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ZÁPIS 
Z MIMO ŘÁDNÉHO 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 13. července 2015 od 17,00 hodin na OÚ Braškov 
 
 
 
 

Program:  
1. Zahájení 
2. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v obci Braškov“ 
3. Záměr na prodej stavebního pozemku p.č. 177/17 
4. Vrácení přeplatku MR Bratronicko 
5. Prodej pozemku pod trafostanicí ČEZ U Hřiště 
6. Diskuse 
7. Usnesení a závěr 
 
 
  
K bodu 1) ZAHÁJENÍ  
Zasedání zahájil a řídil starosta ing. Vladimír Dráb. Konstatoval, že v době zahájení je přítomno 
13 členů zastupitelstva, omluveni:  J. Peták, Ing. M. Randákové. Starosta konstatoval, že zasedání 
bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce a zveřejněn na úřední desce.  
Přečetl návrh programu a požádal o návrhy na změnu či doplnění programu.Další návrhy nebyly 
vzneseny a program byl odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit 
schváleným programem.  
Všechny zaslané písemné podklady a smlouvy jsou přílohou originálu tohoto zápisu 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: B. Bečka a  T. Votava.  Do návrhové komise 
byli jednomyslně zvoleni: předseda ing. M. Doksanský, členové Ing. M. Vostrá a J. Sochna. 
Listiny s podpisy 13 členů zastupitelstva a 2 přítomných občanů jsou přílohou originálu tohoto 
zápisu. 
 
 
 
K bodu 2) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROJEKT „R EKONSTRUKCE 

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI BRAŠKOV“  
Starosta uvedl, že mimořádné zasedání se dnes koná kvůli přidělení dotace na projekt 
Rekonstrukce místních komunikací. Oznámení o schválení projektu ze dne 16.6.2015 a 
návrh smlouvy o poskytnutí dotace zastupitelé obdrželi.  
Zahájení realizace projektu má být 1.8. a hotovo do konce října. Není na to moc času a 
abychom mohli vypsat výběrové řízení na ulici V Podlískách, Akátovou a K Háji musí 
zastupitelé schválit přijetí dotace. Dotazy ani připomínky nebyli vzneseny. 
 
Kdo souhlasí  s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou 
soudržnosti Střední Čechy až do výše 5.679.936,30 Kč a vyčleněním peněžní částky na 
financování realizace tohoto projektu až do výše 6.682.278,-- Kč? 
Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Kolrusz, Pilátová, 
Sochna, Stádník, Střelečková, Vostrá, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 3) ZÁMĚR NA PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU P. Č. 177/17 
  Starosta informoval, že rada navrhla vypsat  oznámení o záměru na prodej pozemku 
obálkovou metodou, zjistit, kdo by dal nejvíc. Pozemek obec nepotřebuje, ale potřebuje jiné 
věci. Informaci k pozemku z KN zastupitelé obdrželi. 
Dotazy:  
ing. Vostrá – kolik je odhad, za kolik by se mohlo prodat a je to prodej v souvislosti 
s dotacemi? 
Odpověď starosty:  Potřebujeme peníze na kofinancování akcí a ceny pozemků se pohybují 
od 1.800,-- až 2.200,-- Kč/m2.  
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí  se zveřejněním záměru na prodej stavebního pozemku p.č. 177/17 o výměře 1.380 
m2? 
Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Kolrusz, Pilátová, 
Sochna, Stádník, Střelečková, Vostrá, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 4) VRÁCENÍ PŘEPLATKU MIKROREGIONU BRATRONICKO  
 Podklady k vrácení přeplatku na projektovou dokumentaci akce  Cyklostezka Kladno – 
Kožova hora – Malé Kyšice zastupitelé obdrželi s komentářem. Dotazy ani připomínky 
nebyly vzneseny. 
Kdo souhlasí  s vrácením přeplatku ve výši 114.210,-- Kč Mikroregionu Bratronicko? 
Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Kolrusz, Pilátová, 
Sochna, Stádník, Střelečková, Vostrá, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
K bodu 5) PRODEJ POZEMKU POD TRAFOSTANICÍ ČEZ U HŘIŠTĚ 
 Podklad s orientačním plánkem a vyznačením budoucího nově vzniklého pozemku 
pod trafostanicí o výměře cca 45 m2 zastupitelé obdrželi. Starosta požádal zastupitele o 
navržení ceny  k jednání : návrhy od 1.000,-- až 2.000,-- Kč/m2 . 
    
Kdo souhlasí  s prodejem po zaměření uvedeného pozemku za cenu 1.000,-- až 2.000,-- Kč/m2? 
Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Kolrusz, Pilátová, 
Sochna, Stádník, Střelečková, Vostrá, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 6) DISKUSE 
V diskusi se přihlásili o slovo: 
J. Poštolková – jak dopadl ing. Kolrusz na jednání o dopravě na kladenském magistrátu? V noci 
zde projede na 30 kamionů, není možné mít otevřená okna. Dříve jezdili jen Veseta se 
Stavimatem, měli určené hodiny a najednou tu jezdí kamiony i v noci. Jedná se o zdraví lidí. 
Odpověď ing. Kolrusz: doprava nebyla hlavním bodem jednání. Novela silničního zákona byla 
sice již schválena  poslaneckou sněmovnou, ale bohužel legislativní proces není ještě u konce. 
Středočeský kraj nás ujistil, že začne jednat po vydání novely silničního zákona, je to problém 
celého kraje. 
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Odpověď ing. Vostrá: zvýšená doprava je dána i opravami dálnice, kdy  jsou postupně uzavírky na 
některých sjezdech.  
J. Sochna – kdy budou pokračovat na Toskánce s výstavbou vjezdů?  
Odpověď starosty: až na to seženeme peníze, z rozpočtu to nepůjde. 
 
 
K bodu 7) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise ing. Miroslav Doksanský.    
Připomínky ani návrhy na doplnění nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení? 
Pro: 13 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Kolrusz, Pilátová, 
Sochna, Stádník, Střelečková, Vostrá, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,20 hodin. 
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Usnesení č. 1 

4.zasedání Zastupitelstva obce Braškov,konaného dne 13. července 2015 na OÚ Braškov 

Zastupitelstvo obce Braškov po projednání 

• v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v obci Braškov“, reg. č. 
CZ.1.15/1.1.00/5a.02029 schvaluje uzavření Smlouvy o  poskytnutí dotace s  Regionální radou 
regionu soudržnosti Střední Čechy k  tomuto projektu až do výše 5  679  936,30  Kč  a schvaluje 
vyčlenění peněžní částky na financování realizace tohoto projektu až do výše 6  682  278,00  
Kč,  odpovídající celkovým způsobilým výdajům projektu. 

 

Usnesení č. 2 

4. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 13. července 2015 na OÚ Braškov 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
 
souhlasí  
• Se zveřejněním záměru na prodej stavebního pozemku p.č. 177/17 o výměře 1380 m2 
• S vrácením přeplatku ve výši 114.210,-- Kč Mikroregionu Bratronicko 
• Se zaměřením a  prodejem pozemku pod trafostanicí ČEZ  v lokalitě U Hřiště za cenu 1.000,-- 

až 2.000,-- Kč/m2 
 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír D r á b 
 starosta 

 
Ověřovatelé: 
 
Bohumil   B e č k a 
 
Tomáš   V o t a v a 
 
Zapsala: Jarmila Hehejíková 


