
ZÁPIS
Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,

konaného dne 25. června 2012 od 17,00 hodin v     zasedací síni OÚ Braškov  

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 7. zasedání
3. Závěrečný účet obce za rok 2011 a výsledek auditu
4. Zpráva o finančním hospodaření obce k 31.5.2012
5. Návrh 2. změny rozpočtu na rok 2012
6. Stav a průběh akcí „Programu rozvoje obce“
7. Různé:

• Souhlas s odkupem pozemků na Toskánce
• Výběrové řízení na administraci projektu ul. Budovatelů

• Smlouva na pronájem fotbalového hřiště
• Dohoda o změně VPS s Městem Unhošť  

8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

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

přítomno 14 členů zastupitelstva; se zpožděním se dostavila ing. Machovská. Starosta konstatoval, že 
zasedání bylo řádně  svoláno, návrh programu byl odsouhlasen radou obce a zveřejněn na úřední 
desce. 

Dále starosta navrhl rozšíření programu v bodě „Různé“ o:
•••• souhlas s odkupem pozemku č. 50/2 o výměře 1528 m2,

Poté  požádal  zastupitele  o  případné  další  návrhy  na  doplnění  programu.  Další  návrhy  nebyly 
vzneseny. 

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

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: M. Cábová, ing. J. Kolrusz   Do 
návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předsedkyně Ing. Randáková, členové Ing. Dolejšová a 
ing. Doksanský  

Listiny s podpisy 15 členů zastupitelstva a 4 přítomných občanů jsou přílohou originálu 
tohoto zápisu.

K     bodu 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Starosta informoval, že zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelé obdrželi, byla zveřejněna 

v Braškovských novinách a je přílohou originálu tohoto zápisu. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny; vzato na vědomí.

K     bodu 3) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2011 A VÝSLEDEK AUDITU  
Zastupitelé podklady obdrželi a byly zveřejněny na úřední desce i s elektronickým přístupem. 

Starosta požádal, zda jsou k tomuto materiálu dotazy či připomínky?
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
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Kdo souhlasí   abychom závěrečný účet obce za r. 2011  vč. zprávy o výsledku přezkoumání   
hospodaření obce schválili?
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz,  ing. Machovská, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava)

Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno bez výhrady

K     bodu 4) ZPRÁVA O FINANČNÍM  HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.5.2012  
Informaci o hospodaření obce k 31.5.2012 zastupitelé obdrželi, byla zveřejněna 

v Braškovských novinách a je přílohou originálu tohoto zápisu. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Výsledek hospodaření obce byl vzat na vědomí.

K     bodu 5) NÁVRH 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2012  
Návrh 2. změny rozpočtu zastupitelé obdrželi.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s  2. změnou rozpočtu obce na r. 2012?
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz,  ing. Machovská, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava)

Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

K     bodu 6) STAV A PRŮBĚH AKCÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE  
Zastupitelé aktualizovanou zprávu s komentářem obdrželi a byla zveřejněna v Braškovských 

novinách. Starosta požádal o dotazy či připomínky.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Zpráva o stavu a průběhu akcí programu rozvoje obce byla vzata na vědomí.

K     bodu 7) RŮZNÉ:  

a) SOUHLAS S ODKUPEM POZEMKŮ NA TOSKÁNCE  
Starosta informoval, že písemný podklad s informacemi o příslušných parcelách (odkup p.č. 
61/17 a 79/2  a bezúplatný převod pozemku p.č. 78/41 od KÚSK) zastupitelé obdrželi. Jde 
také o soulad s návrhem nového územního plánu.

Dotazy:
J. Sochna: Jaká je hodnota těch parcel?
Odpověď ing. Dolejšová: hodnota nyní pozemku jako pole, v ÚP je tam zeleň, nevím, asi kolem 
50,--Kč.
Odpověď starosty: nyní jsme ve fázi, kdy se zabýváme záměrem. Až se to bude kupovat, tak se 
znovu sejdeme podle zákona o obcích a budeme si odsouhlasovat, jestli je to moc nebo málo. Je 
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možné, že pozemky, které jsou pole, budeme kupovat například za 5 tis. Kč/m2, když usoudíte, že je 
to pro obec nezbytné a klidně může stát 3,-- Kč/m2. To je všechno teprve před námi. Ing. Dolejšová 
chce obec Toskánku zvelebit a pozemky, které jsou soukromé, chce získat do vlastnictví obce a na 
nich vybudovat zeleň, hřiště a jiné podobné věci.
Kdo souhlasí s  odkupem a bezúplatným převodem uvedených pozemků na Toskánce?
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 
Havlík,  ing. Kolrusz,  ing. Machovská, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, Votava)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

b) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ADMINISTRÁTORA AKCE „ULICE BUDOVATEL Ů“  
Kopie cenových nabídek zastupitelé obdrželi. Rada obce vybrala nejlevnější nabídku s.r.o EP 
Consult s.r.o. a žádá zastupitelstov o souhlas s tímto rozhodnutím. Firma bude soutěžit 
dodavatele na tuto akci, na kterou budeme žádat o finance.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Kdo souhlasí s  výsledkem výběrového řízení a výběrem této firmy?
Pro: 14 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

ing. Kolrusz,  ing. Machovská, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, Střelečková, 
Votava)

Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas (Havlík)
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

c)  SMLOUVA O PRONÁJMU FOTBALOVÉHO H ŘIŠTĚ  
V souladu s výsledkem jednání minulého zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záměr o 
pronájmu fotbalového hřiště na úřední desce. Zastupitelé návrh smlouvy obdrželi vč. smluv o 
poskytnutí dotace od obce.

Dotazy:
ing. Machovská: nepochopila jsem přesně, co to má za smysl, když dáme dotaci. Jak bude, když 
utratí a co budou dostávat fotbalisti potom? 
Odpověď ing. Randáková: smyslem celé této akce od pronájmu až po poskytnutí dotace je narovnání 
stavu, který v současnoti existuje, aby se upravil vztah mezi 2 právními subjekty tj. mezi 
Tělovýchovnou jednotou jako občanským sdružením na jedné straně  a obcí Braškov jako druhým 
subjektem. Tím, že se dá této TJ majetek do pronájmu, už nemůže fungovat příspěvek, který jsme 
jim doposud poskytovali a peněžní prostředky musí jít formou dotačního titulu, tzn. je to jiný 
paragraf rozpočtové skladby. V rozpočtu máme v současné době vyčleněny peněžní prostředky na 
údržbu hřiště a peněžní prostředky na mládež, a tímto způsobem v podstatě my jim prostředky dáme 
na vymezený účel, stejně jako byly doteď, akorát v jiném paragrafu rozp. skladby. Oni mají 
povinnost nám je vyúčtovávat. Systém se mění jenom z hlediska právního, ale nemění se z hlediska 
toho, že bychom chtěli navyšovat nějakou částku. Důležité je to, že oni získají lepší přehled o všech 
nákladech, které je stojí udržování hřiště a provádění jejich fotbalové činnosti.
 Ing. Machovská: jak bude dále v roce 2013, budou dostávat stále dotaci?
Odpověď Ing. Randáková: smyslem dotace je, že každý rok v rozpočtu stejně vyčlenujeme částku na 
mládež a částku na údržbu fot. hřiště. V rámci rozpočtu budeme dále, předpokládám, rozpočtovat 
prostředky na fotbalové hřiště, protože majetek je pořád naším vlastnictvím, a stejně tak chceme 
udržet rozvoj mládežnického fotbalu v obci, takže předpokládám, že tyto prostředky budeme 
rozpočtovat každý rok stejně, jako děláme teď.
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Ing. Machovská: TJ nemá dotaci jistou? Pronajmou si hřiště na dobu neurčitou sice za korunu, ale 
co bude pak?
Odpověď starosty: to nejde zaručit, každý rok se dělá rozpočet, nemají nic jisté. To záleží na nich, 
když je podepsané, neřešte to, co je za námi. 
Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu fotbalového hřiště vč. smluv o dotaci?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

d) DOHODA O ZM ĚNĚ VPS S MĚSTEM UNHOŠŤ  
Návrh Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy s Městem Unhošť, týkající se projednání 

přestupků  zastupitelé obdrželi.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.Jsou k této dohodě dotazy či připomínky?

Kdo souhlasí s uzavřením dohody o změně VPS s Městem Unhošť?
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz,  ing. Machovská, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava)

Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně

e) ODKUP POZEMKU P.Č. 50/2 OD POZEMKOVÉHO FONDU ČR?  
           Nabídka na odkup pozemku od PF ČR byla odsouhlasena na zasedání zastupitelstva již 
20.6.2011. Dne 19.6.2012 se konala obchodní veřejná soutěž, kde obec zastupoval B. Bečka, obec se 
stala vítězem a má právo na uzavření kupní smlouvy s PF ČR..

Jsou k uvedenému odkupu dotazy či připomínky?
Dotazy:
Ing. Čermáková: O který pozemek se jedná?
Odpověď B. Bečka: podél potoka za ČOV bývalá cesta.

Kdo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p.č. 50/2 za 71.460,-- Kč?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

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

K     bodu 8) DISKUSE  
V diskusi se přihlásili o slovo:
Ing. K. Dolejšová: Jak víte probíhá přestavba obec. úřadu. Dostali jsme nápad, vytvořit na půdě 

takovou klubovnu, kde by byl záchod, umyvadlo, dřez a pokud by se uskutečnilo, daly by se 
zde dělat rukodělné práce, ujala by se toho paní Přibylová z knihovny, která už má ženy, s 
nimiž dělá. Nechodily by tam jen ony, ale místost by sloužila pro širší veřejnost. Proto bych 
potřebovala od zastupitelů schválit navýšení rozpočtu. Ten položkový rozpočet za firmu 
Valdeker by dělal tady pan Doksanský a podle toho, kolik by nám napočítal, bychom to 
schválili. Jestli s tím souhlasíte? 
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M. Chalupová: chci se zeptat za mladé hasiče, protože něco jsem o klubovně již zaslechla, jestli by 
bylo i pro nás? Jakou by mělo velikost, já mám 30 dětí. Dalo by se jednat o tom, co bychom 
tam potřebovali i my – potřebujeme volný prostor.

Odpověď starosty: budu specifikovat, co dnes tady řešíme tj. pouze záměr, když to odsouhlasíme, že 
se budeme dále zabývat. Až se zjistí, co to stojí, protože to nevíme, a jestli nám Ministerstvo 
pro místní rozvoj dovolí písemně oslovit firmu Valdeker, protože já nechci, aby tady bylo 18 
firem na jednom patře, aby nám fto při té jedné stavbě udělala, tak se stejně musíme sejít na 
mimořádném zastupitelstvu  a odsouhlasit položkový rozpočet. Dnes jednáme jen proto, 
abychom si řekli, že půjdeme tímto směrem nebo smeteme ze stolu.

Ing. Čermáková: bude to do stávajícího krovu?
Odpověď starosty: ano, tzn. sádrokarton mezi krokve, na podlahu podlahovina, roury pro přípojky, 

vymalovat. Izolace střechy je nad krokvemi, ta už je v projektu, na tu jsme již dostali peníze.

Kdo souhlasí s realizací záměru na přestavbu půdy na klubovnu?
Pro: 15 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz,  ing. Machovská, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava)

Proti: 0
Zdržel se: 0

J. Poštolková:  chci se zeptat starosty, v prosinci na zasedání jsi říkal, že se bude dělat projekt na 
silnici č. 118, tak jestli to platí, zatím není nic v programu.
Odpověď starosty:  myslím si, že to určitě platí, všechny silnice, které tu máme, by mohly být lepší, 
všude by mohly být modré zóny, kde žádný pohyb pomalu není, všechno by mohlo být lepší. Otázka 
zní, proč se zabýváme dnes ulicí Budovatelů a ne touto silnicí 2. třídy. Odpověď je jednoduchá, kraj 
tu žádnou silnici stavět nikdy nebude - dalších 10 let a ministerstvo financí nám přislíbilo, že nám dá 
na ulici Budovatelů. Takže já se snažím, aby stavební komise, která to dělá tak nějak jako svoje 
hobby, nedělala věci, které mají menší šanci na to, aby nám na to dal někdo peníze. Tak teď děláme 
Budovatelů, doděláme Budovatelů, jestli na ni ty peníze dostaneme. Tak pojďte, já jsem pro, začne 
se zpracovávat projekt na tuhle silnici, který stejně bude muset ovšem platit Stč. kraj, protože on je 
jejím vlastníkem. Určitě by měla vypadat jinak, měla by v ní být zeleň, jak jsem říkal, představuji si 
to úplně jinak, ale teď nevidím já reálné, že by někdo tuhle silnici v tomhle stavu, v jakém je teď, 
vybagroval a předělal. To bude těžké, protože ve Středočeském kraji je zhruba 800 km silnic, které 
jsou před zavřením, tzn. že budou nesjízdné, tak je málo pravděpodobné, že by se Stč. kraj tímhle 
teď zabýval, dle mých informací. To je moje odpověď.

K     bodu 9) USNESENÍ A ZÁVĚR  
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise ing. Randáková. 

Kdo souhlasí s     navrženým usnesením?  
Pro: 14 hlasů (Bečka, Cábová, ing. Čermáková, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, 

Havlík,  ing. Kolrusz, ing. Machovská, Pilátová,  ing. Randáková, Sochna, 
Střelečková, Votava)

Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas (ing. Machovská) 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno

Zasedání bylo ukončeno v 17,22  hodin.
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