
 
 

ZÁPIS 
ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 1. října 2007 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov 
 

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 3. veř. zasedání  
3. Informace o činnosti rady obce  
4. Výsledek hospodaření obce k 31.8.2007 a návrh 3. změny rozpočtu na r. 2007 
5. Informace o průběhu rekonstrukce MŠ a organizace provozu  
6. Informace o stavu zajištění a průběhu akcí „Programu rozvoje obce“  
7. Různé: souhlas zastupitelstva  

a) s dofinancováním akcí Stát. fondu dopravní infrastruktury a 
obnovou zeleně MŠ   

b) s bezúplatnými převody pozemků od kraje pro chodníky v obci 
(Braškov – jih, Valdek – Karlovarská) 

c) s realizací akcí, zařazených v aktualizovaném „Programu rozvoje obce“ 
d) s přípravou a realizací akce „Oprava silnice III/0063“ (Karlovarská) včetně 

doplnění kanalizace a chodníků 
e) s předložením žádosti o dotace na opravu fasády OÚ 

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 12 členů zastupitelstva; dodatečně se dostavila ing. Věra Machovská. Omluveni: 
J. Havlík (dovolená) a M. Vostrá (služ. cesta). 
  Starosta oznámil,že příště bude z jednání pořízen audiozáznam  a uvedl, že v jednacím 
řádu je stanoven pro jeden diskusní příspěvek max. čas 5 minut.  

  Starosta dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu byl 
odsouhlasen radou obce, zveřejněn na úřední desce a v Braškovských novinách.  

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 se všemi materiály pro dnešní 
projednávání, bylo odpovězeno kladně (podkladové materiály byly odeslány el. poštou).  
 Listiny s podpisy 13 členů zastupitelstva a 7 přítomných občanů jsou přílohou 
originálu tohoto zápisu. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni:  Petr Sklenář a 
ing. Vojtěch  Rašplička. Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně Eva 
Střelečková a členové Petr Horák a Tomáš Votava. 
 
 
K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ   
K bodu 3) INFORMACE O ČINNOSTI RADY OBCE  
 Zprávu o  kontrole plnění usnesení  3. veř. zasedání přednesl starosta a je přílohou 
originálu tohoto zápisu. 
 K informaci o činnosti rady starosta ing. Dráb uvedl, že o úkolech kterými se rada 
obce zabývala a závěrech jsou zastupitelé i občané informováni formou zveřejněných 
usneseních všech schůzí, a to na  úřední desce, na www.stránkách  a byla otištěna v B. 
novinách.  
 
Dotazy ani připomínky k činnosti rady nebyly vzneseny. 
 



K bodu 4) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.8.2007 a  
 NÁVRH 3. ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2007 
 Zprávu  o finančním hospodaření obce k 31.8.2007 obdrželi zastupitelé předem a byla 
otištěna v B. novinách.  

Důvodem pro 3. změnu rozpočtu bylo to, že se obci podařilo získat dotace od Státního 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva pro místní rozvoj, u kterých je nutno počítat se 
spoluúčastí obce, se kterou ve změně č. 2 rozpočtu nebylo uvažováno. 
 
Dotazy: 
Ing. Doksanský – výdaje na hřiště byly poníženy  o 50 tis. Kč a je možné že nebude stačit. 
Odpověď místostarosty:  návrh byl projednán ve fin. výboru. Vycházeli  z výsledků 
hospodaření k 31.8. a u některých položek došlo ke snížení. Finanční situace obce není 
jednoduchá, hledáme, kde lze výdaje ponížit. Existuje ale rozpočtová rezerva, z níž lze uhradit 
případné další výdaje.  
Odpověď starosty:  z letošního rozpočtu byla poskytnuta záloha na projekt  nového stadionu 
ve výši 100 tis. Kč. Dokumentace musí být připravena, žádáme o dotační tituly, potom 
budeme muset zjistít kofinancování 10-15%.    
V. Přibylová – byla rovněž krácena částka na knihovnu, to by neumožnilo nákup knižních 
novinek. 
Odpověď starosty: nechceme, aby k tomuto krácení došlo ani u knihovny ani u sportovců. 
 

 
K bodu 5) INFORMACE O PRŮBĚHU REKONSTRUKCE  MŠ A 

ORGANIZACE PROVOZU   
 

Krátkou informaci podala ředitelka MŠ pí. Střelečková. Zhodnotila pozitivně přístup 
všech zúčastněných při výstavbě. Nyní probíhají dodělávky, kompletování zařízení do kuchyně 
proběhne v tomto týdnu. Kolaudační řízení proběhne zítra 2.10.  Stěhování nábytku již od 
středy, kdy je předpoklad,že rodiče přijdou pomoci, aby od pondělí mohla školka začít 
fungovat.  

Poděkování patří zastupitelce paní M. Vostré a předsedkyni stavební komise paní. 
Dolejšové, které  odvedli velký díl práce. 

Místostarosta p.. Haas doplnil, že by chtěl poděkovat nejen M. Vostré, že sehnala 
peníze a K. Dolejšová, že se starala o dobrý průběh výstavby, ale poděkování patří i místním 
hasičům a personálu školy za úklid a stěhování nábytku a zařízení.  

 
 
K bodu 6) AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE  

  Aktualizací jednotlivých akcí z Programu rozvoje obce se rada zabývá na každé schůzi. 
Aktualizovaná tabulka akcí byla zveřejněna v B. novinách. V současné době probíhá výběrové 
řízení na výběr zhotovitelů akcí, dodatečně zařazených do rozpočtu  a na projektovou 
dokumentaci na akci „Braškov – Revitalizace návsí“ a „Braškov – rekonstrukce silnice 
III/0063“. Došlo ke sloučení  položek č. 2,5, a 12. Po sloučení to vypadá, že takto postavená 
akce má šanci na získání dotace z POV nebo NUTSII, včetně části nákladů na dokumentaci. 
Do akce je zahrnuto kromě vegetační zeleně obou návsí i sportoviště na Háji vč. in-line dráhy a 
cyklostezky přes Háj. 

  Pro rozšíření sportovního areálu J. Valeše je objednána prováděcí dokumentace, příslib 
z dotačních prostředku Středočeského kraje a ministerstva školství. 

Akce cyklostezky v obci zahrnuje kromě Háje i cyklostezku z Kožovy hory až do M. 
Kyšic. Spolupodílejí se obce, přes jejichž katastry trasa cyklostezky vede. Příprava studie podle 
níž bude  zpracována projektová dokumentace,  

Program rozvoje obce je zpracován na r. 2007-13, to je období, po které bychom měli 
mít možnost čerpat prostř. z EU. 

 



Starosta požádal zastupitele o souhlas s aktualizací Programu rozvoje obce. Požádal 
doplnit návrh usnesení o souhlas se zpracováním studie, která  zabezpečí kofinancování 
projektů (15%  z prostředků obce). Podle informací všechny tyto dotační akce EU skončí v r. 
2013; u nás v obci to předběžně vypadá na cca 100 mil. Kč a pokud budeme chtít získat, tak 
bude nutné zajistit prostředky na dofinancování ve výši asi 15% to je 15 mil. Kč. 

 
    Dotazy nebyly vzneseny. 
 
K bodu 7) RŮZNÉ 
 Zprávu k tomuto bodu programu přednesl starosta ing. Dráb a požádal o souhlas 
zastupitelstva k realizaci následujících akcí 
: 

a) ZKLIDN ĚNÍ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPE ČNOSTI CHODCŮ 
Na realizaci akce ještě v tomto roce byla získána dotace Státního fondu dopravní 
infrastruktury ve výši 864.000,-- Kč. V návrhu 3. změny rozpočtu zahrnuto 
koofinancování z prostředků obce ve výši 288 tis. Kč. Odsouhlasen výsledek 
výběrového řízení na zhotovitele. 
 
OBNOVA ZELEN Ě MŠ  na realizaci získána v tomto roce dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 175.000,-- Kč, v návrhu 3. změny rozpočtu zahrnuta spoluúčast 
obce 75.000,-- Kč. 
 

b) CHODNÍKY  – souladu s programem rozvoje se připravuje zřízení chodníků na 
Valdeku podél Karlovarské a chodníku Braškov-jih. Podmínkou jejich zřízení je 
kromě souhlasu zastupitelstva i souhlas s bezúplatným převodem pozemků, na nichž 
musí být budovány od jejich vlastníka – Středočeského kraje. 
 

c) AKTUALIZACE „PROGRAMU ROZVOJE OBCE  
Tento dokument, aktualizovaný radou obce v září 2007 je třeba schválit 
zastupitelstvem, jako podklad pro uplatňování žádostí o dotace z jednotlivých 
dotačních programů. 
 

d) Oprava silnice III/0063 (KARLOVARSKÁ)  
Středočeský kraj připravuje rekonstrukci části této  silnice přes Valdek. V rámci této 
akce bychom chtěli realizovat chybějící část kanalizace a chodníky v rámci spoluúčasti 
obce při jejím financování. Podmínkou kraje je, aby obec zajistila zpracování 
dokumentace, na které již proběhlo výběrové řízení. 
 

e) OPRAVA FASÁDY OÚ 
Středočeský kraj připravuje dotační program pro r. 2008, podle něhož bude možné 
požádat o dotaci ve výši 50% až do 200.000,-- Kč na tuto akci. Podmínkou je souhlas 
zastupitelstva. 

 
K bodu 8) DISKUSE 
V diskusi se přihlásili o slovo: 
Ing. J. Kouba: několik dotazů - jak je to s chodníkem Braškov-Valdek, kdy se počítá s 
realizací a dokončením; jak to vypadá s poplatky za odpad, abychom se dostali do souladu se 
zákonem; další věcí je, aby občané měli kam ukládat kompostovatelný odpad –  kontejner 
pouze na 1 týden, návrh každý měsíc od září 1 víkend. Stálo by za to, to zvážit. 
Odpověď starosty: chodník bychom chtěli realizovat příští rok, nyní probíhá stavební řízení. 
Obec u  likvidace odpadu nebude doplácet na občany, to je moje stanovisko. Nesouhlasím, 
aby někdo další platil za to, co někdo jiný vygeneruje. Kontejner je otázkou peněz, občané by 
mohli umět kompostovat, já s tím doma nemám problém, nepotřebuji nikam vyvážet. Kdo si 
bude chtít platit,  umožníme mu u MPS, který plánuje do budoucna i popelnice pro svážení  
bioodpadu.  



Ing. Kouba – ze zákona je původcem odpadu obec. Můžeme dělat osvětu jako ing. Kolrusz,  
nemůžeme ale nikoho donutit kompostovat, možná máte pravdu, že nemůžeme nikomu 
nařídit. Občané musí mít možnost, někam odpad odložit v souladu se zákonem. Druhá věc 
jsou poplatky, v dopise jsem psal, že poplatek za bílé známky (nejdražší) znevýhodňuje 
občany: proti  sobě zde stojí to, že ti kteří produkují méně odpadu, zaplatí za jeho likvidaci 
více peněz. 
Odpověď starosty: podle zákona odpovídá obec, ale podle sedláckého názoru občan … 
Odpověď místostarosty: máš jiný názor než ing. Kolrusz. Pokud vím, připravuje se novela 
zákona, kde dojde ke zvýšení poplatků. Pokud bude MPS organizovat svoz bioodpadu, 
můžeme každému umožnit. 
J. Poštolka: měli bychom přejít na systém čárového kódu. Udělejme to tak,  jako obce 
Chyňava, či další na Benešovsku - zavést programy vážení odpadu - kolik a kdo . 
J. Pošmourná – proč žádost o dotaci na fasádu OÚ a současně v Programu rozvoje obce 
máme bod 15, kde plánujeme rozšíření OÚ. 
Odpověď starosty: správná otázka. Nechceme zvětšit, chceme lepší knihovnu, ordinaci - 
rekonstrukci.  Bude vyhlášena dotace 200 tis. Kč na fasádu – možná je špatně, možná dobře, 
jedno je jisté, mohli bychom získat dotaci 200 tis. Kč. V Programu rozvoje obce jsou naše 
přání a tužby, o které se snažíme. Po fasádě může přijít na řadu vnitřní rekonstrukce. 
M. Šímová - proč zmenšujete u školky hranici zahrady, lidé zde budou házet nepořádek… 
Odpověď E. Střelečková – důvodem byla rozbitá studna, proto se dala v minulosti prozatímní 
drátěnka, a vznikl nepořádek. Máme dotaci, kterou lze využít pouze na rekonstrukci zahrady, 
proto nestavíme nové oplocení na správné hranici pozemku. Nový plot se plánuje do 
budoucna, až budou peníze, nyní bude pouze obnoven provizorní drátěný plot.  
 
 
K bodu  9)  USNESENÍ A ZÁVĚR: 
 Návrh usnesení přečetla za návrhovou komisi Eva Střelečková, poté bylo přistoupeno 
k hlasování o návrhu usnesení. 
 
Do návrhu doplněn bod: 
Zajistit přípravu ekonomické studie na získání prostředků pro kofinancování Programu 
rozvoje obce. 
 
 
 
 
Výsledek hlasování: jednomyslně -  pro 13 hlasů 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,45 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 
4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 1.10. 2007 na OÚ Braškov 

 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a)   bere na vědomí: 

1) Informaci o činnosti rady obce  
2) Zprávu o výsledku hospodaření obce k 31.8.2007 
3) Informaci o průběhu rekonstrukce MŠ a organizaci provozu 
 

b)   souhlasí: 
1) s bezúplatnými převody pozemků na zřízení chodníků Braškov-jih a podél silnice 

III/0063 (Karlovarská) 
2) s realizací akcí, zařazených v aktualizovaném „Programu rozvoje obce“, zejména 

s akcemi:  
- Braškov – revitalizace návsí vč. chodníků  Braškov-Valdek a Braškov – jih 
- Rozšíření a obnova sport. areálu Jar. Valeše 
- S účastí obce Braškov na akci „Cyklostezka Kož. hora a M. Kyšice“ 
- Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců 

3) S přípravou a realizací akce „Oprava silnice III/0063“ (Karlovarská) včetně chodníků 
na Valdeku a doplnění kanalizace 

4) S účastí obce na kofinancování akcí  
„Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců“ (financováno z dotace SFDI) 
a „Obnova zeleně MŠ“ (financováno z dotace MMR) 

5)   s žádostí o dotaci ve výši do 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova     
Středočeského kraje na akci oprava fasády OÚ v r. 2008 
 

c)  schvaluje: 
1) Aktualizovaný „Program rozvoje obce“ podle návrhu projednaného 17. a 18. 

schůzí rady obce dne 10.9.2007 a 24.9.2007 
2) 3. změnu rozpočtu obce pro rok 2007 s příjmy a výdaji ve výši 16.547,347 tis. Kč 
 

d) ukládá 
  starostovi obce 

• Zajistit pravidelnou aktualizaci schváleného „Programu rozvoje obce 2007-2013“ 
• Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků pro zřízení chodníků od 

Středočeského kraje 
• Uzavřít smlouvy s vybranými zhotoviteli projektové dokumentace akcí 

„Programu rozvoje obce“ 
• Uzavřít smlouvu se Středočeským krajem o spolupráci při zajištění 

dokumentace akce „Oprava silnice III/0063“ 
• Zajistit přípravu ekonomické studie na získání prostředků pro kofinancování 

dotovaných akcí z „Programu rozvoje obce“ 
 
 
Ing. Vladimír   D r á b 
               starosta 
 
 

Ověřovatelé: 
 
Petr   S k l e n á ř 
 
Ing. Vojtěch   R a š p l i č k a 
 
Zapsala: J. Hehejíková 


