
ZÁPIS 
Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 
konaného dne 19. března 2007 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 

 
 

Program: 
1) Zahájení 
2) Kontrola plnění usnesení 1. veřejného zasedání 
3) Informace o činnosti rady obce 
4) Výsledek hospodaření obce k 31.12.2006 a zpráva auditora 
5) Změna rozpočtu a rozpočtový výhled 
6) Stav přípravy akcí rozvoje obce 
7) Různé  
8) Diskuse 
9) Usnesení a závěr 

 
 K bodu 1) ZAHÁJENÍ  
 Zasedání zahájil a řídil starosta p. ing. Vladimír Dráb. Konstatoval, že v době zahájení 
je přítomno 9 členů zastupitelstva, s malým zpožděním se dostavila ing. Věra Machovská. 
Omluveni: M. Cábová, J. Havlík, P. Horák, P. Sklenář a M. Vostrá. 
 Starosta dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu byl 
odsouhlasen radou obce, zveřejněn na úřední desce a v Braškovských novinách. Poté přečetl 
body programu s tím, že v bodě  5) Různé budou projednány tyto záležitosti: 
• Spolupráce s Městskou policií Unhošť 
• Souhlas s přijetím dotací 
• Digitální mapa obce  
• Delegování zástupce obce na valnou hromadu VKM 
Dále starosta  požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu, případně o jeho 
doplnění. Návrhy na doplnění nebyly vzneseny a program byl odsouhlasen všemi hlasy.   
Na  dotaz starosty, zda všichni zastupitelé obdrželi pozvánku s materiály pro dnešní 
projednávání, bylo odpovězeno kladně.   
 Listiny s podpisy 10 členů zastupitelstva a 13 přítomných občanů jsou přílohou 
originálu tohoto zápisu. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni:  Zdeněk 
Pokorný a ing. Jana Pošmourná. Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni ing. Miroslav 
Doksanský jako předseda a členové Tomáš Votava a Eva Střelečková. 
 
K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ   – zpráva o 
kontrole byla otištěna v B. novinách a je přílohou originálu dnešního zápisu.  
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
K bodu 3) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY   
 Starosta ing. Dráb uvedl, že všechna usnesení ze schůzí rady obce jsou zveřejněna  na 
úřední desce, na www.stránkách obce a otištěna v B. novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
K bodu  4) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2006 A ZPRÁVA 
AUDITORA  
 Starosta ing. Dráb uvedl, že Výsledek hospodaření obce k 31.12.2006, Závěrečný účet 
obce za rok 2006 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za r. 2006 obdrželi zastupitelé 
spolu s pozvánkou na dnešní zasedání, dále byly zveřejněny na www. stránkách obce a jsou 
přílohou originálu tohoto zápisu. Výsledek hospodaření k 31.12.2006 byl otištěn také v B. 
novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 



 
 
K bodu 5) ZMĚNA ROZPOČTU A  ROZPOČTOVÝ VÝHLED  

Starosta uvedl, že návrh na 1. změnu rozpočtu obce byl rovněž zveřejněn a zaslán 
členům zastupitelstva a je přílohou originálu tohoto zápisu. 

 Na dotaz ing. Pošmourné  - kdy odsouhlasilo zastupitelstvo rozpočet na rok 2006, 
odpověděl místostarosta p. Haas:  rozpočet na rok 2006 byl schválen minulým zastupitelstvem 
v říjnu 2005. Dále podal informaci, že jeho 1. změna se týká přidělení dotace ze státního 
rozpočtu na rekonstrukci MŠ ve výši 6.5 mil. Kč. Rozhodnutí o přidělení prostředků již bylo 
doručeno. Je připravována dokumentace, proběhne výběrové řízení na zhotovitele a  
rekonstrukce je plánována v měsících červen až září. Změna rozpočtu zahrnuje také  navýšení 
výdajů o 300 tis.Kč na vybavení OÚ novým nábytkem a ústřednou místního rozhlasu, která 
dosloužila. Do výdajů  zařazujeme i pořízení digitální mapy obce - zatím odhadem za 200 tis. 
Kč. Zbývající investiční náklady jsou plánovány na dofinancování investic – obec má 
povinnost zajistit spolufinancování dotovaných akcí: MŠ, opravy komunikací a  projekty.  

Rozpočtový výhled je zpracován do roku 2010, byl  stanoven odhadem, požadují  jej 
v případě žádosti o dotace státní orgány. 
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
K bodu 6) STAV PŘÍPRAVY AKCÍ ROZVOJE OBCE  
  Starosta informoval, že článek na toto téma byl otištěn v B. novinách a byl rovněž 
předán zastupitelům s pozvánkou na zasedání. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
  
7) RŮZNÉ 
 Starosta ing. Dráb podal krátkou informaci k následujícím bodů: 

• Spolupráce s Městskou policií Unhošť – rozšíření spolupráce ne jako u smlouvy 
s Městskou policií Kladno; navíc kontroly parkování a veřejný pořádek nejen měření 
rychlosti.  Zastupitelstvo města Unhoště již spolupráci schválilo. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
• Souhlas s přijetím dotací  

-    od MF ČR na rekonstrukci MŠ ve výši     6.500 tis. Kč 
- od Středočeského kraje  

Program obnovy venkova - na úhradu části úroků ve výši                  32 tis. Kč 
na rekonstrukci komunikace K Háji     200 tis. Kč 

- od ČEZ (nadace) na obnovu dětského hřiště        300 tis. Kč 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
• Souhlas s pořízením digitální mapy obce nákladem cca 200 tis. Kč 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
• Delegování zástupce obce na valnou hromadu VKM 

Rada navrhuje místostarostu F. Haase. 
Dotaz Z. Pokorný: v návrhu usnesení jsou uvedena ještě 2 neznámá jména náhradníků – 

Hlavín a Kyllar. 
Odpověď místostarosty: obec je členem Svazku měst a obcí VKM, pokud nevyšle svého 

zástupce na valnou hromadu,  navrhuje zástupce tento svazek. 
Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 
 

K bodu 6) DISKUSE 
V diskusi se přihlásili o slovo: 
 



Ing. J. Pošmourná: chci ocenit umístění nových laviček na Háji na příjemném místě, včetně 
odpadkových košů. Mám dotaz zda by  nešlo protáhnout až na plánované odstavné parkoviště 
kolem Božích muk. 
Odpověď starosty:  cesta od statku k Háji se plánuje jako cyklostezka (krajská cyklostezka). 
Máme problém s více cestami – dnes jsme např.  procházeli obecní pozemky, které vlastníme. 
Všude by se měly stát připravované cyklostezky předmětem žádosti o finance – k tomu je 
nutná změna územního plánu, bez toho nám z Regionálních operačních programu peníze 
nedají. Nic jiného v úz. plánu měnit nebudeme. Předpokládám, že to bude dost složité 
papírování, pokud nestihneme, stihne příští zastupitelstvo, chceme plánovat dopředu.  
Odpověď J. Novotný: chci doplnit k cyklostezkám - cesty musí být obecní, staré cesty jsou 
zarostlé a nové cesty jsou vyjeté jinde (vedle). Zemědělci je musí rozorat, je nutné je vést po 
starých cestách a zlikvidovat náletové křoviny. Cyklostezka má zvláštní statut, např. na ně 
nesmí vjet zemědělci s technikou, musí mít cestu vedle.  
Odpověď starosty: je to nesmírně složité; plánovaná cyklostezka vede z K. Hory - po pravé 
straně se musí zatrubnit škarpa a pokračování přes obce až do Malých Kyšic. Pokud se obce 
spojí, musíme požádat o peníze. Když se příští rok  podaří zažádat bude to velký úspěch. 
Cyklostezka může být zdrojem financí na vše – od laviček až po úpravu cesty. 
Ing. J. Pošmourná – proč byl na Háji na cestu navezen recyklát? 
Odpověď starosty: recyklát je jako podkladní vrstva, na něj  bude navezen štěrk. Živice je 
přírodní materiál, úprava  není sice estetická, protože bylo mokro, byly práce přerušeny a 
pokračovat se bude tuto sobotu. Bude se drtit ještě  zbytek křoví a poté bude navezena hlína 
na bývalou skládku. Na recyklát se nakonec zaválcuje štěrk. Původně cesta sloužila pro 
povozy. Do budoucna bychom z druhé strany od Háje chtěli vybudovat pro děti 
skateboardovou asfaltovou plochu. 
J. Poštolka – od 1.1.2010 bude platit nová legislativa EU, která se týká odpadní a pitné vody. 
Zatím s tím nikdo nepočítá. Přes Braškov od Horky vede azbestocementové vodovodní 
potrubí. Pro odpadní vody budeme muset rekonstruovat stoku od Valdeku na Braškov, která 
je netěsná, jinak budeme v rozporu se zákonem. Kdo bude financovat, voda je jasná, u 
kanalizace nevím, budeme se muset  zabývat. 
Odpověď starosty:  děkuji p. Poštolkovi. 
J. Poštolková – líbilo se mi, starosto, tvoje slovo, ale nebylo řečeno, že bylo projednáváno 
Integrované  povolení Vesety,  alespoň protokol jste dostali. 
Odpověď starosty: Nedostali, viděl jsem papíry, které kolují po obci. 
J. Poštolková - to není oficiální protokol, který by jste měli uveřejnit, jedná se o celou ulici, 
jestli by to šlo napravit. Dále se chci zeptat k doplňku,  co napsal ing. Kolrus, co se týká 
kácení stromů u Kamenky, jestli by šlo doplnit zápis o to,  co v něm scházelo.  
M Šímová  - mám dotaz, čí je silnice u rybníka na Braškově? Stěžoval si pan Kouba, že tam 
nesmíme stát. Vadí mu asi, že neparkují auta rovně, ale napříč. 
Odpověď starosty – je to obecní silnice. Je tam zákaz zastavení? Teď nevyřešíme, cítím ale, 
že máte k silnici vztah  se chovat jako ke svému. Každý nemůže  parkovat kde chce, až bude 
přesně definováno, kde se může parkovat, může policie pokutovat. Chceme se vyhnout 
skladování aut po ulicích a  bude jasně definováno. Dnes jsou ale silnice ve špatném stavu, 
teď to bude chtít sousedskou vlídnost ….. 
Odpověď ing. Machovská – myslím, že je definováno, kde se může parkovat. Navrhuji dát 
značku parkoviště a 4 vyhrazená místa pro MŠ. 
E.  Střelečková – pro MŠ není nutné, rodiče přijedou a odjedou, nedoporučuji vyhradit 
parkoviště. Mám ale spíše připomínku k parkování firmy Šumitrans v obci. Nákladní auto 
blokuje cestu u chodníku na Toskánku, je vyloženě v cestě. 
Odpověď starosty – komise veř. pořádku a stavební komise bude mít za úkol obec projít a 
zákazovou značku umístit hned, pak uvidíme, zda dokáže městská policie pokutovat. Do léta 
bychom měli vyřešit.  
J. Novotný – mám dotaz k výstavbě domů v Pleteném.Újezdu, k článku co napsal ing. 
Doksanský do B. novin. Kdy to hrozí? 
OdpověĎ ing. Doksanský  -  pokud vím, nebylo ještě zahájeno územní řízení, včas se 
dozvíme. 



Z.Pokorný – na doplnění zmínka o kruhovém objezdu nad Braškovem, když je zde 
plánována takováto lokalita. 
Odpověď starosty – navrhovaný kruhový objezd by byl na  katastru Pl.Újezda. 
 
JUDr. E. Kučerová – chci se zeptat na situaci u hřiště, jestli se počítá s retardérem? 
Odpověď starosty chystáme velkou akci, která se bude týkat dopravních opatření a zklidnění 
dopravy v obci. Bude financovat krajský úřad, zřejmě budeme zařazeni do plánu na příští rok.  
Součástí studie jsou přechody se semafory a nájezdem u hřiště, u MŠ, u restaurace na Valdeku 
apod. 
M. Šímová – u MŠ snad retardér ne. Loni byly odstraněny proužky – akustická brzda, které 
znovu instalovat nechceme. 
Odpověď starosty – na dopravní opatření které chystáme, víme kde vzít peníze. Auta 
nezakážeme, ale otrávíme jim cestu přes obec, že budou jezdit jinudy. Druhým dopravním 
opatřením je umístění  statistického měřiče rychlosti (tzv. světelný radar) na Valdeku i na 
Braškově. Třetím opatřením je vybudovat široký chodník u vjezdu do obce od Kyšic u býv. st. 
statku, zatím jako návrh rady a zastupitelé o nich rozhodnou, pokud budou chtít. 
M. Kaňka: co uděláme s kouřícími komíny, pálí odpad v pravé poledne v neděli, co s tím? 
Odpověď starosty - dejte do novin příspěvek, kdy a v kolik hodin se  kouřilo z komína. Pálení 
je na vesnici nešvar. Už i já mám na zahradní odpad štěpkovač, bez něho se neobejdeme. 
Napíšeme do Braškovských novin článek o štěpkovači, jeho pořízení není drahé. 
Ing. Pošmourná: co obnáší projekt revitalizace rybníků? 
Odpověď starosty  jeho účelem je, aby byly hezčí. Jedná se o obnovu od stavidla, pramenů, 
rostlin, chodníky, zábradlí a všechno ostatní.  Peníze v Regionálním operačním programu. 
Součástí projektu „Náves“, který zahrnuje revitalizace rybníků, je i zastávku ČSAD se  
zálivem, obnovu obrubníků a na Braškově např. i fasádu na budově OÚ a hlavně zeleň. 
Vysadit vzrostlé stromy, které sem historicky patří, stávající zeleň je omyl. Projekt  je na OÚ 
pokud budete chtít vidět. 
Ing. J. Kolrusz – u rybníku na Valdeku bude problém s čistotou vody. Na Braškově 
odkanalizování mimo rybník, je nová hráz, napájení čistými spodními vodami. Valdecký 
rybník má  nejsilnější prameny z lesa, zde se podepsali občané, když byla skládka zavezena 
tunami odpadu, nebude dobrá voda. 
Odpověď ing. Pošmourná – pamatuji, že kdysi v době, kdy se rybník každoročně čistil 
svépomocí občanů  a sloužil jako koupaliště,  jsme s manželem postřikovali vodu v rybníku 
modrou skalicí a tehdy zde bylo vidět množství pulců. Třeba to není tak špatné, jak se nám 
zdá. 

 
K bodu  8)  USNESENÍ A ZÁVĚR: 
 Návrh usnesení přečetl za návrhovou komisi ing. M. Doksanský. 
Dotaz ing. Machovské – smlouva s Městskou policií Unhošť bude na všechny úkony, ne jako 
s Kladnem? 
Odpověď starosty  ano na všechny úkony, které si dovedeme představit, aby obec mohla 
ohodnotit, pak se domluvíme a schválíme.  
Odp. místostarosty: uzavření smlouvy na úkony za 2 až 4 tis. Kč/měsíčně závisí na doplnění 
stávající jednotky o strážníky a poté bude uzavření veřejnoprávní smlouvy schvalovat kraj. 
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení 
Výsledek hlasování:  pro 10 hlasů 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,55 hod. 


