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ZÁPIS 

Z MIMOŘÁDNÉHO 20. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 16. července 2018 od 17,00 hodin na OÚ Braškov 

 

 

Program:  

1) Zahájení 

2) Vydání Změny č. 1 územního plánu Braškov 

3) Souhlas s bezúplatným převodem pozemků p.č. 370/8 a 370/9 od ÚZVM  

4) Změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2018 

5) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem 

6) Usnesení a závěr 

 

 

 

K bodu 1) ZAHÁJENÍ 

Zasedání zahájil a řídil starosta ing. Vladimír Dráb. Konstatoval, že v době zahájení je přítomno 12 

členů zastupitelstva – omluveni J. Peták, Š. Pilátová a J. Sochna. 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce a 

zveřejněn na úřední desce. Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  Program byl 

odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit schváleným programem. 

 

Všechny zastupitelům zaslané písemné podklady k dnešnímu zasedání jsou přílohou originálu 

tohoto zápisu. 

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: B. Bečka a P. Stádník.  

Do návrhové komise byli 9 hlasy (3 se zdrželi) zvoleni: předsedkyně ing. K. Dolejšová, členové 

Ing. Doksanský a Ing. J. Kolrusz.   

 

 

 

K bodu 2) VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRAŠKOV 

       Starosta uvedl, že podklady zastupitelé obdrželi a požádal o dotazy či připomínky.  

Dotazy: 

Ing. M. Vostrá – dotaz k textu, spíš jde o technickou věc, v některých pasážích je v textu uvedena 

rychlostní komunikace 6 a někde je již opraveno na dálnici, nevím, jestli je to dobře, ještě event. 

opravit.  

Odpověď Z. Klenorová - Pokud je někde ještě rychl. komunikace, tak je to jen technická věc a lze 

upravit. 

P. Horník – kde jsme řešili ty námitky k územnímu plánu, všechno je to zpracováno jenom v tom, 

ale veřejně se to neřešilo. 

Odpověď Z. Klenorová - Veřejně se to neřeší. Pořizovatel rovnou předkládá návrh na rozhodnutí o 

námitkách, jak je v návrhu usnesení a budete o tom dnes hlasovat. Způsob vypořádání připomínek 

budete brát na vědomí a budete s ním souhlasit nebo ne. 

Další dotazy nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s vydáním Změny č. 1 územního plánu Braškov? 

Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz,  ing. 

Randáková, Stádník, Střelečková, Votava) 

Proti: 0 

Zdrželi se: 2 hlasy (P. Horník, Ing. M. Vostrá)  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
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K bodu 3) SOUHLAS S BEZÚPLATNÝM PŘEVODEM POZEMKŮ P.Č. 370/8 A 370/9 OD 

ÚZSVM 

Starosta uvedl, že podklady pro převod pozemků zastupitelé obdrželi. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 370/8 a 370/9 od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových? 

Pro: 12 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Horník, ing. Kolrusz,  ing. 

Randáková, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

K bodu 4) ZMĚNA Č. 4 ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 

Změnu č. 4 rozpočtu obce na rok 2018 odsouhlasenou radou obce zastupitelé obdrželi. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí Změnu č. 4 rozpočtu obce na rok 2018? 

Pro: 12 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Horník, ing. Kolrusz,  ing. 

Randáková, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

K bodu 5) UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE SE 

STŘEDOČESKÝM KRAJEM 

Podklady zastupitelé obdrželi. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje  ze Středočeského Fondu obnovy 

venkova a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Komunikace pro pěší 

Braškov, Valdek – V. Dobrá“ ve výši 1 047 000,-- Kč? 

Pro: 12 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Horník, ing. Kolrusz,  ing. 

Randáková, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno, jednomyslně 

 

 

K bodu 6) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise Ing. K. Dolejšová. Připomínky 

ani návrhy na jeho doplnění nebyly vzneseny. 

 

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení? 

Pro: 11 hlasů  (Bečka, ing. Dolejšová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz,  ing. 

Randáková, Stádník, Střelečková, ing. Vostrá, Votava) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 hlas (Horník)  

Výsledek hlasování: odsouhlaseno 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17,19 hodin 
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Usnesení č. 1 

mimořádného 20. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, 

konaného dne 16. července 2018 na OÚ Braškov 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

I. bere na vědomí  

textovou část Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Braškov, obsahující postup jeho 

pořízení, projednání a vyhodnocení včetně rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 

připomínek 

 

II. si ověřilo, že zpracovaná změna č. 1 územního plánu není v rozporu: 

 

1. s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 

2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního 

rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 

3. se stanovisky dotčených orgánů, 

4. s výsledkem řešení rozporů, 

5. se stanoviskem krajského úřadu. 

 

III. rozhodlo 

námitkách uplatněných k návrhu územního plánu v průběhu jeho veřejného projednání, jak 

je uvedeno v kapitole 14 textové části Odůvodnění změny č. 1 územního plánu 

 

IV. souhlasí  

s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu v průběhu 

společného jednání, jak je uvedeno v kapitole 15 textové části Odůvodnění změny č. 1 

územního plánu 

 

V. vydává  

změnu č. 1 územního plánu Braškov formou opatření obecné povahy (OOP), podle 

ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 a § 

55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a dále s § 171 a následujících zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád v platném znění. a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

       Ing. Vladimír D r á b 

      starosta 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Bohumil   B e č k a 

 

Pavel   S t á d n í k 

 

 

Zapsala: Jarmila Hehejíková 
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Usnesení č. 2 

mimořádného 20. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,  

konaného dne 16. července 2018 na OÚ Braškov 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

a) bere na vědomí  

Informaci o rozpočtovém opatření č. 4, schváleném radou obce 

 

b) schvaluje 

1) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy 

venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci 

„Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá“ ve výši 1 047 000,--  Kč. 

2) Bezúplatný převod pozemků p.č. 370/8, ost.plocha/ost. komunikace, o výměře 

244 m2 a p.č. 370/9, ost.plocha/ost. komunikace, o výměře 13 m2 obci od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových 

  
 

     Ing. Vladimír   D r á b 

       starosta 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Bohumil   B e č k a 

 

Pavel   S t á d n í k 

 

 

Zapsala: Jarmila Hehejíková 

 

 

 

 


