladem:
Nenechte se svatým Františkem podle pranostiky uvěznit
Jiří Žáček: Aprílová škola, 100 000 výtisků v roce 1989
doma, v chýškách, on sám jako zakladatel františkánského řádu
•Nejoblíbenější hrdina:
hlásajícího chudobu a pokoru by nic proti sběru léčivek neKrtek od Zdeňka Millera – celkem 3 500 000 milionu knih
namítal. Své učedníky však vedl k tomu, aby obživu získávali
pouze žebráním. Svatý František pocházel z italského města
Assisi, ale jméno Francesco (Francouzek) dostal proto, že
se brzy naučil dobře francouzsky. Stanovil zásady řeholního
života, odříkal se pohodlí, jedl a pil skromně, spal na holé zemi.
1.září nám začal nový školní rok, na který se hodně dětí Oblečen v pastýřskou kytli opásanou provazem a bos chodil,
kázal, ošetřoval nemocné. Všechny tvory nazýval svými bratry
moc těšilo. Na svoje kamarády, hračky, ale i překvapení.
Díky sponzorům jsme dostali k 10.9.2009 již 46 500,-Kč. a sestrami. Jako první postavil o Vánocích v jeskyni jesličky,
Mohli jsme zakoupit další chybějící zařízení.Dokoupili aby lidem ukázal, v jakém chudobném prostředí se narodil
jsme lehátka,peřinky,povlečení,koberce a právě jsme Ježíš Kristus. A tak díky jemu dodnes stavíme o vánočních
objednali další stoly a židličky.Věříme,že se dětem i je- svátcích betlémy.
jich rodičům bude ve školce líbit,naši zaměstnanci pro to Ale zima ještě není, třebaže po svaté Tereze mráz po střechách
poleze. Tím mrazem se tady míní jíní, drobné ledové jehličky,
udělají maximum.
V úvodním dotazníku na informační schůzce jsme které se objevují na trávě a na střechách. Den svaté Terezičky
zjišťovali zájem o kroužky a mimoškolní aktivity a bohužel nebývá spíše bez vlažičky, bez deštíku. Také se o ní říká, že
jsme museli zrušit plavecký výcvik pro nedostatečný zasazuje zimní okna. Svatá Tereza pocházela ze vznešené
zájem.Proto ve škole poběží kurzy taneční přípravky a španělské rodiny, a když dospěla, vstoupila do řádu karmelitánek. Později založila vlastní kláštery a sepsala vlastní
pokud bude alespoň 7 zájemců, i kurzy angličtiny.
Tímto děkujeme všem sponzorům,kteří umožňují vybavit životopis, který se dochoval. Zobrazována bývá s planoucím
mateřskou školu a věříme,že nám zachovají přízeň i do srdcem, knihou či šípem v ruce.
Významným podzimním dnem je svátek svatého Havla, kdy
budoucna.
Ředitelka školy musí poslední jablko do pytle a dobytek se víc na pastvu
Eva Střelečková vyhánět nemá. A nejenže jaký den Havel ukazuje, taková se
zima objevuje, ale především je to den posvícenský. Kdo by
se neradoval! Jistě i vy se rádi zakousnete do pečeného masa
OZNÁMENÍ
či křehkého koláče. A k tomu je spousta zábavy – hudba,
tanec, jarmarky, poutě. Havelské posvícení je tradiční, neboť
Obec Braškov v souladu s usnesením 9. zasedání zastupitelstva obce,
konaného 13.10.2008 a podle  § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
dříve se na venkově toho dne odevzdávaly poddanské platy (v
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, opakovaně zveřejňuje záměr
penězích, a hlavně v naturáliích). Někdy vrchnost své poddané
na:
dokonce pohostila, jinde si vesničané uspořádali slavnost sami.
Toho dne se nerobotovalo.
PRODEJ POZEMKŮ:
Svatá Voršila větry pohnula, a je to pravda. Vítr už má pěknou
• Pozemek č. 258/11 v lokalitě Valdek - U Dubu o výměře 1460 m2
Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných domů. Připojení na
sílu. Voršila je totiž jeho patronka. Zobrazována však bývá jako
inženýrské sítě je v pilíři na hranici pozemku.
princezna s šípy v ruce, jelikož odmítla vdát se za pohanského
• Pozemek č. 258/102 v lokalitě Valdek - U Dubu o výměře 1104 m2
vládce a ten ji prohnal šíp srdcem.
Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných domů. Připojení na
Říjen znamená ještě sklizeň posledního ovoce, sběr zajímainženýrské sítě je v pilíři na hranici pozemku.
vých druhů hub, kaštanů, žaludů a jiných přírodnin. Není
• Pozemek č. 179/1 v lokalitě Valdek u silnice III/0063 k V. Dobré o
vůbec posmutnělý, jak se třeba někomu může zdát.
výměře 1.554 m2. Připojení na inženýrské sítě je možné přípojkami
A už vůbec ne ve svůj poslední den, kdy se dnes i u nás slaví
do vzdálenosti 50 m.
halloween. Vaši rodiče ho ještě neznali, přišel k nám teprve
Prodej se uskuteční formou nabídky ceny OBÁLKOVOU METODOU.
nedávno. Název vznikl z dobového výrazu All Hallow´s Eve
Zájemci mohou zalepené obálky s nabídkami ceny zaslat nebo
– předvečer Všech svatých. Baví se hlavně děti – převlékají se
odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Braškově s výrazným
za různé bubáky, smrtky, upíry, duchy s hrozivými maskami na
heslem: NEOTVÍRAT – POZEMEK Č. …. (uvést číslo konkréhlavě a obcházejí domy. Vracejí se pak s bohatou výslužkou.
tního pozemku)
Znakem halloweenu je svítící dýně, vydlabaná a vyřezaná do
nejpozději do 12,00 hodin dne 30. října 2009.
podoby strašidelně rozšklebeného obličeje. Zkuste si ji vyrobit,
Obec si vyhrazuje právo nabídku na prodej pozemků zrušit.
je to docela pracné. Jak moc bude příšerná, zůstává jen na vaší
fantazii a dovednosti.
V Braškově, dne 18.9.2009
Ing. Vladimír D r á b
Z knihy Pranostiky krok za krokem od Z. Kovaříkové a V.
starosta
Tyčkové, vydal Albatros Praha

Z MŠ

INFORMACE Z KULTURNÍ KOMISE. - Pro občany naší obce pořádáme.

V sobotu 24.října POSVÍCENSKOU ZÁBAVU; OD 20,00  ,,Pod  Hvězdičkami“ s tombolou; Hudba: skvělá kapela ,,Paradoksy“; Zajišťuje komise –organizují místní hasiči.
V sobotu 5.prosince MIKULÁŠSKÁ VESELICE; ,,Pod Hvězdičkami“  s tombolou a hudbou-kapela ,,Paradoksy“; od 15h – do 17h PRO DĚTI !KAPELA HRAJE PRO DĚTI ZDARMA, RODIČE DĚTEM PŘIPRAVÍ
DÁREK DO OZNAČENÉHO BALÍČKU,KTERÝ SHROMÁŽDÍME V KOŠI PŘEDEM U DVEŘÍ;  od  20,00 PRO DOSPĚLÁKY!; Zajišťuje komise.
PŘIJĎTE SE POBAVIT!!!!!
VŠECHNY OBČANY ZVE
KULTURNÍ KOMISE

aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz; Vydává obec Braškov; Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

