
Izolační zeleň pod dálnicí 

BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
duben 2022  Ročník: 32 Číslo: 1

Slovo místostarostyPozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 25. 4. 2022 V 16.00 HOD. NA OTEVŘENÉM 

PROSTRANSTVÍ U PÓDIA NA HÁJI 

(LESOPARK VALDEK)

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Zpráva o finančním hospodaření obce k 31. 3. 2022

3. Rozpočtová opatření č. 1 až 3 na rok 2022, schválená radou obce

4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2022

5. Účetní závěrka MŠ Braškov za rok 2021

6. Darovací smlouva od a.s. STAVMAT STAVEBNINY ve výši 20.000 Kč

7. Darovací smlouva od spol. s r.o. Zahradní architektura KURZ s.r.o. ve 

výši 20.000 Kč

8. Smlouva na provedení auditu na rok 2022

9. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období

10. Schválení finančního daru 100.000 Kč na Velvyslanectví Ukrajiny 

v ČR

11. Schválení smluv na festival Valdecký léto

12. Souhlas se schválení projektů financovaných z Participativního 

rozpočtu

13. Informace o konání veřejné sbírky (na pomoc Ukrajině)

14. Projektová dokumentace na stavební úpravy obecních objektů 

č.p. 50 a č.p. 245

15. Diskuse

16. Usnesení a závěr

foto: Ing. J. Kolrusz

Vážení spoluobčané,

mediální boom kolem covidu zvolna ustává. Jednak tím, že se počty infi kovaných 
rapidně snižují, ale zejména proto, že nás média zásobují hromadou hrůzných 
událostí z válečného konfl iktu na Ukrajině. Zločinecká ruská mašinérie pod vede-
ním Putina ničí civilní i vojenské objekty a bezostyšně vraždí civilní obyvatelstvo 
stejně jako před 80 lety hitlerovské Německo. V souvislosti s obrovským exodem 
Ukrajinců je i v naší republice již na tři stovky tisíc válečných běženců, zejména 
žen a dětí. Jak asi většina z vás zaznamenala, tak ani naše obec nemohla zůstat 
stranou a rozhodnutím obecní rady jsme poskytli azyl, materiální pomoc a jídlo 
ženám a dětem v Muzeu sportu na hřišti.
V souvislosti s ruskou agresí jsem zaznamenal i několik pozitivních zpráv. O jednu 
z nich bych se s vámi rád podělil. Ponechám stranou vyjednávací taktiku fran-
couzského prezidenta Macrona i váhavost německého kancléře Scholze. Zásadně 
důležitou je pro mně návštěva Rusy obleženého Kyjeva českým premiérem Petrem 
Fialou. Tímto aktem prokázal on i ostatní zúčastnění nejen svoji osobní statečnost, 
ale především vysokou míru sounáležitosti s těžce zkoušenými Ukrajinci. V dnešní 
době není moc českých politiků, na které by mohl být občan hrdý. Myslím si, že 
současný český premiér k nim rozhodně patří a jeho prestiž významně stoupá nejen 
doma, ale i za hranicemi Česka. Bohužel úplně opačné emoce vzbuzuje konání a 
chování hradního spolku včetně jejich dirigenta Zemana.
Ve svém sloupku se nemohu nezmínit o  problematice komunálního odpadu. 
V letošním roce legislativa provádí významné změny, které se týkají postupného 
útlumu skládkování a přechodu ke spalování směsného odpadu. Tyto změny se 
promítnou do postupného zvyšování ceny za odvoz směsného odpadu, a tudíž 
nás nepřímo interesují do vyšší míry třídění odpadů tak, aby toho nejdražšího 
(směsného) odpadu se vyprodukovalo co nejméně. V  rámci těchto skutečností 
i naše obec upravila poplatky za svoz. Abychom nemuseli zvyšovat razantně cenu 
svozu směsného odpadu, místo týdenního svozu, jsme zavedli čtrnáctidenní. 
V případě, že některým domácnostem toto nestačí, lze požádat o další popelnici. 
V rámci zkvalitnění třídění jsme zavedli kontejnery na plechový a drobný kovový 
odpad. Dále pak jsme rozdělili pytle na papír (modré), a na plasty (žluté). Na zá-
kladě připomínek byly svozy těchto komodit upraveny od 24. 2. 2022 z měsíčních 
na čtrnáctidenní. Na konci každého roku provádíme fi nanční vyhodnocení, podle 
kterého stanovíme výši poplatků na další rok.
Doslova přede dveřmi jsou svátky jara, nejvýznamnější křesťanský svátek, zmrt-
výchvstání Ježíše Krista. V letošním roce vychází Květná neděle na 10. dubna a 
Velký pátek tedy na 15. dubna.  Našim občanům přeji, aby si užili pomlázky, pečení 
beránků, barvení kraslic, sázení osení, dětem pak slunečné velikonoční prázdniny 
a nám všem přeji klidné a v míru prožité jaro.

Ing. Petr Vacek místostarosta



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání

a) bere na vědomí: 
1. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.10.2021 
2. Rozpočtová opatření č. 9 a č. 10 na rok 2021, schválené radou obce

b) schvaluje: 
1.  Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2021
2. Rozpočet obce na rok 2022 jako vyrovnaný  s příjmy ve výši 17.034.971 Kč a výdaji ve 

výši 17.034.971 Kč? Závazné ukazatele jsou stanoveny dle odvětvového třídění rozpoč-
tové skladby (paragrafy).

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 jako vyrovnaný s  příjmy ve výši 
17.130.000 Kč a výdaji ve výši 17.130.000 Kč a na rok 2024 jako vyrovnaný s  příjmy 
18.180.000 Kč a výdaji ve výši 18.180.000 Kč. 

4. Rozpočet MŠ Braškov na rok 2022 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 6.299.000 Kč.
5. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 2023 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 

6.533.000 Kč a na rok 2024 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 6.824.000 Kč.    
6. Aktualizaci Programu rozvoje obce z prosince 2021                               
7. Uzavření veřejnoprávních smluv č. 1, 2 a 3 pro rok 2022 o poskytnutí dotace SK Braškov, 

zapsaný spolek:
• na celoroční provoz a údržbu sportovního areálu ve výši 145 tis. Kč; 
• na provoz víceúčelového hřiště ve výši 20 tis. Kč; 
• na krytí nákladů na činnost mládežnických fotbalových družstev ve výši  205 tis. Kč

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 4 pro rok 2022 o poskytnutí dotace SDH Braškov na 
provoz a výdaje kolektivů mladých hasičů ve výši 220 tis. Kč;

9. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na údržbu zeleně v obci Braškov 2022-2023 
s panem Robertem Stříbrným za cenu 1.083.174,82 Kč vč. DPH.

10. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci
12. Smlouvu o dílo se společností Uno Society, s.r.o. na přípravu a podání žádostí o dotace 

na: „Rekonstrukci ulice V Zátiší a u sběrného dvora v obci Braškov“ a „Rekonstrukci 
kulturního domu Na Valdeku, Braškov“ 

13. Smlouvu o vzájemné spolupráci s UNHfree.net, z.s.
14. Aby určeným zastupitelem pro spolupráci s MMK, odd. architektury, územního plánování 

a rozvoje města při pořízení Zprávy o uplatňování ÚP obce Braškov, příp. změny územně 
plánovací dokumentace byl starosta obce Ing. Vladimír Dráb 

15. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
smyčka kabelového vedení NN v ul. Spojovací p.č. 258/56 s firmou  ČEZ Distribuce, a.s, 
zastoupenou firmou KS montáže s.r.o..

16. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s HZS Olomouckého kraje – vozík vysoko-
zdvižný akumulátorový Balkancar

c) souhlasí: 
1. S podáním žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce ulice V Zátiší a u sběrného dvora v obci 

Braškov“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci podprogramu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova 2022, pro dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací

2. S podáním žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce kulturního domu Na Valdeku, Braškov“ 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci podprogramu Podpora obnovy a roz-
voje venkova 2022, pro dotační titul 117d8210E – Rekonstrukce a podpora veřejných budov

3. S uzavřením Dohod o provedení práce se členy zastupitelstva obce: Štěpánkou Pilátovou 
(rozvoz obědů), Ing. Miroslavem Doksanským (projektové a rozpočtové práce), Pavlem 
Stádníkem (kronikář obce) a Tomášem Votavou (porybný)

4. S  přijetím finančního daru od Obce Velká Dobrá na pořízení zásahového vozidla pro 
jednotku SDH Braškov

5. S přijetím účelové neinvestiční dotace prostřednictvím Středočeského kraje z rozpočtu 
MV – GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH na rok 2021 v celkové výši  91.888,- Kč

6. S bezúplatným převodem oddělené části pozemku parc. č. 391/2 vyčleněné z pozemku p.č. 
391 a oddělené části pozemku parc.č. 394/6 vyčleněné z pozemku p.č. 394/2 v k.ú. Braškov 
od Stč. kraje

d) pověřuje starostu obce: 
• podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv a dodatků ke smlouvám.

Zastupitelstvo obce po projednání

a) bere na vědomí: 
1. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.11.2021 
2. Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2021, schválené radou obce

b) schvaluje: 
• Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo se spol. s r.o. PILA MARTINICE na akci „Tri-

buna SK Braškov – stavební úpravy II“ za cenu 7.238.121 Kč vč. DPH     

c) souhlasí: 
1. S uzavřením dohod o provedení práce se členy zastupitelstva obce Ing. H. Vaitovou (da-

ňové poradenství a zpracování daňových přiznání obce) a B. Bečkou (obchodní jednání 
s dodavateli na stavbě tribuny SK Braškov)

2. S uzavřením darovací smlouvy s Ing. Františkem Klikou na stavební práce (oprava ploch 
zámkovou dlažbou na pozemku p.č. 44 v k.ú. Braškov)

3. S bezúplatným převodem majetku od Záchranného útvaru HZS Hlučín pro potřeby SDH 
Braškov (nevyužitá výpočetní technika)

4. S přijetím dotace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem na po-
skytnutí dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova

5. S  přijetím dotace ve výši 4.382.053 od Národní sportovní agentury a spoluúčastí na 
financování akce „Tribuna SK Braškov.- stavební úpravy II“ 

d) pověřuje starostu obce: 
• podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv.

USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 

6. prosince 2021 v restauraci Na Valdeku

16. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 
24. ledna 2022 na OÚ Braškov

USNESENÍ
66. schůze rady 15. 11. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s uzavřením smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s ordinací KOMPRAX
• s výpovědí se společnosti TextilECO provozující v obci kontejnery na textil
• s umístěním ALZA BOXU na pozemku parc.č. 392/1 v k.ú. Braškov 

• schvaluje
• termín 67. schůze RO na 29.11.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

67. schůze rady 29. 11. 2021
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 10/2021
• s přijetím dotací pro jednotku JPO
• schvaluje plán inventur k 31.12. 2021
• s návrhem na vyřazení majetku z účtu 013
• s pověřením pro Ing. H. Vaitovou a M. Chalupovou na vykonání kontroly v MŠ    

• neschvaluje
• návrh Smlouvy o zajištění a fi nancování dopravní obslužnosti s organizací IDSK, p.o.

• schvaluje
• termín 68. schůze RO na 20.12.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

68. schůze rady 20. 12. 2021
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 12/2021
• s vyřazením drobného majetku vybavení vozu LIAZ jednotky JPO
• s osazením kontejneru na textil Diakonií Broumov ve sběrném místě 
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Braškov za rok 2021
• s realizací rozvaděče od společnosti ČEZ a.s. na pozemku parc.č. 392/1 a 278/1 v k.ú. Braškov
• s nabídkou od společnosti Uno Society, s.r.o. na přípravu a podání žádosti o dotaci na: 

Braškov – Valdek: Chodník podél sil. III/0063
• s žádostí nájemce restaurace Na Valdeku na snížení nájmu o 50 % do 30.4.2022 z důvodu 

koronavirových opatření 
• s znovuvypsáním výběrového řízení na realizaci: Tribuna SK Braškov – stavební úpra-

vy – II.
• s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova
• s bezúplatným převodem majetku od HZS Hlučín pro potřeby SDH Braškov

• schvaluje
• termín 69. schůze RO na 8.1.2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

69. schůze rady 8. 1. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 1/2022
• s přijetím dotací od NSA a Středočeského kraje
• s žádostí na pronájem lesoparku Háj na konání akce dne 23.4.2022
• s bankovním převodem s ČS,a.s. na ČNB SFDI 1000 Kč na uhrazení bankovních poplatků
• s cenou povolenek rybolovu v Obci Braškov (dospělí 350 Kč, děti 150 Kč)   

• schvaluje
• dodatek č.4 se společností AVE, s.r.o. ceník na rok 2022
• termín 16. zasedání zastupitelstva Obce Braškov na 24.1.2022 od 16:00 hod. na OÚ Braškov
• termín 70. schůze RO na 7.2.2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

• neschvaluje
• žádost společnosti Stopa bezpečí na fi nanční dar

70. schůze rady 7. 2. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s realizací dřevěné zvoničky na pozemku parc.č. 279 v k.ú. Braškov
• s opětovným zasláním žádosti na ŘSD ČR a Min. dopravy ČR k vybudování protihlukové 

bariéry u hřbitova Malé Přítočno
• se zplnomocněním T. Votavy jako zástupce Obce Braškov k provedení kontroly Krizo-

vého zákona 9.2.2022

• schvaluje
• termín 71. schůze RO na 21.2.2022 v 15:00 hod OÚ Braškov
• termín 17. zasedání zastupitelstva Obce Braškov na 25.4.2022 od 16:00 hod. v lesoparku Háj



CENA VODY PRO ROK 2022

STATISTIKA OBYVATEL K 3. 1. 2022

OBEC BRAŠKOV POMÁHÁ DĚTEM A ŽENÁM 
Z UKRAJINY

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ

71. schůze rady 21. 2. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s přijetím fi nančního daru od společnosti Stavmat stavebniny a.s.
• s nákupem a montáží nové ochranné sítě před dveře jídelny MŠ
• s návrhem na vyvážení separovaného odpadu (plast, papír) v každý sudý týden ve čtvrtek
• s nákupem WIFI zařízení do MŠ
• se stanovením ceny za příměstský tábor 2022 

• schvaluje
• účetní závěrku MŠ za rok 2021 a souhlasí s převodem hospodářského výsledku ve výši 

23.751,10 Kč do rezervního fondu
• termín 72. schůze RO na 28.2.2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

72. schůze rady 28. 2. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s mimořádným fi nančním darem 100.000 Kč na pomoc Ukrajině, zaslaného na účet 

Velvyslanectví Ukrajiny V ČR
• s rozpočtovým opatřením č.2/2022    

• schvaluje
• termín 73. schůze RO na 7.3.2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

73. schůze rady 7. 3. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s nákupem 2 ks ukrajinských vlajek
• se zřízením ubytování 16 míst pro ukrajinské uprchlíky v Muzeu sportu
• s vyhlášením sbírky oblečení, trvanlivých potravin, drogerie atd. pro ukrajinské 

uprchlíky
• se zakoupením 150 ks velikonočních balíčků pro seniory

• schvaluje
• podané návrhy participativních projektů na rok 2022
• termín 74. schůze RO na 21.3.2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

74. schůze rady 21. 3. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 3/2022
• s navýšením ceny na pořízení konvektomatu pro MŠ Braškov
• s navýšením limitu CCS karet na nákup pohonných hmot
• s bezplatným dovozem obědů pro ukrajinské uprchlíky ubytované v Muzeu sportu
• s bezplatným pronájmem výtvarné dílny na OÚ Braškov pro potřeby výuky ukrajin-

ských uprchlíků
• s nákupem nové časomíry pro JSDH
• Rada obce souhlasí s navýšení kapacity MŠ v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukra-

jiny z 60 dětí na 68 dětí. Navýšení kapacity školy je v souladu s opatřením, A.1.1. Dlouhodo-
bého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2020–2024.

• schvaluje
• smlouvy na ozvučení a uměleckou hudební produkci k festivalu Valdecký léto 2022
• termín 75. schůze RO na 11.4.2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

• ukládá starostovi obce
• předložit na Krajský úřad Středočeského kraje Oznámení o konání veřejné sbírky „Po-

moc Ukrajině“ pořádané v období od 20.4.2022 do 18.6.2022 formou 4 kusů přenosných 
pokladniček za účelem fi nanční pomoci ukrajinským uprchlíkům dočasně žijícím v Obci 
Braškov – na krytí výdajů na nákup potravin a materiálu.

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s naším občanem:
Miroslav BÁRTA 23. 1. 2022 (67 let)
Anežka PLASOVÁ 7. 4. 2022 (91 let)
   Čest jejich památce

Narodili se:
Eva ČERMÁKOVÁ 23. 9. 2021
Malvína PIEŠŤANSKÁ 24. 11. 2021
Tereza HONZÁTKOVÁ 3. 2. 2022
Natálie HABRDLOVÁ 12. 2. 2022
Maxmilián RŮZHA 23. 2. 2022
   Blahopřejeme

DĚTI (DO 15 LET) 185 DĚTI (15–18 LET) 32 DOSPĚLÍ 865

chlapci 97 chlapci 16 muži 410

dívky 88 dívky 16 ženy 455

děti (6–7 let) 26

děti (do 3 let) 44

CELKEM BEZ CIZINCŮ 1082

CIZINCI 27

CELKEM OBYVATEL 1082

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL 42,01

Obec Braškov ubytovala v Muzeu sportu na fotbalovém hřišti ukrajinské ženy a děti. Celkem 
zde bylo ubytováno v různých obdobích 14 žen a 14 dětí. K dnešnímu dni (4. 4. 2022) je zde 
ubytováno 6 žen a 4 děti, dalších 5 osob čekáme během dvou dnů. Nejmladšímu dítěti je 1 rok. 
Některé ženy s dětmi odešly bydlet do rodin v blízkém okolí (Unhošť, Doksy, Braškov) jiné 
odjely za příbuznými nebo prací na jiná místa v ČR. Šest ukrajinských žen pracuje u místních 
společností VESETA, ČNES, BONTAZ, RYOR. Jedna  slečna se chystá nastoupit na dokončení 
studia na farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Od 5. 4. 2022 navštěvují děvčata kurzy 
češtiny, které probíhají dvakrát týdně v podkroví OÚ Braškov a jsou vedeny lektorkou z Centra 
na podporu integrace cizinců. 
Děkujeme všem dárcům, bez vaší pomoci bychom jen těžko tento projekt realizovali.  
DĚKUJEME.

Foto ze sálu v 1. patře Muzea sportu, který se změnil na ložnici pro ženy a děti – kapacita 
16 lůžek. Foto pořízeno 10. 3. 2022 těsně před otevřením. 



HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 31. 12. 2021
příjmy rozpočtu

HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 28. 2. 2022
příjmy rozpočtu

Paragraf Název položky SR UR výsledek k 31.12.

Daňové příjmy 13 666 000 14 314 700 15 423 461

Poplatek za komunální odpad 900 000 1 066 500 1 068 767

Poplatek ze psů 25 000 27 000 26 692

Správní poplatky 13 000 11 000 9 340

Přijaté transfery 1 748 900 9 284 033 7 457 472

3312 Hudební činnost 60 000 71 000 71 000

3314 Činnosti knihovnické 0 1 000 299

3319 Ostatní záležitosti kultury 0 5 750 5 750

3421 Přijaté neinv.dary 0 50 000 50 000

3613 Nebytové hospodářství 41 000 146 000 146 001

3631 Veřejné osvětlení 50 000 51 000 50 370

3639 Komunální služby a územní rozvoj 185 800 149 232 18 935

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 80 000 80 000 89 795

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 200 000 760 000 722 000

6171 Činnost místní správy 20 000 44 000 33 258

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 1 300 1 300 493

CELKEM 16 991 000 26 062 515 25 173 633

Stavy na účtech ZBÚ 3 634 463,34 Kč
   ČNB 3 977 459,52 Kč (SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

Paragraf Název položky SR UR výsledek k 28.2.

Daňové příjmy 14 885 000 14 885 000 2 363 243

Poplatek za komunální odpad 1 150 000 1 150 000 1 009 060

Poplatek ze psů 26 000 27 000 26 610

Správní poplatky 10 000 10 000 1 650

Přijaté transfery 404 100 404 100 72 266

3312 Hudební činnost 70 000 70 000 0

3314 Činnosti knihovnické 0 0 0

3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000 5 000 0

3421 Přijaté neinv.dary 0 2 800 2 800

3613 Nebytové hospodářství 191 001 191 001 23 501

3631 Veřejné osvětlení 50 370 50 370 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 15 500 15 500 15 334

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 80 000 80 000 0

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000 30 000 6 050

6171 Činnost místní správy 17 000 17 000 0

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 1 000 1 000 0

CELKEM 16 934 971 16 938 771 3 520 514

Stavy na účtech ZBÚ 4 721 720,29 Kč
   ČNB 4 019 681,32 Kč (SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

výdaje rozpočtu výdaje rozpočtu

Paragraf Název položky SR UR výsledek k 31.12.

2212 Silnice 50 000 26 661 1 996

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 011 000 1 051 000 774 027

2223 Bezpečnost silničního provozu 70 000 172 200 167 000

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 380 000 520 000 369 050

3111 Mateřské školy 250 000 470 000 335 083

3312 Hudební činnost 150 000 158 000 156 808

3314 Činnosti knihovnické 71 000 100 000 91 079

3315 Činnosti muzeí a galerií 300 000 300 000 109 806

3319 Ostatní záležitosti kultury 79 000 74 000 71 411

3399 Záležitosti kultury 30 000 59 609 58 023

3412 Sportovní zařízení ve vlast.obce 1 656 000 1 516 000 626 809

3421 Využití volného času dětí a mládeže 395 000 302 500 207 535

3613 Nebytové hospodářství 1 000 000 5 875 000 5 117 878

3631 Veřejné osvětlení 300 000 345 000 331 132

3632 Pohřebnictví 20 000 67 339 23 339

3639 Komunální služby a územní rozvoj 10 955 200 9 912 263 7 004 557

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 40 000 40 000 10 964

3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 748 000 773 000 771 843

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 240 000 251 847 176 493

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 750 000 1 625 950 1 602 379

5213 Krizová opatření 200 000 0 0

5269 Ostatní správa 0 20 000 20 000

5512 Požární ochrana 1 035 800 2 182 800 1 847 893

6112 Zastupitelstva obcí 1 300 000 1 306 345 1 250 245

6114 Volby do Parlamentu ČR 0 31 000 31 000

6171 Činnost místní správy 3 000 000 3 523 001 2 894 752

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi n.operací 10 000 15 000 13 179

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 340 000 335 000 257 151

6399 Ostatní fi n.operace 110 000 110 000 53 922

CELKEM 24 491 000 31 163 515 24 375 354

8124 Splácení úvěru 2 500 000 2 500 000 0

Úvěr 2 500 000 Kč (SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

Paragraf Název položky SR UR výsledek k 28.2.

2212 Silnice 100 000 100 000 0

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 650 000 650 000 68 970

2223 Bezpečnost silničního provozu 122 000 122 000 63 700

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 600 000 600 000 0

3111 Mateřské školy 400 000 400 000 150 000

3312 Hudební činnost 248 000 248 000 0

3314 Činnosti knihovnické 129 000 129 000 6 066

3315 Činnosti muzeí a galerií 298 000 298 000 15 392

3319 Ostatní záležitosti kultury 74 000 74 000 3 203

3399 Záležitosti kultury 35 000 35 000 8 396

3412 Sportovní zařízení ve vlast.obce 2 220 000 2 220 000 302,50

3421 Využití volného času dětí a mládeže 447 500 450 300 196 594

3613 Nebytové hospodářství 1 347 000 1 110 700 24 518

3631 Veřejné osvětlení 354 000 354 000 25 020

3632 Pohřebnictví 20 000 20 000 12 775

3639 Komunální služby a územní rozvoj 858 000 858 000 64 872

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 40 000 40 000 0

3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 748 000 548 000 96 547,23

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 160 000 130 000 0

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 0 230 000 62 926

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 246 871 2 246 871 210 883

3900 Ostatní činnosti související se službami pro f.o. 50 000 50 000 0

5213 Krizová opatření 200 000 200 000 0

5512 Požární ochrana 930 000 1 167 300 408 348

6112 Zastupitelstva obcí 1 300 000 1 300 000 228 650

6171 Činnost místní správy 2 962 600 2 862 600 488 694

6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 100 000 100 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi n.operací 10 000 10 000 1 144

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 340 000 340 000 82 560

6399 Ostatní fi n.operace 45 000 45 000 17 480

CELKEM 16 934 971 16 938 771 2 337 040,73

 (SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

Zprávy z obecního úřadu



NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÉ 
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU 

MANAŽER 
PROJEKTU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VJEZDY, STEZKY, PARKOVIŠTĚ, PŘECHODY

Rekonstrukce ul. AKÁTOVÁ II. část Rekonstrukce zbývající části komunikace bude provedena jako obytná 
zóna (bez chodníku) 1 755 000 Úprava projektové doku-

mentace

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. V ZÁTIŠÍ Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku) 3 996 247 Opakovaně podána žádost 
o dotaci z MMR Ing. Doksanský

Rekonstrukce ul. V DUBINÁCH Oprava komunikace s přilehlým parkovacím pásem bez chodníku  1 049 000 Úprava projektové doku-
mentace Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U SBĚRNÉHO DVORA Oprava komunikace bez chodníku s rozšířeným zeleným pasem a obra-
tištěm 2 054 023 Opakovaně podána žádost 

o dotaci z MMR Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. POD HORKOU Oprava komunikace, vybudování a rozšíření nového chodníku v celé 
délce trasy  9 000 000

Vydáno stavební povolení, 
úprava projektové doku-
mentace

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Dokončení vjezdů a vstupů - TOSKÁNKA Dokončení opravy vjezdů a vstupů podél ul. Pražská 1 000 000 Úprava projektové doku-
mentace Ing. Dolejšová

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC Stezka pro pěší od valdeckého rybníka podél komunikace III/ 2013 do 
obce Družec 15 000 000 Vyřizuje se staveb. povolení 

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Ing. Kofent

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – HORNÍ BEZ-
DĚKOV   

Stezka pro pěší z valdecké, lesní cesty Kamenka podél komunikace 
III/2012 do obce Horní Bezděkov 20 000 000 Dokončena studie provedi-

telnosti

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka

Výstavba (prodloužení) chodníku, 
ul. KARLOVARSKÁ – CYKLOSTEZKA 

Pokračování chodníku podél komunikace ul. Karlovarská ve směru Kyši-
ce. Chodník bude prodloužen ke stávající cyklostezce 3 502 283 Podána  žádost o dotaci 

z MAS a SFDI

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský 
Bečka

PARKOVÁNÍ osobních automobilů před prodej-
nou COOP ul. Dukelská Vybudování parkovacích míst před prodejnou COOPu v ul. Dukelská 1 500 000 Zpracována PD Ing. Dolejšová

Ing. Weber

PARKOVÁNÍ osobních automobilů u braškov-
ského rybníka ul. Ke Skalce Vybudování parkovacích míst v ul. Ke Skalce 1 500 000 Vypracována studie Ing. Dolejšová

Ing. Weber

Realizace a rekonstrukce PŘECHODŮ PRO 
CHODCE a PŘECHODOVÝCH MÍST v obci

Výstavba a rekonstrukce přechodů pro chodce a přechodových míst 
např. ul. Sportovců, Družecká, Karlovarská, Rudé armády atd.  5 000 000 Připravuje se studie Ing. Dolejšová

Ing. Weber

Realizace bezpečnostních prvků k zpomalení 
dopravy na komunikaci I/606 v ul. PRAŽSKÁ 
(Toskánka)

Osazení měřičů rychlosti napojených na nový semafor, který bude umís-
těný na stávajícím přechodu 1 000 000 Bude se zpracovávat studie 

STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

CENTRUM SLUŽEB Oprava objektu bývalého COOPu. V objektu budou zřízeny služby pro 
občany 20 000 000 Úprava projektové doku-

mentace  
Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Rozšíření – HASIČSKÁ ZBROJNICE Přístavba garáže a zázemí v místě malého skladu vedle hasičské zbroj-
nice  4 000 000 Vypracovaná studie, podána 

žádost o dotaci
Ing. Dolejšová
Horník, Votava

TEPELNÁ ČERPADLA do obecních objektů Výměna zdrojů tepla v obecních objektech za tepelná čerpadla — — Ing. Dolejšová

Rekonstrukce místního ROZHLASU Výměna ústředny rozhlasu a amplionů. Zlepšení vlastností poslechu 1 000 000 — Ing. Dolejšová

Rekonstrukce VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Doplnění stávajícího VO, výměna starých stožárů 500 000 Vypracovaná studie Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

ROZVOD OPTOVODIČŮ, KAMEROVÝ SYS-
TÉM v obci

Doplnění kabelového systému v obci, který slouží pro rychlostní inter-
net. Zároveň budou v obci postupně doplňovány bezpečnostní kamery na 
veřejných prostranstvích 

1 000 000 — Ing. Vacek
Laitner

Systém pro RYCHLOU DISTRIBUCI HLASO-
VÝCH ZPRÁV varovného nebo infor. charakteru 
při mimořád. událostech

Zavádění moderních technologií pro rychlejší informovanost obyvatel, 
např. MOBILNÍ ROZHLAS  500 000 — Ing. Vacek

Laitner

Oprava areálu HŘBITOVA Pletený Újezd Oprava objektu správce, kolumbária, márnice, úprava vstupu prostran-
ství, realizace nové studny na spuštění vody čidlem 3 000 000 Realizován kamerový 

systém
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE Obecní webové stránky jejich správa, noviny    500 000 — Ing. Dolejšová

VÝTVARNÁ DÍLNA – rekonstrukce oplo-
cení, rozšíření zpevněných ploch a jejich 
přestřešení  

Rekonstrukce stávajícího oplocení, rozšíření zpevněných ploch z beto-
nové dlažby. Přestřešení (prodloužení stávající střechy přes zpevněnou 
plochu.  

1 000 000 Vydáno stavební povolení Ing. Dolejšová
Votava

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD BRAŠKOV – nástroje pro 
komunikaci s veřejností

Tvorba nebo aktualizace strategických dokumentů obce (např. koncepce ko-
munikace s veřejností, koncepce hospodaření s vodou, strategie udržitelné-
ho rozvoje odpadového hospodářství, strategie rozvoje veřejné zeleně, atd.)

1 000 000 Opětovně bude podána 
žádost o dotaci 

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST V OBCI 
Doplnění vodorovného a svislého dopravního značení, měřiče rychlosti, 
označení přechodových míst mimo obec, realizace nových přechodových 
míst a přechodů,  atd. 

1 000 000 Připravuje se studie Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

PODZEMNÍ KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD

Výměna stávajících kontejnerů umístěných na veřejných prostranstvích 
v obci — Připravuje se studie Ing. Dolejšová

Ing. Kolrusz

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA Pořízení komunální techniky k úklidu veřejných prostranství 1 500 000 — Ing. Dolejšová

Dovybavení SBĚRNÉHO MÍSTA technikou a 
zařízením pro třídění odpadu

Dovybavení stávajícího sběrného místa např. kontejnery, rampy, zastře-
šení, lis atd. 30 000 000 Připravuje se studie Ing. Dolejšová

Ing. Kolrusz

Rekonstrukce kulturního domu NA VALDEKU
Celková rekonstrukce objektu kulturního domu Na Valdeku (Pod 
Hvězdičkami), výměna oken, střešní krytiny, zateplení objektu, výměna 
podlahových krytin na sále, opětovné zřízení pódia atd.

20 000 000 Na přelomu roku bude 
podána žádost o dotaci 

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský 
Bečka

SPORT, HŘIŠTĚ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Výstavba SPORTOVNÍ HALY vč. zázemí
Výstavba sportovní haly na fotbalovém hřišti včetně zázemí (šatny, soc. 
zařízení, tribuna pro diváky, vzduchotechnika atd.) Hala bude umístěna 
v prostoru stávajících fotbal. kabin

30 000 000
Vydáno stavební povolení, 
úprava projektové doku-
mentace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV — DUBEN 2022

Zprávy z obecního úřadu



Zprávy z obecního úřadu

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV — DUBEN 2022 (POKRAČOVÁNÍ)

NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÉ 
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU 

MANAŽER 
PROJEKTU

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ s umělým povrchem 
na fotbalovém hřišti

Výstavba hřiště s umělým povrchem, mantinely, ochranným oplocením, 
osvětlením. Hřiště bude určeno pro více sportů       4 000 000 Vypracovaná studie Ing. Dolejšová

Ing. Doksanský

Oprava FOTBALOVÉ TRIBUNY Pořízení nového zastřešení včetně prostoru pro občerstvení, výměna 
sedadel, osvětlení 7 238 121

Vydáno rozhodnutí o přidě-
lení dotace  z NSA, v květnu 
bude zahájena realizace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Výstavba KOMUNITNÍHO CENTRA pro volno-
časové aktivity    

Objekt pro aktivity zájmových skupin a spolků, úprava prostranství 
pozemku a infrastruktury 5 000 000 Vypracována studie Ing. Dolejšová

Výstavba WORKOUT HŘIŠTĚ Výstavba workout hřiště s umělým povrchem, oplocením, osvětlením. 
Hřistě bude určeno především pro -náctileté sportovce 2 200 000 Vypracována studie Ing. Dolejšová

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY, POLNÍ CESTY

Revitalizace BRAŠKOVSKÉHO POTOKA, 
výstavba rybníku

Úprava koryta braškovského potoka (rovný tok koryta bude změněn), 
vybudování rybníku a tůní, terénní úpravy  6 000 000

Vydáno stavební povolení 
bude podána žádost o dotaci 
na SFŽP

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

Výsadba ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PRO-
STRANSTVÍCH obce Doplnění výsadeb zeleně na veřejných prostranstvích — Probíhá průběžně v jarních 

a podzimních měsících

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

Výsadba ZELENĚ V EXTRAVILÁNU obce Doplnění výsadeb zeleně na polních cestách a stezkách. Výsadba izolač-
ní zeleně v okolí komunikací.   243 111 Podána žádost o dotaci na 

SFŽP

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

Výsadba zeleně – HŘBITOV Pletený Újezd Výsadba zeleně okolo asfaltového parkoviště před hřbitovní zdí. Doplně-
ní zeleně v areálu hřbitova 207 222 Podána žádost o dotaci na 

SFŽP  Ing. Dolejšová

Obnovení polní cesty a odvodnění DUBIN – 
VESELOVA

Obnovení polní cesty a vybudování odvodňovacího žlabu od dubové aleje 
směr les Veselov (katastr Velká Dobrá) 1 500 000 Vypracovaná studie Ing. Kolrusz

PROTIHLUKOVÝ OCHRANNÝ VAL podél D6 Vybudování zemního valu a jeho ozelenění podél komunikace D6.    — Vypracovaná studie Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

VYLOUČENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY Z OBCE Vypracování makrosimulační studie k vyloučení těžké nákladní dopravy 
z komunikací I/606 (Toskánka), II/118 (Braškov), III/0063)    3 000 000

Bude se zpracovávat VŘ na 
zpracovatele makrosimu-
lační studie

Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

Zprávy z MŠ

na školní rok 2022–2023

VE ČTVRTEK 12. 5. 2022
OD  1000 DO 1600 HODIN – v budově MŠ

Rodiče si k zápisu přinesou vyplněné formuláře, které naleznou na webu MŠ (www.
braskov.cz/materska-skolka/zapis-do-ms/), nebo si je mohou vyzvednout přímo v MŠ.

S sebou přineste: 
•  Žádost o přijetí dítěte do MŠ
•  Vyjádření lékaře (potvrzení o povinném očkování od pediatra)
•  Občanský průkaz
•  Rodný list dítěte

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti podle těchto kritérií: 
1. Děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis do MŠ a 

děti s odkladem školní docházky ze spádového školského obvodu (trvalý pobyt dítěte 
v obci – Braškov, Valdek, Toskánka), pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2. Děti od nejstaršího po nejmladšího – nejdříve však pro děti od 2 let – ze spádového škol-
ského obvodu (trvalý pobyt dítěte v obci – Braškov, Valdek, Toskánka)

3. Děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s od-
kladem školní docházky mimo spádový školský obvod obcí – Braškov, Valdek, Toskánka, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné.

4. Děti od nejstaršího po nejmladšího – nejdříve však od 2 let – mimo spádový školský 
obvod obcí – Braškov, Valdek, Toskánka.

Mateřská škola se naplňuje do počtu 60 dětí, což je nejvyšší povolený počet dětí v mateřské 
škole Braškov, okres Kladno, zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte
Seznam přijatých dětí (podle registračních čísel), bude zveřejněn na webu MŠ a ve vývěsce 
školy dne 1. 6. 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte písemně poštou, nebo 
datovou schránkou ( jen v případě, že uvedete v žádosti datovou schránku).

Zápis pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na 
Ukrajině, nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění po-
bytu na území ČR – bude probíhat v měsíci červnu 2022 (termín zápisu bude upřesněn).

V Braškově 11. 4. 2022                                                                  Petra Strejčková, DiS 
ředitelka školy

ZÁPIS DO MŠ BRAŠKOV

Vítání občánků – přihláška
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o slavnostní obřad, aby se přihlásili na OÚ Braškov

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OBEC BRAŠKOV
V případě zájmu o obřad „ Vítání občánků „ zašlete vyplněný dotazník na adresu:

Obecní úřad Braškov
Dukelská 11
273 51  Braškov

Tel.: 312 698 527
Event. zašlete e-mailem na adresu: ou@braskov.cz
Formulář je ke stažení na www.braskov.cz
Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Trvalý pobyt dítěte:

Adresa k zaslání pozvánky 
na akci „Vítání občánků“ 
(pokud se liší od bydliště): 

Telefon/mobil:

E-mail:

Souhlasím se zasláním pozvánky na akci „Vítání občánků.“ Svým podpisem dávám souhlas s využitím osobních 
údajů, a to pouze před akcí „Vítání občánků“, z důvodu zaslání pozvánky na akci „Vítání občánků“. Souhlas je 
dáván OÚ Braškov – evidence obyvatel, Dukelská 11, 273 51  Unhošť. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a 
informován/a ve smyslu ust. § 11,odst.(1) a (2) zákona č. 101/2000 Sb. o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou 
osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje 
zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl/a informován/a o právu 
přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné.

Podpis žadatele:Datum:



Zprávy z komisí

PROVOZ KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA JEN PODLE NOVÝCH PRAVIDEL – 2. DÍL
V poslední době dochází k zásadním změnám ve vývoji cen energií, které významně ovliv-
ňují nejen zdražování výrobků a služeb, ale i vytápění domácností. K nepříznivým změnám 
patří i dramatické výkyvy počasí, provázené neobvykle silnými vichřicemi. Výsledkem jsou 
jak hmotné škody na budovách, tak polomy a vývraty stromů a ochromení dopravy. V této 
situaci se nabízí zdánlivě jednoduchý přechod k vytápění nemovitostí dřevem.  
Od 1. září 2022 však musí být odstaveny z provozu kotle, které nebudou splňovat  ale-
spoň 3. spalinovou třídu dle ČSN EN 303-5. Ministerstvo životního prostředí na základě 
aktualizovaného Plánu zlepšování kvality ovzduší (dále jen PZKO) uvádí, že jen takto lze 
dosáhnout snížení emisí prachových částic PM 2,5 a PM10 až o 53 % a benzo(a)pyrénu až o 21 % 
proti současnému stavu ovzduší. Tento plán byl vydán v souladu se zadáním §9 zákona č. 
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon). Zmíněné znečišťující látky jsou do ovzduší 
vypouštěny majoritně z lokálních topenišť. Zejména z nevyhovujících kotlů a topidel na uhlí 
a na dřevo. Vzhledem k tomu, že překročení emisních limitů pro jmenované karcinogenní 
látky představuje vážné ohrožení pro lidské zdraví, stanovuje PZKO řadu opatření včetně 
plánu pro obce ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť. Ještě podrobnější metodika 
k účinné kontrole plnění požadavků kladených na provozovatele těchto topenišť podle 
zákona byla doručena obecním úřadům s rozšířenou pravomocí (dále jen ORP nebo magistrát). 
Na kladenském magistrátu je stanovena dokonce nová pozice pro pracovníka oprávně-
ného k metodickému řízení obecních úřadů a k fyzické kontrole stavu těchto topenišť. 
Cílem tohoto PZKO je jednak přimět provozovatele topenišť k dodržování správného reži-
mu spalování doporučeného výrobcem u vyhovujících topenišť, jednak je motivovat a 
pomoci při výměně nevyhovujících kotlů za moderní ekologické s výhodnou finanční 
podporou zvláště pro nízkopříjmové domácnosti. Doporučené jsou kotle automatické i 
ruční  na biomasu, tepelná čerpadla a plynový kotel kondenzační. 
Rada středočeského kraje schválila projekt „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva pro 
nízkopříjmové domácnosti“. Je to již 4. Výzva na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých 
kotlů na tuhá paliva, které bude již od září tohoto roku zakázáno používat. Tentokrát však 
nebudou krajské projekty zaměřeny na širokou veřejnost, ale oprávněnými žadateli budou 
lidé v důchodu a s nízkými příjmy. Příjem žádostí bude zahájen 1. června 2022. Z dotazní-
kového průzkumu bylo na konci letošního února zaregistrováno 1500 zájemců a je očekáván 
další nárůst, protože v kraji je stále několik tisíc nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Pro do-
mácnost žadatele platí, že průměrný roční čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 není 
vyšší, než 170 900 Kč. Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti také následující:
• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni žádosti o podporu starobní 

důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
• žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. Stejně tak nezletilí spolu-

vlastníci,
• žadatel v období od 1.1.2020 do doby podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo 

příspěvek na bydlení
Pro účely výpočtu průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých a studentů 
uvažují  ve výši 0 Kč. V domácnostech složených výhradně z důchodců není třeba dokládat 
výši příjmů.

Alternativou pro všechny žadatele je státní dotační program Nová zelená úsporám, který 
administruje Státní fond životního prostředí (SFŽP).
Lidem, kteří nestihnou výměnu kotle zrealizovat, hrozí podle MŽP finanční sankce. Výjimku 
tvoří lidé, kteří do 1. září o dotaci alespoň zažádají. 
Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu kotlikovedotace-sk.cz.

Jak poznat spalinovou třídu teplovodního kotle na tuhá paliva podle normy ČSN EN 
303-5? 
• Kotel nemá na štítku uvedenou třídu
• Výrobce již neexistuje
• Výkon se reguluje pouze přívodem vzduchu
• Kotel nemá doklad o revizi a je vyroben před rokem 2000

Bylo zjištěno, že mezi majiteli zdrojů na tuhá paliva je velmi nízká úroveň informovanosti 
o správném způsobu provozování těchto zdrojů. Sem patří nejen používání paliva přede-
psaného výrobcem, ale také správný způsob obsluhy a údržby a nakonec správně provedená 
kontrola technického stavu a provozu prostřednictvím odborně způsobilé osoby proškolené 
výrobcem zdroje, která je povinná jednou za 3 roky. Doklad o této pravidelné kontrole je 
provozovatel povinen předkládat po vyžádání úřadu ORP. V opačném případě se vystavuje 
riziku pokuty. Odborně způsobilou osobu lze nalézt v „Databázi odborně způsobilých osob“ podle 
adresy výrobce a typu kotle. Databázi je výrobce podle § 17 zákona povinen aktualizovat do 30 
dnů od udělení oprávnění dané osobě. Vyhláškou č. 216/2019 Sb. byl stanoven tzv. referenční 
limit pro fi nanční úhradu této periodické kontroly včetně dopravních nákladů do 50 km. Je to 
1 585 Kč bez DPH u kotlů starších bez řídící jednotky a 1 848 Kč u moderních s řídící jednotkou.

Správným provozováním a používáním předepsaného paliva je možné dosáhnout významné 
úspory a prodloužení životnosti zdroje. Naproti tomu nerespektování pokynů a povinností 
může vést k poškození zdroje a značně zvýšeným emisím znečišťujících karcinogenních 
látek, které obtěžují široké okolí. Přitom je to velmi prosté. Odborníci se shodují v tom, 
že pokud je soustava kotel, palivo a komín v pořádku, tak zjevné kouření z komína zmizí 
nejdéle 30 minut od zátopu. Tuto kontrolu má provést každý provozovatel ve vlastním 
zájmu tím, že se o tom přesvědčí na vlastní oči. Na jednu z falešných představ o vytápění 
dřevem je nutno zvláště upozornit. Ano, dřevo patří mezi obnovitelné zdroje s příznivou 
cenou zvláště v době sucha a kůrovcové kalamity. Avšak mezi ekologická paliva se řadí 
pouze dřevo suché. Již dávno bylo ověřeno, že dřevo je nutno sušit v rozštípaném stavu 
venku pod přístřeškem nejméně 2 roky. Poté má vlhkost pod 20 % a díky tomu až o 79 % 
vyšší výhřevnost než pokácené. V opačném případě dochází ke snížení účinnosti spalování, 
zanášení teplosměnných ploch zdroje i spalinových cest včetně komína, vzniku karcinogen-
ních emisí v kouři a nakonec zahoření komína s rizikem požáru.  
K zákonu č.133/1985 Sb. o požární ochraně byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 
Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Pro vytápění pevnými palivy musí být 
prováděno čištění 2× za rok, kontrola 1× za rok. Avšak revize musí být provedena v ná-
sledujících případech: 
• Nová spalinová cesta nebo stavební úprava komína
• Před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty
• Při změně druhu paliva
•  Před výměnou spotřebiče za jiný druh
• Po komínovém požáru nebo po vzniku trhlin
Doklady o čištění, kontrole a případné revizi spalinové cesty je provozovatel opět povinen 
předložit po vyžádání úřadu ORP.

Podle informací odborně způsobilých osob vykazuje až 80 % zdrojů nějaký nesoulad 
se zákonem o ochraně ovzduší, s pokyny výrobce, či závadu! Provozovatelé velmi často 
nerespektují druh paliva předepsaný výrobcem. V kotlech prohořívacích pro spalování 
koksu a dřeva spalují hnědé uhlí. Nebo naopak v násypných odhořívacích kotlech pro 
hnědé uhlí spalují dřevo. Oba případy vedou ke sníženému výkonu, zanášení spalinových 
cest a riziku požáru.
Dalším prohřeškem je nerespektování doporučení výrobce pro instalaci akumulační nádrže. 
Přitom využívání akumulačních nádrží u kotlů s ručním přikládáním na pevná paliva 
by mohlo přinést snížení množství karcinogenních emisí PM10 až o 53 % a benzo(a)
pyrénu až o 21 %. Problém kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním spočívá totiž zejména 
v omezené možnosti regulace výkonu. Při škrcení množství spalovacího vzduchu při snaze 
omezit výkon a častou obsluhu dochází k nedokonalému spalování a nadměrnému vývinu 
emisí. Proto je žádoucí hoření vyšším výkonem tak, že jeho přebytek slouží k ohřevu aku-
mulační nádrže. Akumulované teplo může být využito i bez provozu kotle jak pro vytápění, 
tak pro přípravu teplé užitkové vody.

Ing. Jiří Kolrusz, Komise životního prostředí

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE NOVÉHO ZÁKONA – 2. DÍL
Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. vešel v platnost koncem roku 2020. Směsný (netřídě-
ný) komunální odpad (SKO) představuje stále větší ekologickou hrozbu. Jeho skládkování 
nelze stále tolerovat a od roku 2030 musí skončit. Výjimka bude připuštěna pouze pro 
netříditelný zbytek, jehož výhřevnost v sušině je menší než 6,5 MJ/kg. Množství vytříděného 
odpadu ze SKO je nutno stále zvyšovat. Cíle jsou následující. 60 % v roce 2025, 65 % v roce 2030 
a 70% v roce 2035. Dnes je průměr ve středočeském kraji pouhých 40 %! Pobídek ke zlepšování 
třídění není málo. Poplatek za ukládání SKO na skládky postupně poroste z 800 Kč/t v roce 
2021 až na 1 850 Kč/t v roce 2030. Svozové fi rmy navyšují ceny nejen vzhledem k rostoucím 
cenám paliv a energií, ale také vzhledem k tzv. recyklační rezervě. V celé EU se totiž snižuje 
účinnost recyklace, protože jsou stále vyšší nároky i na kvalitu tříděného odpadu. Jinými 
slovy přibývá výmět, který bude nutno řešit spalováním. 
Naštěstí je tu ale nový bonus pro obce, ve kterých občané lépe třídí. Například pro loňský rok 
měla taková obec skládkovací poplatek pouhých 500 Kč/t namísto 800 Kč/t. Další významné 
snížení nákladů na odpady jak pro obec, tak pro občany je zrušení týdenního svozu SKO ve 
prospěch 14denního svozu. To jistě neuniklo vaší pozornosti. Svozy SKO šedá nádoba, plastů 
ve žlutých, papíru v modrých pytlech a bioodpadu ve hnědých nádobách (od dubna do 
listopadu) jsou 1× 14 dnů jen v sudých týdnech.
 V nádobách na SKO se také často objevují nejen plasty, ale také až 50% bioodpadu, který 
je nejvhodnější pro domácí kompostování, případně ukládání do hnědých nádob. Tím by 
mohly  odpadnout i náklady obce na svoz bioodpadu v kontejnerech. Posečenou trávu a pro-
řez stromů ze zahrady lze jistě řešit v každé nemovitosti bez účasti obce. Navíc se nejedná 
o odpad, ale o složky kompostu, či paliva po jejich usušení. Ve velkoobjemovém odpadu 
máme též rezervy. Své opodstatnění mají určitě koberce, umyvadla apod., avšak nábytek 
a dřevěné či kovové konstrukce by mohl jistě každý demontovat a roztřídit na druhotné 
suroviny vlastními silami. 

Odhaduje se, že zbývajících cca 30 % netříditel-
ného odpadu bude, stejně jako v západní Evro-
pě, spalováno v ZEVO (zařízení pro energetické 
využití odpadu). Ve Středočeském kraji je však 
dosud jen jediné ZEVO v Praze Malešicích, které 
je zcela vytíženo. Další má být v elektrárně 
Mělník. ČEZ jako garant již vypsal výběrové 
řízení pro jeho výstavbu.
Pro letošní rok 2022 již mají města a obce 
zpracovány a Ministerstvem vnitra schváleny 
nové OZV (Obecně závazné vyhlášky) v souladu 
s Evropskou legislativou. Tyto dvě vyhlášky 
č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpa-
dového hospodářství a č. 2/2021 o stanovení 
místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (včetně příloh) naleznete 
na webových stránkách obce Braškov. Kromě toho jsou přílohy č. 1 Ceník poplatků na rok 
2022 a č. 2 Ohlašovací povinnost plátce poplatku k dispozici jako tiskopisy na obecním úřadu.
Obec Braškov bude nadále pokračovat při zpoplatnění směsného komunálního odpadu ve 
spravedlivějším motivačním způsobu za objem odpadu, oproti jednotnému poplatku na 
občana za systém. Potom budou náklady na odpady jak pro občana, tak pro obec při stále 
rostoucích cenách skutečně závislé jen na úrovni třídění. To znamená čím důslednější třídění, 
tím menší náklady. Pro ilustraci město Kladno s jednotným poplatkem mělo v roce 2020 na 
odpadové hospodářství výdaje 106 mil. Kč a příjmy 35 mil. Kč.

Ing. Jiří Kolrusz, Komise životního prostředí



Knihovna

LUCIE BÍLÁ: Posílám to dál
Kniha zachycuje časový úsek zhruba posledních 15 let osobního a tvůrčího života naší nejpo-
pulárnější zpěvačky. Jsou v ní postavy zajímavých lidí, s nimiž se setkala nebo spolupracovala. 
Ale také její osobitý pohled na svět, na mezilidské vztahy, výchovu syna a život i odchod její 
milované maminky. 
Kniha je poutavým čtením, z něhož se každý dozví o tom, jak smýšlí a čím žije dvacetinásobná 
slavice Lucie Bílá.

KAREL GOTT: Má cesta za štěstím
Karel Gott se na sklonku hvězdné kariéry rozhodl zrekapitulovat svůj životní příběh. Knihu 
dokončil ještě za svého života a intenzivně též pracoval až do posledních dnů na obrazové 
dokumentaci. Otevřeně píše o svém soukromí, dcerách, manželství, kamarádech, ale také 
o věcech, které byly doposud zahaleny tajemstvím. Čtenářům se tak dostává do rukou ucelený 
obraz výjimečné osobnosti, která díky talentu, jedinečnému hlasu, nezměrné píli, poctivosti, 
slušnosti a osobnímu nasazení rozdávala publiku krásu, radost i sama sebe až do samého konce 
své životní pouti.
Publikace obsahuje 696 stran a 1 800 fotografi í a jiných obrazových i dokumentačních materiálů.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2021
Tak jako v minulém roce byla knihovna začátkem roku od ledna do dubna uzavřena vzhledem 
k pandemii. Tím došlo opět k poklesu výpůjček. Klesl ale i počet čtenářů, zejména dětských.
Celkem bylo půjčeno 1 608 knih. Registrováno bylo 100 čtenářů, z toho jen 19 dětí do 15 
let věku. Bylo uskutečněno pouze 413 návštěv. Jde o největší pokles za posledních 25 let. 
Knihovna měla ve svém fondu 4 547 svazků knih a 4 tituly časopisů (Tina, Receptář, Kreativ, 
Rozmarýna). Bylo zakoupeno 196 nových knih. Náklady na nákup knih a předplatné časopi-
sů činily 43 899 Kč. Vzhledem k digitalizaci knihovny byla navíc zakoupena nová technika 
(Notebook Dell, tiskárna a čtečka čárových kódů) v hodnotě 18 917 Kč.
V září pokračovala činnost dětského výtvarného kroužku. Uskutečnilo se 9 schůzek. Děti 
zde především zdokonalují svoje malířské umění a učí se různé výtvarné techniky. Tyto 
výtvarné kurzy jsou oblíbené a konají se od roku 2007.
Děti z mateřské školky navštívily knihovnu pouze jednou.
Výtvarné kurzy pro ženy se vzhledem k epidemii nekonaly.
V roce 2022 přeji knihovně mnoho pěkných nových knih, také nové dospělé i dětské čtenáře 
a všem hodně zdraví a naděje na lepší časy.

Věra Přibylová

Za poslední rok jsem zaslechl pár připomínek od místních občanů o nevhodnosti použí-
vání hasičské sirény, a to zejména v nočních hodinách. Divím se čím dál víc, jací občané 
v této vesnici žijí.
To, že svůj domácí odpad nosí do veřejných košů, už jsem přestal řešit, neboť jejich vysy-
pávání je náplní mojí práce. A ať jsou si jistí, že víme, kdo tuto ubohost páchá, a že jejich 
jména budo jednou zveřejněna, je nasnadě!
Ovšem nepoužívat sirénu v době nebezpečí… byť jakéhokoli, se mi zdá trošku blbé. Je 
statisticky dokázáno, že masivní povodně, které si loňského roku v Německu vyžádaly 
několik lidských životů, by nedosáhly do takových rozměrů… KDYBY NĚMCI MĚLI KLA-
SICKÉ SIRÉNY a ne vymoženosti moderní doby.
Dne 30. 3. v 03:08 hodin se naše siréna opět rozezněla. A teď se ptám všech těch stěžova-
telů a snad i vystrašených zvědavců, zda by byli oni  ochotni v tento čas vstát, obléknout 
se a běžet do hasičské zbrojnice, převléknout se, nasednout do zásahového vozidla a vyjet 
ZADARMO, DOBROVOLNĚ, nasadit svůj VOLNÝ čas, zdraví a možná i život při záchraně 
majetku i životů??? Byli v Chyňavě a zachránili, co se dalo. Za tři hodiny DOBROVOLNÉ práce.
Občané… siréna tu byla vždy… nebuďte sobečtí, vždyť může, nedej bože, jednou jít o váš 
majetek a život.

Pavel Stádník, kronikář, zastupitel obce a člen SDH Braškov

Kulturní komise informuje

Občanské zamyšlení

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

16. 4. 2022 Hasičská velikonoční zábava  Restaurace Na Valdeku SDH Braškov

bude zve-
řejněno na 
plakátech

Křeslo pro hosta – pan 
Václav Větvička (botanik) Restaurace Na Valdeku Obec Braškov

18. 6. 2022

Benefi ční festival 
Valdecký léto 2022

(kapely: All Right Band, 
Rock Caff e Valdek, The Cell, 
Hudba Praha Band, Brutus)

Amfi teáter lesopark Háj Obec Braškov

16. 7. 2022
Divadelní představení Tonka 
Šibenice – Divadlo Hostivice Amfi teáter lesopark Háj Obec Braškov

10. 9. 2022 Festival Valdecký Háj 2022 Amfi teáter lesopark Háj Obec Braškov

V případě mimořádných covidových opatření se akce konat nebudou.



Okénko pro děti
Konečně přichází jaro, které všichni napjatě očekáváme. Když se na nás usměje sluníčko 
a vykouknou první jarní kytičky, zazelená se tráva a první stromy, ocitáme se najednou v 
jarní pohádce. Ta nás mile osloví a naplní novou energií, radostí a chutí do života. Vedle 
jarních květin se probouzejí také zvířátka a z ospalých tvorečků se stávají hbití a pilní 
tvorové. Ptáci se vracejí z teplých zimovišť, usedají do korun stromů a vítají jaro jásavým 
zpěvem.
Také vy, milé děti, můžete vítat jaro například kreslením veselých obrázků nebo zdobením 
velikonočních vajíček. Připravíte tak jaru pěkné barevné přivítání. 
Zveme vás do naší VÝTVARNÉ DÍLNY, kterou najdete na Obecním úřadě u nás v Braškově. 
Budeme se tady na vás těšit každý pátek od 16 do 18 hodin.

Věra Přibylová, Kateřina Dolejšová, Olga Dolejšová

Sport – SK Braškov

SK Braškov starší přípravka na zimním halovém turnaji (4× foto)

SK Braškov mladší přípravka na zimním halovém turnaji (2× foto)



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

Hasiči informují
VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ SDH BRAŠKOV

V sobotu 15. 1. 2022 jsme s dětmi jeli na závody do Brandýska. Soutěžilo se nejen v ha-
sičských disciplínách, ale i v šikovnosti a chytrosti (např. zatloukání hřebíků, hádanky, 
stopy zvířat). Soptíci i Tazmáni vybojovali STŘÍBRNÉ MEDAILE. 
Další měsíc 26. 2. 2022 náš sbor pořádal 2. ročník Braškovské štafety. Přijelo ještě více 
družstev než v předchozím ročníku. Soutěžili přípravky, mladší žáci, starší žáci a v pře-
stávce si zaběhali i vedoucí. Plamínci získali ZLATO, Soptíci čtvrté místo a Tazmáni BRONZ.
Po covidové přestávce jsme konečně mohli uspořádat v sobotu 12. 3. 2022 Maškarní dětskou 
zábavu. Přišlo přes 40 dětí a bylo opravdu veselo, tančilo se a soutěžilo.
V březnu se hasičata zúčastnila nových závodů v Pleteném Újezdě v disciplíně útok CTIF. 
Bylo nádherné počasí, a tak si to děti užily. Soptíci byli druzí a Tazmáni třetí.

CO NÁS ČEKÁ
09. 04. 2022  závody Železný Soptík
23. 04. 2022  závody Dorostu na Braškově
30. 04. 2022  požární útok ve Lhotě
07. 05. 2022  požární útok v Žilině
14. 05. 2022  další závody Dorostu v Plchově
27.–29. 05. 2022 okresní kolo Plamene v Plchově
12. 06. 2022  závody 60 m a 100 m v Brandýsku

Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Braškovská štafeta 2022

Maškarní zábava

CTIF 2022

Občané obce Braškov, máte možnost se registrovat do této služby buď na obec-

ním úřadě, nebo využít aplikaci Mobilní Rozhlas MUNIPOLIS. 

Aplikace Mobilní Rozhlas je určena pro telefony jak se systémem Android, tak 

i systémem iOS. 

Díky aplikaci MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas 

budete mít důležité informace z naší obce 

vždy při ruce. Ať už se jedná o plánovanou 

odstávku vody, elektřiny atd. 

Nastavte si odběr informací
Budete pak moci dostávat důležité 
zprávy a oznámení z účtu Braškov
přímo do svého telefonu.

Oficiální novinky

Důležité informace

Pozvánky na události

Mobilní rozhlas Zprávy z komisí

SVOZ ODPADU, SEPARACE a BIO 2022
Každý sudý týden ve čtvrtek bude společně probíhat svoz:
• komunálního odpadu (černá popelnice)
• žlutý pytel (plast)
• modrý pytel (papír)
• BIO (hnědá popelnice)

TÝDEN

DATUM (ČTVRTEK)

KOMUNÁL
SEPARACE BIO

10 10. 3.  —

12 24. 3. —

14 7. 4. 7. 4.

16 21. 4. 21. 4.

18 5. 5. 5. 5.

20 19. 5. 19. 5.

22 2. 6. 2. 6.

24 16. 6. 16. 6.

26 30. 6. 30. 6.

28 14. 7. 14. 7.

30 28. 7. 28. 7.

TÝDEN

DATUM (ČTVRTEK)

KOMUNÁL
SEPARACE BIO

32 11. 8. 11. 8.

34 25. 8. 25. 8.

36 8. 9. 8. 9.

38 22. 9. 22. 9.

40 6. 10. 6. 10.

42 20. 10. 20. 10.

44 3. 11. —

46 17. 11. —

48 1. 12. —

50 15. 12. —

52 29. 12. —

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

OD 20. 4. DO 20. 6. 2022 
PROBĚHNE VEŘEJNÁ SBÍRKA  

ZA ÚČELEM FINANČNÍ POMOCI UKRAJINSKÝM 
UPRCHLÍKŮM DOČASNĚ ŽIJÍCÍM V OBCI BRAŠKOV

SBÍRKA BUDE PROBÍHAT FORMOU PŘENOSNÝCH 
POKLADNIČEK, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NA OÚ BRAŠKOV 

A PŘI KONÁNÍ RŮZNÝCH SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH 
AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE BRAŠKOV.

SBÍRKA BUDE UKONČENA PO FESTIVALU „VALDECKÝ LÉTO“

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ


