
ZÁPIS 
Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 
konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 

 
Program: 
1) Zahájení 
2) Kontrola plnění usnesení 17. zasedání 
3) Závěrečný účet obce vč. zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 
4) Zpráva o fin. hospodaření obce k 31.5.2010  
5) 2. změna rozpočtu na r. 2010 
6) Prodej části podílu hřbitova M. Přítočno 
7) Souhlas s přijetím dotací a fin. spoluúčastí na:  

• Vybudování In- line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie – Háj 
• Obnova dětského hřiště V Jezerech 
• Rekonstrukce místních komunikací Braškov – Toskánka, objekt ulice Polní 
a schválení výsledků výběrových řízení na uvedené akce 

8) Různé: 
• Rybník Valdek (jímání vody, doplnění o vodní rostliny) 
• Rybník Valdek – úprava hráze a jílové těsnění 
• Smlouva o věcném břemenu pro O2Telefonica 
• Úhrada neinvestičních nákladů na žáky ZŠ Unhošť 
• Braškov – náves II – dokončení úprav 
• Souhlas  s opakovanou nabídkou na prodej obecních pozemků 258/11 a  258/102 

9) Stanovení počtu zastupitelů pro volby do 6. zastupitelstva obce 
10) Diskuse 
11) Usnesení a závěr 

K bodu 1) ZAHÁJENÍ 
Zasedání zahájil a řídil starosta ing. Vladimír Dráb. Konstatoval, že v době zahájení je 

přítomno 8 členů zastupitelstva; omluveni: M. Cábová,  P. Horák, P. Sklenář a  M. Vostrá. S malým 
zpožděním se dostavili ing. V. Machovská, ing. J. Pošmourná a J. Havlík. Starosta konstatoval, že 
zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce a zveřejněn na úřední 
desce.  Dále starosta požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu. Další návrhy na 
doplnění nebyly vzneseny a program byl odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se 
zasedání bude řídit schváleným programem. 

Listiny s podpisy 11 členů zastupitelstva a 6 přítomných občanů jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: ing. V. Rašplička a J. Havlík  Do 
návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předseda ing. M. Doksanský, členové Z. Pokorný a E. 
Střelečková. 

 

K bodu 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 17. ZASEDÁNÍ 
 Starosta informoval, že zprávu o kontrole plnění usnesení 17. zasedání zastupitelstva  zastupitelé 
obdrželi a byla zveřejněna v Braškovských novinách a vyzval zastupitele, zda mají dotazy. Dotazy ani 
připomínky ke zprávě o kontrole plnění usnesení minulého zasedání nebyly vzneseny. 
 
 
K bodu 3)  ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VČ. ZPRÁVY O PŘEZKOUMÁNÍ 

HOSPOODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2009 
Podklady zastupitelé obdrželi a jsou přílohou originálu tohoto zápisu. Starosta požádal 

zastupitele o dotazy či připomínky: 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 



 
Kdo souhlasí, abychom tento materiál schválili v souladu se závěrem auditu bez výhrad? 
Pro: 11 hlasů  
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 4) ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.5.2010 

Starosta uvedl, že zpráva byla zveřejněna v B. novinách a všichni zastupitelé ji obdrželi jako 
podklady s pozvánkou na dnešní zasedání.  Požádal o dotazy a připomínky – nebyly vzneseny. 
 
 
K bodu 5) 2.  ZMĚNA ROZPOČTU OBCE PRO R. 2010 

 Starosta sdělil, že rovněž k tomuto bodu programu zastupitelé obdrželi veškeré podklady 
předem. Navržená změna zahrnuje především aktuální údaje o získaných dotacích a některé ostatní 
položky, předsedkyně rozpočtového výboru ji 22.6. odsouhlasila.  

 Požádal o dotazy a připomínky – nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s návrhem 2. změny rozpočtu na r. 2010? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 
 
K bodu 6) PRODEJ ČÁSTI PODÍLU HŘBITOVA M. PŘÍTOČNO 

Starosta uvedl, že obec je spoluvlastníkem (1/4) tohoto hřbitova spolu s obcemi Velké 
Přítočno, Malé Přítočno a Pletený Újezd. Firma Syrius  hodlá odkoupit bývalou kapli a kolumbárium, 
které jsou takřka v havarijním stavu. Ostatní obce s tímto řešením vyslovily souhlas. Rada obce 
navrhuje uvedenou část odprodat.  
Dotazy: 
Z. Pokorný – kolik nabídli cenu? 
Odpověď starosty:  nyní je to o tom, jestli vůbec budeme s nimi jednat o odprodeji. Kolik nabídnou 
cenu, budeme schvalovat na příštím zastupitelstvu. Teď schvalujeme jenom jestli vůbec chceme 
odprodat část hřbitova. 
 
Kdo souhlasí s odprodejem části hřbitova v M. Přítočně? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 7) SOUHLAS S PŘIJETÍM DOTACÍ A FINANČNÍ  SPOLUÚČASTÍ 

Starosta informoval, že obec uspěla se žádostmi o dotaci na akce: 
� Vybudování In-line dráhy na Háji 
� Obnova dětského hřiště V Jezerech 
� Rekonstrukce místní komunikace - Toskánka 

Podrobnosti jsou zřejmé z podkladů, které zastupitelé obdrželi. Je nutné vyjádřit souhlas 
s přijetím těchto dotací a se zajištěním jejich spolufinancování z rozpočtu obce 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 



Kdo souhlasí s přijetím uvedených dotací a finanční spoluúčastí obce? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA UVEDENÉ AKCE: 
Starosta konstatoval, že dnes byla uzavřena výběrová řízení na uvedené akce s těmito výsledky: 
 
• Vybudování In-line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie – Háj 

zhotovitel Froněk s.r.o., celkové náklady 5.891.829,-- Kč, spoluúčast obce 2.855.550,-- Kč 
 

• Obnova dětského hřiště V Jezerech 
zhotovitel Tomovy parky s.r.o., celkové náklady 430.352,-- Kč spoluúčast obce 130.000,-- Kč 
 

• Rekonstrukce místní komunikace – Toskánka, ul. Polní  
zhotovitel Froněk s.r.o, celkové náklady 3.788.549,-- Kč, spoluúčast obce 190.000,--  Kč 

Dotazy či připomínky nebyly vzneseny.  
 
Kdo souhlasí s výsledky výběrových řízení a spoluúčastí obce? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 8) RŮZNÉ: 
• Rybník Valdek (jímání a doplňování vody, vodní rostliny a zeleň) 

Zastupitelé jako podklady obdrželi cenové nabídky na jímání vody v dobách, kdy bude sucho, 
aby rybník nevyschnul a na osázení vodními rostlinami. 
Dotazy: 
T. Votava: budou se osazovat jen šikmé plochy nebo celé břehy. 
Odpověď starosty: jen břehy, musí se postupovat opatrně, tj. jen druhy, které nebudou rozpínavé 
a nezarostou celý rybník. 

 
Kdo souhlasí s realizací uvedené akce? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
• Rybník Valdek – úpravy hráze a jílové těsnění 

Komentář zastupitelé obdrželi. Měl hradit Středočeský kraj, ale odmítl zaplatit, proto musí 
uhradit obec, je to celkem 700 tis. Kč. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uvedeným návrhem vč. splátkového kalendáře? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 



• Věcné břemeno pro O2 TELEFONICA 
Podklady zastupitelé obdrželi. O2 Telefonica se rozhodla, že povede kabel napříč naší obcí. 
Rada obce doporučuje s navrženou smlouvou nesouhlasit. 
Dotazy: 
Ing. Machovská – to se bude kopat? 
Odpověď starosty:  kabel povede z Kožové Hory podél silnice II/118 a poté místními 
komunikacemi přes celý katastr obce. 
 

Kdo souhlasí s uvedeným věcným břemenem pro O2 Telefonica? 
Pro: 0 
Proti: 10 hlasů 
Zdržel se: 1 hlas (ing. Machovská) 
Výsledek hlasování: neodsouhlaseno 
 

 
• Úhrada neinvestičních nákladů na žáky ZŠ Unhošť 

Podklady zastupitelé obdrželi. Zdražuje se školné v Unhošti, napsali jsme nesouhlasný dopis, 
jednal s nimi místostarosta, nemáme instrument, jak s tím hnout. V Kladně zůstaly školy na 
stejných prostředcích a v Unhošti je navýšení cca o 30%. 
Dotazy:  
Ing. Machovská – pro srovnání v Kladně je to kolik? Neřekli nám dopředu, že chtějí navýšit? 
Odpověď místostarosty:  v Kladně 4.600,-- Kč/žáka.  
Odpověď pí. Střelečková: počítá se to každý rok znovu z nákladů za minulý rok. 
Odpověď místostarosta: sečtou všechny neinvestiční náklady škol. Vedli jsme s účetní několikrát  
při, některé položky jsou diskutabilní,  co tam patří či nepatří, např. oprava střechy metodicky 
není investice. V Kladně to drží, tam je to jiné, mají těch škol a žáků hodně. V Unhošti jdou 
náklady nahoru a podle zákona nemáme šanci nesouhlasit. 
Ing. Pošmourná – když říkáte, že každý rok dávají náklady za loňský rok a letos bylo 
mimořádně, tak by to příští rok mohlo být nižší. 
Odpověď pí. Střelečková: pokud si opět nenaúčtují mimořádné náklady. Možná letos nárazově,  
protože ty školy se slučovaly, ale energie jdou nahoru a stoupají náklady na provoz, nepočítala 
bych, že půjde rapidně dolů. 

 
• Braškov – náves II 

Jde o úpravy části návsi Braškov u bývalého pomníku před Stavimatem, které nebyly zahrnuty 
v akci „Revitalizace návsí“. Celkové náklady se odhadují do 120.000,-- Kč. 
Dotazy nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s realizací tohoto záměru? 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 
• Souhlas s opakovanou nabídkou na prodej obec. pozemků 258/11 a 258/102 

Rada obce doporučuje nabídku na prodej pozemků opakovat. Do teď se nikdo nepřihlásil, 
chceme znovu nabídnout, ne prodat, ale nabídnout. To znamená až nám někdo něco nabídne, půjde 
nabídka znovu do zastupitelstva, abychom odsouhlasili za kolik ano a za kolik ne. 
Dotazy nebyly vzneseny. 
 
 
Kdo souhlasí s opakováním nabídky na prodej pozemků? 



Pro: 11 hlasů 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
K bodu 9) STANOVENÍ POČTU ZASTUPITELŮ OBCE  

Podle rozhodnutí min. vnitra je nutné stanovit počet zastupitelů pro komunální volby 15. a 16. 
října 2010. Rada obce doporučuje zachovat stávající počet 15 zastupitelů. 
Dotazy: 
Ing. Machovská – já doporučuji 7 členů zastupitelstva, myslím si, že tím obec může ušetřit 
minimálně 200 tis. |Kč ročně a za volební období minimálně 800 tis. Kč. Všude se šetří, je to na 
zvážení. 
Odpověď místostarosty: já jsem si to takhle nevyčíslil a nechci to zpochybňovat. Faktem je, že 
jakékoliv jiné číslo než 15 vylučuje mít radu obce. A znamená to, že rada se schází za 14 dnů, a nelze 
vyloučit, že to zastupitelstvo by to čekalo rovněž. Jsou rozhodnutí, které jsou v pravomoci rady a 
když nebude rada, starosta je sice vybaven určitými pravomocemi, ale zastupitelstvo bude zasedat 
určitě častěji. Já mám zkušenosti, že to takhle dělají v menších okolních obcích. 
 
Kdo souhlasí, aby počet zastupitelů pro 6. volební období byl stanoven na 15? 
Pro: 9 hlasů 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská)  
Zdržel se: 1 hlas (Z. Pokorný) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno 
 
 
 
K bodu 10) DISKUSE 
V diskusi se nepřihlásil nikdo o slovo. 

 
 

K bodu 11) USNESENÍ A ZÁVĚR 
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise ing. M. Doksanský. 
 
Kdo souhlasí s návrhem usnesení? 
Pro: 10 hlasů  
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato 
 
 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17,30 hodin. 


