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ZÁPIS 
Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 
konaného dne 24. června 2013 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 

 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení 11. zasedání zastupitelstva 
3. Závěrečný účet obce za rok 2012 a výsledek auditu 
4. Schválení účetní závěrky za rok 2012 
5. Zpráva o finančním hospodaření obce k 31.5.2013 
6. Schválení územního plánu obce 
7. Stav a průběh akcí programu výstavby 
8. Různé: 

a) Návrh OZV č. 1/2013 o zákazu sázkových her 
b) Prodej části pozemku p.č. 11/15 
c) Návrh na odkup pozemku p.č. 61/17  
d) Směnná smlouva s Lesy ČR 
e) Návrh smlouvy na zpracování studie chodníku Valdek – Velká Dobrá 
f) Souhlas se stavbou chodníku Toskánka, ul. Pražská 

Doplněno dnes o tyto body : 
g) Personální záležitosti  
h) Souhlas s uzavřením smlouvy na administrátora  výběr. řízení na  zhotovitele akcí 

zařazených v Programu výstavby bodu „A“), „B“) a „Víceúčelový objekt obce“ 
i) Souhlas se smlouvou mezi SPF Group a obcí na zpracování žádosti o dotaci na projekt 

„Podpora a rozvoj cestovního ruchu“ 
j) Souhlas s uzavřením smlouvy se spol. WITERO s.r.o. o zabezpečení žádosti o dotaci 

na Rekonstrukci MŠ Braškov 
k) Souhlas s uzavřením smlouvy na zhotovitele projektu Rekonstrukce MŠ Braškov 
l) Zřízení funkce správce – technický pracovník obce Braškov a návrh na výběrové 
řízení 

m) Souhlas se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace „Revitalizace Braškovského potoka“ 

9. Diskuse  
10.  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 byli pp. B. Bečka, ing. V. Čermáková a  J. Havlík. 
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce,  
zveřejněn na úřední desce a požádal zastupitele o odsouhlasení rozšířeného programu v části  
8) Různé: o body g) až m). Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  

Starosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu. Rozšířený program byl 
odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit schváleným programem. 

 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: E. Střelečková a T. Votava.  Do 

návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně ing. K. Dolejšová a členové ing. Doksanský 
a ing. J. Kolrusz.  

Listiny s podpisy 12 členů zastupitelstva a 6 přítomných občanů jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu. 
 



 2 2

K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Starosta konstatoval že zastupitelé text obdrželi a byl zveřejněn v Braškovských novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom vzali informaci o kontrole plnění usnesení 11. zasedání na vědomí? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

 
K bodu 3) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012 A VÝSLEDEK AUDITU  

Starosta uvedl, že zastupitelé všechny podklady obdrželi. Zpráva byla zveřejněna na úřední 
desce obce i s elektronickým přístupem. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí, abychom závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2012 schválili bez výhrady? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
K bodu 4) SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁV ĚRKY ZA ROK 2012 

 Zastupitelé příslušné podklady obdrželi.  
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí se schválením účetní závěrky za rok 2012? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 
K bodu 5) ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.5.2013 

 Zastupitelé zprávu obdrželi a byla zveřejněna v B. novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí, abychom vzali výsledek hospodaření obce k 31.5.2013 s uspokojením na vědomí? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 



 3 3

K bodu 6) SCHVÁLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  
 Starosta uvedl, že územní plán byl zpracován v souladu se Zadáním územního plánu, který 
zastupitelstvo schválilo. Pověřeným zastupitelem i v úvodu prací na úz. plánu byl pan P. Sklenář. Po 
jeho odchodu jsme pověřeným zastupitelem stanovili p. F. Haase. 
 Návrh územního plánu byl 2x projednán s orgány a organizacemi veřejné správy a 2x 
s veřejností. 

Dnes tedy předkládáme po uvedeném projednání v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
územní plán obce zastupitelstvu ke schválení. 

Text příslušného návrhu usnesení č. 2 zastupitelstva jste obdrželi.  
Starosta požádal o dotazy a připomínky. 
 

Dotazy: 
Ing. Machovská: (přečetla své níže přetištěné stanovisko) 
Chci prezentovat stanovisko  k nově pořízenému ÚP . Stanovisko k ÚP bylo vypracováno ve spolupráci se 
zastupitelkou ing. Čermákovou, která se z důvodu nemoci nemohla VZ zasedání zúčastnit a vyjadřuje názor 
 nás obou .   
Zásadně nesouhlasíme s tím , jak se pořizovatel, t,j, Magistrát města Kladna a  pověřený zastupitel obce 
Braškov p. Haas vypořádali s námitkami vlastníků pozemků a připomínkami občanů,  které tento územní plán 
bezprostředně ovlivní  
 
 1.biokoridory -  zamítnutí námitek vlastníků pozemků proti umístění biokoridorů na soukromých pozemcích, 
s jejich zařazením do veřejně prospěšných opatřeních  a s důvody tohoto zamítnutí.  Pořizovatel a pověřený 
zastupitel zamítnutí odůvodňuje tím, že umístění biokoridorů bylo převzato z „Plánu ÚSES a vegetačních 
úprav pro obec Braškov“ Plán ÚSES a vegetačních úprav  si nechala na základě svých požadavků vypracovat 
sama obec, sama si jej odsouhlasila  a nyní se o něj samozřejmě opírá. Pořizovatel argumentuje, že pozemky 
pro územní systém ekologické stability nejsou v dokumentaci pro opakované veřejné projednání již začleněny 
jako veřejně prospěšná opatření s možností předkupního práva, jelikož novela stavebního zákona č. 350/2012 
Sb. to již neumožňuje. 
Ze stavebního zákona: 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) lze zařadit do veřejně prospěšných opatření definovaných v § 2 
odst. 1 písm. m) stavebního zákona. : „Dle zákona se rozumí veřejně prospěšným opatřením opatření 
nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a 
archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.“.  
Vymezit ÚSES v územně plánovací dokumentaci není však povinnost! O zařazení rozhoduje zastupitelstvo. 
 
Biokoridory v katastru obce se již dnes vyskytují ve své přirozené formě . Není tedy důvod je uměle a 
nákladně budovat  souběžně na sousedních, převážně soukromých pozemcích  a  pro tento účel zasahovat do 
vlastnických práv  majitelů dotčených  pozemků a zabírat další ornou půdu. Biokoridory navržené tímto 
územním plánem navíc končí na katastrální hranici obce, případně na hranici komunikace, bez logické 
návaznosti pokračování. 
  
Účelem vymezení biokoridorů jako veřejně prospěšné opatření v ÚP je snaha zajistit si pozemky v případě 
nedohody s vlasníkem, v krajním případě vyvlastněním a použít je na dotační titul.  
 
2. zamítnutí námitek vlastníka pozemku proti umístění ploch veřejné občanské vybavenosti – sociální služby 
pro seniory a veřejné prostranství  na soukromé pozemky  č. 118/1 a 118/11 a s uplatněním předkupního práva 
k těmto  pozemkům ve prospěch obce. Jedná se o  volné pozemky situované severně od silnice spojující 
Braškov s Valdekem. Obec si tyto pozemky nárokuje pro jejich lukrativní polohu  v centru obce s tím, že sama  
jiné vhodné pozemky nemá a tudíž využívá  předkupního práva k těmto pozemkům. Je to zemědělská půda, na 
které majitel hospodaří. Obec nedávno prodala parcely č. 258/11 a 258/102, které jsou umístěné ve vedlejší 
zástavbě nedaleko těchto dotčených pozemků , inkasovala peníze  a nyní si  nárokuje soukromé pozemky na 
VPS formou předkupního práva.  Toto nevnímáme jako využití institutu předkupního práva, ale jeho zneužití.  
 
3. Vlastník pozemků č. 243/90, 243/89 nesouhlasí s umístěním lokálního biocentra na svých pozemcích  a 
požaduje jejich zařazení  jako plochy zemědělské s výhledem pro zastavitelné plochy pro nízkopodlažní 
zástavbu. Jedná se o pozemky situované jižně od stávající zástavby na Háji.  Dle našeho názoru je tato lokalita 
pro bydlení v rodinných domech vhodná . I sousední pozemky ve vlastnictví pana starosty jsou v ÚP určeny 
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pro bydlení v RD. Tato plocha je mnohem vhodnější pro rodinné bydlení, než plocha Z1, která je situovaná 
v sousedství rychlostní komunikace, je zatížena hlukovou zátěží z této komunikace  a bydlení v RD bude 
podmíněno výstavbou protihlukových opatření a je též zatížena zvýšenými koncentracemi škodlivin v ovzduší.  
 
4. Vlastník pozemků č. 258/4, 258/120, 258/119, 258/118, 258/7 požaduje jejich zařazení do ploch pro bydlení 
v RD. Jedná se o pozemky po levé straně komunikace při výjezdu z Braškova směrem na Valdek. Pozemky 
jsou funkčně spojeny v jeden celek a navazují na stávající zástavbu. 
Požadavek byl zamítnut s odůvodněním, že se jedná o pramennou oblast Braškovského potoka, kvůli vodoteči, 
kam se stahuje voda z polí, že přes pozemek vedou inženýrské sítě, z důvodu ochrany ZPF a z urbanistického 
hlediska, protože by došlo ke „srůstání obcí“. S důvody zamítnutí zásadně nesouhlasíme. Braškovský potok 
vyvěrá z Braškovského rybníka, ochranné pásmo inženýrských sítí lze technicky řešit (jako jinde v území), 
územní plán umísťuje zástavbu na zemědělskou půdu stejné bonity v sousedství a zde tento problém nemá, 
vodoteč prochází v sousedství, nikoliv na  dotčených pozemcích. Srůstání obcí je pouze účelový důvod; 
pozemky se nachází na jednom katastrálním území v intravilánu obce a urbanistické řešení by mělo obec a její 
občany spojovat, nikoliv rozdělovat. Je s podivem, že takové důvody obec neshledala, když v minulosti na 
těchto soukromých pozemcích chtěla budovat nové centrum obce.  
 
-Zamítnutí námitky-nesouhlas s  umístěním komunikace na pozemku 258/7 je odůvodněno , že je zaznamenán 
pouze stávající stav v území a že na pozemku je komunikace již funkční . Tato tvrzení nejsou pravdivá a 
naznačují neznalost stavu v daném území. Na předmětném pozemku je dnes travnatá plocha, stávající 
komunikace vede vedle  na obecním pozemku a návrh ÚP  obecní komunikaci rozšiřuje do pozemku 
soukromého. 
 
-Zamítnutí námitky s požadavkem vyjmutí  vodního toku na pozemku parc.č. 258/118, který se na pozemku 
dnes již nevyskytuje ani není zatrubněn, jak se mylně domnívá pořizovatel - nepochopení či překroucení 
požadavku; bylo zamítnuto z důvodu nemožnosti změnit druh pozemku v katastru nemovitostí, toto 
požadováno nebylo, byl zde požadavek pozemku přičlenit využití shodné se sousedním pozemkem 258/4 a to 
v územním plánu, nikoliv v katastru nemovitostí.  
 
- Zamítnutí námitky s požadavkem vyjmutí pozemku  24/2, 406, 407 z veřejných prostranstvích 
s odůvodněním že se jedná o akceptaci současného stavu a že je projektant takto vymezil; jedná se o soukromé 
pozemky a právní stav nelze narovnat tímto konstatováním.  Obec by neměla využívat majetek, který  
nevlastní a ke k jehož používání nemá ani žádné oprávnění.  
 
5.Zamítnutí námitky změny plochy pozemku 22/1 z ploch bydlení v RD na plochu s určením plochy smíšené 
obytné s odůvodněním, že ve stávající zástavbě RD by toto zvýšilo hygienické zatížení lokality.  
Jedná se o areál bývalé zemědělské usedlosti s hospodářskými budovami, kde k bydlení byla využívána pouze 
jedna budova. Toto začlenění značně omezuje vlastníka ve využití areálu a  případných stavebních úpravách, 
které mohou směřovat pouze k bydlení v RD. Přitom plochy Smíšené obytné tohoto ÚP  zahrnují jak bydlení 
v RD, tak podnikatelskou činnost bez negativních vlivů na okolní zástavbu. 
 
6.Zamítnutí námitky-požadavek plochu Z1 vymezenou pro bydlení v rod. domech  zařadit do podmínečně 
přípustného využití s podmínkou, že v následujícím řízení bude prokázáno splnění hlukových limitů a  že 
veškerá protihluková opatření budou hrazena na náklady investora předmětných lokalit, resp.nebudou hrazena 
ze státních prostředků-  s odůvodněním že doplnění tohoto přípustného využití pouze do jedné plochy by bylo 
nekoncepční a že  výše uvedená komunikace prochází velkou částí území a dotýká se i jiných funkčních ploch 
a že  snížení negativních účinků dopravy je umožněno  možností umístění   dopravní technické infrastruktury 
na pozemku . 
Považujeme  tuto námitku za oprávněnou; již samotné umístění nové plochy pro rodinné bydlení hned vedle 
rychlostní komunikace je nekoncepční ,hlukovou zátěž  z rychlostní komunikace připouští i hluková studie,  
nové zastavitelné plochy podél komunikace R6 se týkají pouze plochy Z1, jiné funkční plochy se týkají 
stávající zástavby,  pouhé umístění dopravní a technické infrastruktury na pozemku hlukové zátěže pozemek 
Z1, nezbaví.    
 
Zastupitelstvo obce Braškov, které rozhodlo  na svém 14. veřejném zasedání dne 22.6.2009 o „Pořízení 
nového územního plánu obce“ ,  zároveň rozhodlo, že základní ideou nového územního plánu je, plochy 
určené stávajícím ÚP ve výhledu pro stavbu jiných staveb nežli bytových, zrušit. Podle tohoto dosud platného 
rozhodnutí neměla  být plocha Z1 pro bydlení v RD do nového ÚP vůbec zahrnuta. 
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Tato námitka o rozporu ÚP s rozhodnutím zastupitelstva byla  při projednávání ÚP prokazatelně uplatněna, ale 
pořizovatel na ni nijak nereagoval  a nerozhodl o ní, byť mu toto ukládá zákon.  
K připomínkám 
 Připomínkám týkajících se podrobnější regulace ploch pro výrobu a skladování , pro smíšené obytné území, 
podrobnější specifikace komerční občanské vybavenosti - byly zamítnuty  s odůvodněním, že  tato 
projednávaná dokumentace není změnou původního Územního plánu sídelního útvaru, ale jedná se o nový 
územní plán, že projektant  nepovažoval za vhodné limitovat minimální velikost parcel a max. index 
zastavění-  podatelům připomínek je samozřejmě známo že se projednává nový územní plán (jak může 
pořizovatel takto argumentovat?), připomínky byly občany Braškova  podány právě proto, že  regulace 
v návrhu ÚP chyběla, a vycházejí ze zkušenosti , jaké problémy občanům svévolná výstavba minulých let 
přinesla (VESETA, STAVIMAT a další ) a není jim lhostejné, co a kde se bude na území obce Braškov stavět 
.  
 
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí se schválením Územního plánu obce Braškov? 
Pro: 11 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 
 
K bodu 7) STAV A PRŮBĚH AKCÍ „PROGRAMU VÝSTAVBY“  

Starosta sdělil, že podklady zastupitelé obdrželi. Program je aktualizován a  přetištěn v B. 
novinách. Dále informoval o tom, že změna, která je v Programu, je v tom, že Regionální 
operační programy Severozápad přišly o peníze a ty peníze se rozdělovaly mezi jednotlivé 
kraje.Takže vznikl nový dotační titul, nebo měl by vyjít teď v červnu, a to je rekonstrukce 
mateřských škol. Takže bychom udělali tu střechu a pokusili bychom se zkapacitnit mat. školu a 
nějak ji ještě vylepšit. Proto máme dnes také tolik změn v Programu. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se schválením předloženého návrhu „Programu výstavby“? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

 
 

K bodu 8) RŮZNÉ: 
a) NÁVRH OZV č. 1/2013, O ZÁKAZU SÁZKOVÝCH HER V OBCI  

Návrh vyhlášky zastupitelé obdrželi. Její účinnost předpokládáme od 1.1.2014 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se schválením uvedené vyhlášky č. 1/2013? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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b) PRODEJ ČÁSTI POZEMKU č. 11/15 
Příslušné podklady zastupitelé obdrželi. Jde prakticky o legalizaci úprav, k nímž došlo při 
zřízení komunikace Ke Skalce a zrušení původní hráze rybníka. K realizaci úprav jsme dali 
předběžný souhlas. 

 Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí, aby obec zveřejnila záměr na prodej uvedené části pozemku? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 
 

c) NÁVRH NA ODKUP POZEMKU p. č. 61/17 
Podklady zastupitelé obdrželi. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 61/17? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

d) SMĚNNÁ SMLOUVA S LESY ČR 
Zastupitelé podklady obdrželi. Cílem této směny je, abychom se stali výlučnými vlastníky 
všech pozemků na Háji. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením předloženého návrhu směnné smlouvy s LESY ČR? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 

 
e) NÁVRH SMLOUVY NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE CHODNÍKU VALDEK– VELKÁ 

DOBRÁ 
Zastupitelstvu je předložen návrh smlouvy na zpracování studie, ověřující reálnost našeho 
záměru na realizaci tohoto chodníku  s Ing. Filipem. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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f) SOUHLAS SE STAVBOU CHODNÍKU TOSKÁNKA, UL. PRAŽSKÁ  
Zastupitelé podklady obdrželi. V současné době jednáme o dotaci na tuto akci. Žádost však 
nelze podat bez souhlasu zastupitelstva. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se záměrem na realizaci chodníků v části obce Toskánka? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 
 

g) PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI  
Pan Tomáš Votava požádal z osobních důvodů o uvolnění z funkce člena Rady obce Braškov. 
Na základě této skutečnosti rada po projednání dospěla k doporučení, aby na uvolněné místo 
byla zvolena ing. Dolejšová. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s volbou ing. K. Dolejšové do rady obce? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 
 

h) SOUHLAS S UZAVŘENÍM DÍL ČÍCH SMLUV NA ADMINISTRÁTORA VÝB ĚR. 
ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE AKCÍ, ZA ŘAZENÝCH V PROGRAMU VÝSTAVBY 
BODU „A)“, „B)“ A „VÍCEÚ ČELOVÝ OBJEKT OBCE“,  
Starosta uvedl, že se jedná o administrátora na dodavatele na projekt:  Podpora a rozvoj 
cestovního ruchu v obci Braškov, pod nímž se skrývá za A) Víceúčelová hala na hřišti; 
pódium na Háji; adaptace podkroví na OÚ s klubovnou a infocentrem pro turistický ruch a 
zastřešení dvora mezi OÚ. Dále  za B) je to parkoviště a rekonstrukce komunikací, kam patří 
parkoviště a ulice v Dubinách, ul. V Podlískách, rekonstrukce části ul. Spojovací a oprava 
části ulice K Háji. Poslední věc, která se má soutěžit tímto administrátorem je Obecní 
víceúčelový objekt. 

Dotazy: 
ing. Machovská: Co tady budeme cestovně ruchovat? Úplně jsem tomu nerozuměla.   
Odpověď starosty: to se nedivím, to chce číst noviny, mám to tady zopakovat? Regionální operační 
programy nedávají ty peníze na to, co vy chcete, ale co chtějí ony,  a  my se jim snažíme přizpůsobit. 
Je to srozumitelné?  
Ing. Machovská: ne úplně, ale asi se s tím musím nějak vyrovnat. 
Odpověď starosty: víc vám nepomůžu, já taky a nejen já, ale celá republika. 
 
Kdo souhlasí s uzavřením dílčích smluv s firmou M-Finance s.r.o.? 
Pro: 11 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
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      i)   SOUHLAS SE SMLOUVOU  MEZI SPF GROUP A OBCÍ NA ZPRACOVÁNÍ 

ŽÁDOSTI O DOTACI NA PROJEKT „PODPORY A ROZVOJ CESTO VNÍHO 
RUCHU“  
Starosta informoval, že SPF Group nám dala nejlepší nabídku na to, aby zpracovala žádost o 
dotaci na cestovní ruch. Cestovní ruch ještě jednou znovu zopakoval, že to znamená: 
Víceúčelová hala na hřišti, dále pódium na Háji, dále adaptaci podkroví OÚ na dílnu a 
klubovnu a infocentrum pro cestovní ruch a dále to znamená zastřešení dvora mezi OÚ a 
požární zbrojnicí. 

      Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy se SPF Group v.o.s.? 
Pro: 11 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 

 
 

j)  SOUHLAS S UZAVŘENÍM SMLOUVY SE SPOL. WITERO S.R.O. O 
ZABEZPEČENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA „REKONSTRUKCI MŠ BRAŠKOV“  
Starosta uvedl, že tady žádáme o peníze na MŠ. Jak říkal, ROP Severozápad vrací asi 
miliardu korun a to se rozdělí mezi jednotlivé kraje.Středočeský kraj má 400 mil. Kč na 
rekonstrukce školek. Potřebujeme rychle požádat o tyhle finance a nejlepší nabídku nám 
podala firma WITERO s.r.o. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením předložené mandátní smlouvy se spol. WITERO s.r.o.? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 

k) SOUHLAS S UZAVŘENÍM SMLOUVY NA ZHOTOVITELE PROJEKTU 
„REKONSTRUKCE MŠ BRAŠKOV  
Starosta uvedl, že potřebuje na školku projekt. Nejvýhodnější nabídku podal architekt Rajniš. 
Nejen z hlediska financí, ale i z hlediska času, který k tomu bude potřebovat. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením předložené smlouvy na projekt na rekonstrukci MŠ? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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l) ZŘÍZENÍ FUNKCE SPRÁVCE – TECHN. PRACOVNÍK OBCE BRAŠKO V A 
NÁVRH NA VÝB ĚROVÉ ŘÍZENÍ  
Starosta uvedl, že v minulém volebním období jsme v obci proinvestovali 120 milionů Kč. 
Bohužel ty investice sebou nesou i to, že to chce docela intenzivní údržbu, pokud bychom ji 
nevedli, tak ty věci budou chátrat. Dnes to děláme možná „kutilským“ způsobem, se dá říci, 
že vždycky někoho požádáme, aby nám pomohl a on nám pomůže. Starosta by byl hrozně 
rád, aby tady byl někdo, kdo to bude mít nejen jako projev dobré vůle, ale jako  svoji pracovní 
povinnost. Proto tady navrhujeme - rada obce, abychom toho člověka vybrali, dali jsme 
zastupitelům návrh,  jak by měla zadávací dokumentace vypadat.  
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na pozici správce – tech. pracovníka? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
 

m) SOUHLAS SE SMLOUVOU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O DÍLO NA 
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „REVITALIZACE 
BRAŠKOVSKÉHO POTOKA  
Starosta informoval, že se jedná s o náš potok z čístírny, který  bychom chtěli revitalizovat,  
aby se vedle něj dalo chodit. Návrh smlouvy zastupitelé obdrželi. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením předložené smlouvy? 
Pro: 12 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, ing. 

Machovská, Pilátová, ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

 
 
K bodu 9 DISKUSE 

V diskusi se přihlásili o slovo: 
 
E. Střelečková: chci se zeptat na MŠ, kdy by byl asi termín rekonstrukce? 
Odpověď starosty: zatím to je naprostá hudba budoucnosti. Jedná se o to, že musíme udělat projekt, 
protože na nás ten kraj zase nebude čekat, nikdo nic nemá, protože nikdo nečeká, že by na to peníze 
byly. My  musíme teď se tady domluvit na tom, a to jsme se domluvili, že rychle seženeme někoho, 
kdo by mohl profesionálně napsat žádost o ty peníze  a  rychle seženeme někoho, kdo by to dokázal 
dobře namalovat. To se nám asi podařilo a pak ještě potřebujeme moc a moc štěstí a okolností, které 
by nám pomohly k tomu, ty peníze získat. Nejbližší termín může být příští rok v létě. Nám to nedalo 
to nezkusit. 
 
J. Poštolková: chci se vrátit k jednání na inspekci ŽP  v Praze konaném  26. 3. 2013, kterého jsem se 
zúčastnila, bych chtěla říct zastupitelům, aby příště si ověřili, kdo podal vyjádření. K příslušnému 
záměru, který se týkal liniového kácení stromořadí při komunikaci II/118 Braškov – Kyšice se 
vyjádřil Magistrát města Kladna, odbor ŽP.  Před jednáním mi bylo sděleno, že jste si mysleli, že 
Sdružení. 
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Sdružení obdrželo od Inspekce dokument o zahájení správního řízení s upozorněním na ústní jednání 
a dále rozhodnutí o předběžném opatření. K této věci jsme se písemně nevyjadřovali až při správním 
jednání ústně a to je nasáno v protokole. 
Jsem ráda, že jsem se správního řízení zúčastnila a chtěla bych k tomu říct, že jsem byla překvapená 
argumenty, které uvedl p. místostarosta Haas, zejména těmi, které nebyly uvedeny do protokolu, 
protože tyto jsou nebezpečné jak pro zastupitele tak i pro obec. 
Udivuje mi, jak pan místostarosta může vůbec obec zastupovat. 
 
 
 
K bodu 10) USNESENÍ A ZÁVĚR 

Návrh usnesení č. 1 a usnesení č. 2 přečetla  předsedkyně návrhové komise ing. Dolejšová. 
Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s navrženým usnesením č. 1? 
Pro: 11 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
Kdo souhlasí  s navrženým usnesením č. 2 ? 
Pro: 11 hlasů (Cábová, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, ing. Kolrusz, Pilátová, ing. 

Randáková, Sochna, Střelečková, Votava) 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
Závěrečné slovo starosty: 
Starosta poděkoval zastupitelům za účast a za práci, kterou odvedli. Územní plán považuje za náš 
největší úspěch, děláme na něm již 2. volební období, někteří ze zastupitelů tu sedí 2. volební období 
a tentokrát cesta byla velmi dlouhá. Je naprosto výjimečný,  a to především tím, že je to územní plán, 
který neplní sny vlastníků půdy, ale plní sny většiny obce. Je to územní plán, který byl poprvé vlastně 
výhradně postaven podle plánu územní stability a myslí si, že na něj můžeme být pyšní. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,45 hodin. 


