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ZÁPIS 
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV , 

konaného dne 15. listopadu 2010 od 17,00 hodin na OÚ Braškov 
 
 

Program:   
 

1) Zahájení 
2) Slib členů zastupitelstva 
3) Schválení programu   
4) Volba starosty  
5) Volba místostarosty a členů rady obce  
6) Zřízení kontrolního a finančního výboru 
7) Schválení jednacího řádu zastupitelstva 
8) Různé: 

a) Návrh odměn členům zastupitelstva 
b) Odkoupení prodejny Valdek 
c) Velká Dobrá – likvidace odpadů vakuovou pyrolýzou 
d) Záměr výstavby „u hřiště“ (Šmídovi) – zrušení usnesení zastupitelstva a návrh 

nové smlouvy 
e) Územní plán – jmenování zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 

ÚP 
f) Pořízení auta pro mladé hasiče 
g) Pasportizace dopravního značení v obci 
h) Schválení výběrového řízení na výkon stavebního dozoru na akci „Dětské hřiště a 

in-line dráha na Háji 
i) Souhlas se žádostí o dotace zt FROM a ROP 
j) Smlouva na zpracování SEA k územnímu plánu 

9) Diskuse 
10) Usnesení a závěr 
 
 

K bodu 1) ZAHÁJENÍ  
Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou a informace o konání ustavujícího 

zasedání byla vyvěšena na úřední desce (i elektronické) obecního úřadu. Ustavující 
zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Předsedající - pan Haas uvedl, že v zákonné lhůtě nebyl soudu podán návrh na 
neplatnost voleb. Dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno všech 15 
členů zastupitelstva. Listiny s podpisy členů zastupitelstva a 10 přítomných občanů jsou 
přílohou originálu tohoto zápisu. 

 
 

K bodu 2) SLOŽENÍ SLIBU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA  
Bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu, a to složení slibu členů 

zastupitelstva. Podle § 69 odst.3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do 
rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“. Slib přečetla paní 
Hehejíková a po jeho přečtení členové zastupitelstva v  abecedním pořadí přistoupili 
k předsedajícímu a složili slib. Složení slibu potvrdili svým podpisem pod text slibu. 

Pan Haas konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem 
stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
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K bodu 3) SCHVÁLENÍ PROGRAMU  
Poté p. Haas seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání 

zastupitelstva, který je v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích a požádal 
zastupitele o námitky proti programu, nebo návrhy na jeho změnu.  

Další návrhy vznesli: p. T. Votava – na vybavení pro hasiče přijetí dotace 
z krajských fondů se spoluúčastí 5% - p. Haas odpověděl, že odsouhlasí rada obce. Ing. 
Machovská navrhla, zda by obec přispěla určitou částkou na pořízení defibrilátoru, tj. 
zařízení na záchranu života, např. pro městskou policii v Unhošti, pokud se rozhodnou 
jej koupit. Zařízení stojí cca 50 tis. Kč. Bude projednáno na schůzi rady obce -  do 20 
tis. Kč rozhodne rada, jinak bude zařazeno do programu a předloženo na 1. zasedání 
zastupitelstva.  

Program byl odsouhlasen jednomyslně. 
 

K bodu 4) VOLBA STAROSTY 
  Před přistoupením k volbě dal předsedající p. Haas návrh, aby hlasování o 

návrzích na starostu, místostarostu a ostatní členy rady bylo veřejné. Návrh byl 
odsouhlasen jednomyslně. 

 Zastupitelé zvolení na kandidátce ODS a nezávislí navrhují, aby starostou obce 
byl zvolen ing. Vladimír Dráb.    

Další návrhy nebyly vzneseny a p. Haas nechal hlasovat o tomto návrhu. 
Kdo souhlasí, aby starostou obce byl zvolen ing. Dráb? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (ing. V. Dráb) 

     Výsledek hlasování: odsouhlaseno, pro 14 hlasů,  
 

            Protože starostou obce byl řádně zvolen ing. Vladimír Dráb,  předal mu p. Haas 
další  řízení tohoto zasedání. 
 
 
K bodu 5) VOLBA MÍSTOSTAROSTY A ČLENŮ RADY OBCE 

Zvolený starosta ing. Dráb přešel k dalšímu bodu programu – volbě zástupce 
starosty a členů rady obce. 

Dále do návrhové komise navrhl zvolit předsedu p. Haase, členy: p. Bečka a pí. 
Pilátová. Odsouhlaseno jednomyslně. 

Na funkci místostarosty obce navrhl, aby byl zvolen  pan František Haas a 
požádal o další návrhy. Další návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

Kdo souhlasí, aby místostarostou obce byl zvolen p. Haas? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (p. Haas) 

     Výsledek hlasování: odsouhlaseno, pro 14 hlasů,  
           

        Následovala volba členů rady: ing. Dráb prohlásil, že rada obce je 
pětičlenná a je tedy nutno zvolit zbývající tři členy rady. Navrhl, aby členy rady byli 
zvoleni: ing. Doksanský, p. Votava a pí. Cábová. Poté požádal o další návrhy. Další 
návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

Kdo souhlasí, s návrhem na členy rady? 
Pro: 12 hlasů 
Proti: 0 
Zdrželi se: 3 hlasy (ing. Doksanský, Votava a Cábová) 

     Výsledek hlasování: odsouhlaseno, pro 12 hlasů,  
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K bodu 6) ZŘÍZENÍ KONTROLNÍHO A FINAN ČNÍHO VÝBORU  

               Podle zákona o obcích zřizuje zastupitelstvo obce kontrolní a finanční výbor. Ing. 
Dráb navrhl, aby předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena pí. Miloslava Vostrá. 
Další návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

Kdo souhlasí, s návrhem na předsedkyni kontrolního výboru? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 hlas (M. Vostrá) 

     Výsledek hlasování: odsouhlaseno, pro 14 hlasů  
Za členy kontrolního výboru starosta navrhl paní Marii Cábovou a pana Jiřího 

Sochnu. Další návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 
Kdo souhlasí, s návrhem na členy  kontrolního výboru? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 hlas (M. Cábová) 

     Výsledek hlasování: odsouhlaseno, pro 14 hlasů,  
 

       Do funkce předsedy finančního výboru navrhl ing. Dráb paní ing. Moniku 
Randákovou. Další návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování 

Kdo souhlasí, s návrhem na předsedkyni finančního výboru? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 hlas (ing. M. Randáková) 

     Výsledek hlasování: odsouhlaseno, pro 14 hlasů,  
   Za členy finančního výboru starosta navrhl pana Josefa Havlíka, paní Naděždu 
Černošovou a paní Štěpánku Pilátovou. Další návrhy nebyly vzneseny a bylo 
přistoupeno k hlasování 

Kdo souhlasí, s návrhem na členy finančního výboru? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 hlasy (J. Havlík a Š. Pilátová) 

     Výsledek hlasování: odsouhlaseno, pro 13 hlasů 
 
 

K bodu 7) SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA  
Nově zvoleným zastupitelům obce byl předložen návrh jednacího řádu 

zastupitelstva spolu s pozvánkou na dnešní ustavující zasedání. Starosta ing. Dráb 
požádal o stanovisko k němu, případně návrhy na doplnění a připomínky. Další návrhy 
nebyly vzneseny. 

Kdo souhlasí, s návrhem jednacího řádu? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

     Výsledek hlasování: jednomyslně odsouhlaseno 
 
 
  K bodu 8) RŮZNÉ 

a) Návrh odměn členům zastupitelstva 
 Starosta navrhl, aby odměny neuvolněným členům zastupitelstva, byly oproti výši podle 
vládního nařízení sníženy o 15%. Podklady zastupitelé obdrželi, jiné návrhy nebyly 
vzneseny. 



 4 

 
Kdo souhlasí, s návrhem odměn neuvolněným členům zastupitelstva? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

     Výsledek hlasování: jednomyslně odsouhlaseno 
 
 

b) Odkoupení prodejny Valdek 
Starosta uvedl, že odkoupením bývalé prodejny na Valdeku od manželů Hehejíkových 
budou mít hlavně starší občané možnost nakoupit si základní potraviny. Jediná cena 
k jednání je 3.200 tis. Kč. Požádal o dotazy a připomínky.: 
Dotazy: 
Ing. Machovská – jak jí obec bude provozovat? 

 Odpověď starosty: obec ji bude muset nejdříve zrekonstruovat. Chceme žádat o peníze 
z programu FROM, kde máme přislíbenou pomoc. Po rekonstrukci objekt  pak 
pronajmout tomu, kdo bude činnost provádět dobře. Může se stát i předmětem ankety. 
Mohou to být i Vietnamci, kteří mi přijdou dnes nejpracovitější ze všech.  

 M. Vostrá –  u následné rekonstrukce je uveden odhad 4 mil. Kč? 
 Odpověď starosty: odhad je do 4 mil. Kč. Připravuje se studie, budeme potřebovat 

stavební povolení a musíme stihnout vše do konce roku, proto ten spěch.  
Kdo souhlasí, s odkoupení bývalé prodejny za cenu do 3.200 tis. Kč? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 1 hlas (ing. Machovská) 
Zdržel se: 1 hlas (ing. Čermáková) 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno, pro 13 hlasů 

 
 
c) Velká Dobrá – likvidace odpadů vakuovou pyrolýzou 

        Starosta uvedl, že ve Velké Dobré má vzniknout experimentální spalovna plastových 
součástí z vozidel a pneumatik. Na internetu a obci je volně k dispozici dokumentace EIA 
– popsání vlivu na životní prostředí. Uvádí se max. zvýšení úmrtnosti obyvatel naší obce 
3%. Předpokládáme negativní vliv na naší obec.  Je vydáno stavební povolení, které obec 
napadne, neboť není vydáno v souladu se zákonem, starosta konzultoval s primátorem 
Kladna Jiránkem. Návrh stanoviska obce zastupitelé obdrželi. Poté starosta požádal o 
dotazy a připomínky. 

 Dotazy:  
 Ing. Machovská: v návrhu stanoviska obce není uvedena hlučnost. V dokumentaci EIA se 

uvádí hlučnost zařízení až 80 db, při uzavření místnosti se sníží o 20 db a v noci se 
doporučuje 40 db, tzn. že pro noční provoz od 22,00 hodin do 6,00 hodin  by zařízení 
nebylo vhodné, to bychom měli zmínit. Něco jsem si o tom přečetla a podle mého názoru 
exhalace a imise do ovzduší jsou menší problém, než u toho hluku. Podle mě je to 
pokročilá moderní technologie k recyklaci pneumatik, akorát není vhodná pro toto 
prostředí. Nikde v Evropě neexistuje. 

 Š. Pilátová: tam je napsáno, že nebude odvětráváno, tzn. že budova bude otevřena a ta 
hlučnost ještě vzroste. Asi je to moderní, ale zajímalo by mě, podle čeho byla studie 
udělaná, nikde toto zařízení zatím neexistuje. Nedá se posoudit, je napadnutelné  – studie 
je vlastně „nestudie“, uvádí čísla, která mohou být jinak. 

 p. Haas po projednání v komisi ŽP jsme dali dohromady návrh stanoviska, které 
zastupitelé obdrželi. Dnes jsme jednali se starosty obcí Velká Dobrá a Družce, abychom 
zkoordinovali naše stanoviska. Musíme doufat, že nám to alespoň trochu pomůže v tom 
boji. 
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 Odpověď starosty: navrhuji doplnit o pachovou studii. Moje stanovisko zopakuji - tato 
továrna má stát ve staré průmyslové zóně, kde byli zvyklí třeba na vysoké pece a ne na 
hranici Křivoklátska, kam nepatří  vůbec, i kdyby pracovala jen ve dne; tím chci 
oponovat kolegyni Machovské. Zároveň si myslím, že toto stavební povolení nebylo 
vydáno v souladu se zákonem. Doufám, že ekologické sdružení obce nám v tom pomůže, 
protože má dobré kontakty na ekologický právní servis. Myslím si, že je to mnohem horší 
než Veseta,  protože dopravní obslužnost náklaďáky je zde také a ze všech směrů. 
V pondělí budeme posílat naše stanovisko jako reakci na EIu, na krajský úřad.  

 Pro mě je to signál, že územní plán, který připravujeme, uděláme tak, aby něco 
podobného ani omylem tady nemohlo vzniknout. Celý problém na V. Dobré, že podobná 
věc tady vzniká, je jen nedůsledností při tvorbě územního plánu. Územní plán už neberu 
na lehkou váhu, uděláme ho tak, že nikdo tady nebude moci něco podobného postavit.   
Kdo souhlasí s tím, abychom k uvedenému záměru vyslovili zásadní nesouhlas? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno jednomyslně  

  
 

d) Záměr výstavby „u hřiště“ (Šmídovi) – zrušení usnesení zastupitelstva a návrh nové 
smlouvy 
 Starosta uvedl, že podklady k tomuto bodu všichni zastupitelé obdrželi. Na 
minulém 19. zasedání zastupitelstva dne 27.9.2010 schválilo územně plánovací smlouvu 
na výstavbu v lokalitě „U Hřiště“, zahrnující chybně i pozemek č. 258/117. Navrhuje se 
proto toto usnesení zrušit a schválit novou smlouvu, kterou stavebník předložil a která je 
v souladu s územním plánem. Dotazy nebyly vzneseny. 
Kdo souhlasí se zrušením územně plánovací  smlouvy schválené na 19. zasedání ZO? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno jednomyslně  

 
Kdo souhlasí se schválením nové územně plánovací  smlouvy? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno jednomyslně  

 
 
e) Územní plán – jmenování zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem ÚP 

 Starosta uvedl, že náhradou za p. P. Sklenáře, který tady nyní nebydlí,  musíme 
jmenovat zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu obce 
Úřadem architektury a úz. plánování Magistrátu města Kladna. Navrhl určit do této 
funkce p. F. Haase. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí? 
Pro: 14 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1(p. Haas) 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno, pro 14 hlasů  
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f) Pořízení auta pro mladé hasiče 
Pan Votava uvedl, že doporučuje odsouhlasit pořízení dodávkového automobilu 

VW Transporter 9 místného, pro uvedený účel za cenu  40.000,-- Kč. Pro potřeby 
sportovního využití dětského kroužku, který tady vznikl a dobře funguje díky snaze paní 
Chalupové. Bude sloužit pro dopravu na závody po okrese. 
Kdo souhlasí s pořízením auta pro mladé hasiče? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno jednomyslně  

 
g) Pasportizace dopravního značení v obci 

 Starosta uvedl, že všichni zastupitelé návrh obdrželi a měli možnost se s ním 
seznámit. Požádal, aby se k předloženému návrhu vodorovného i svislého značení v obci 
vyjádřili, zejména v závislosti na znalosti prostředí jednotlivých lokalit a předložili 
návrhy na změny či náměty do 22.11.2010 písemně, aby rada mohla definitivní návrh 
předložit 1. zasedání zastupitelstva. 

 
 

h) Schválení výběrového řízení na výkon stavebního dozoru na akci „Dětské hřiště a 
in-line dráha na Háji 

  Starosta uvedl, že bylo vypsáno výběrové řízení a jako nejvhodnější doporučena 
nabídka ing. J. Ryse, s nímž máme dobré zkušenosti z předešlých akcí. – návsi. Návrh 
smlouvy zastupitelé obdrželi.  

  Dotazy: 
Ing. Čermáková:  stavba probíhá podle zaslané smlouvy od srpna, proč schvalujeme až 
nyní v průběhu stavby? 

 Odpověď ing. Dolejšová: výběrové řízení proběhlo a p. Rys již pro nás dělá.  Musíme 
schválit v zastupitelstvu, aby nebyl  problém kvůli dotacím. Stavba má být hotova do 
konce příštího roku. 
Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy s p. Rysem? 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 hlasy (ing. Machovská, ing. Čermáková) 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno, pro 13 hlasů  

 
i) Souhlas se žádostí o dotace z FROM a ROP 

Starosta uvedl, že obec bude žádat o dotace z programu FROM na rekonstrukci 
prodejny do 4 mil. Kč, dále z programu ROP na rekonstrukci 4 místních komunikací a 
z programu životního prostředí na rekonstrukci návsi na Toskánce. Podklady k tomuto 
bodu zastupitelé obdrželi. 
Dotazy: 
Ing. Čermáková: v podkladech jsou uvedeny 4 komunikace, kterých se dotace budou 
týkat a v grafické příloze je navíc uvedena ul. V Podlískách. 
Odpověď p. Haas – je uvedena jen čárkovaně, zjistili jsme, že  šance na dotaci by nebyla. 
Odpověď starosty: podmínkou dotace je, že komunikace někam vedou, tj. zdůvodnit 
veřejně prospěšný zájem – jsou uvedeny 4 komunikace, které vedou k tiskárně Kartex a 
ke sportovišti na Háji. 
Kdo souhlasí s podáním uvedených žádostí o dotace? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno jednomyslně  
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j)  Smlouva na zpracování SEA k územnímu plánu 
      Starosta uvedl, že Odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského 
kraje trvá i po opakovaném vysvětlení na zpracování této dokumentace, prokazující, 
že návrh nového územního plánu podle schváleného „Zadání“ splňuje požadavky na 
ochranu životního prostředí. 
      O zpracování této dokumentace jsme požádali ing. Morávkovou, která už 
jako podklad k územnímu plánu zpracovala ÚSES. Zastupitelé návrh smlouvy s ing. 
Morávkovou obdrželi. Dotazy nebyly vzneseny. 
Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy s ing. Morávkovou? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno jednomyslně  

 
 

K bodu 9) DISKUSE 
V diskusi se přihlásili o slovo: 
Ing. Posmourná: mám poznámku ještě ke spalovně. Připadá mi velice nevhodná, je uveden 
název experimentální linka, kde provozovatel negarantuje, jaké spaliny ze zařízení budou 
vycházet. Myslím si, že je to zcela zásadní věc, se kterou bychom mohli argumentovat. Navíc 
hygienická stanice uváděla, že v našem kraji je neustále překračována, nevím co to bylo za 
látku v ovzduší, kterou bychom také nemuseli ještě navyšovat..  

     Odpověď ing. Kolrusz: ty látky, které jsou překračovány trvale, to se týká hlavně dálnice, 
která prochází naší obcí. V našem stanovisko jasně poznamenáváme,  že dodnes nemáme 
vyřešenu likvidaci následků dálnice. Jde o tzv. pevné částice v aerosolu, které jsou 
překračovány o 300%  v obci, a pak se jedná o benzopyrén, který je překračován asi 
dvojnásobně. Spalovnu chtějí stavět v místě vedle dálnice, což poměry ještě zhorší. 
Vzdálenost obce je do 1 km, stejně jako chatová osada ve Družci a lokální biocentrum a 
biokoridory na Kamence, to vše tam připomínáme.  

 M. Šímová: mám dotaz, jestli někdy se uklidí skládka po cikánech v ul. U Studánky a co se 
studánkou? Ta se rozpadne a je to škoda, protože zavést se nedá, to by se všechno 
podmačovalo. Jděte se tam podívat, kolik je tam odpadů, je to u mateřské školy a u Stavimatu. 
Odpověď starosty: otázka pro zastupitele 
Odpověď ing. Machovská: proč by nemohl uklidit Stavimat? 
Odpověď starosty: mohla by si s ním komunikovat? Ing. Machovská se obrátí na firmu 
Stavimat, aby nám s tím pomohla. 
M. Šímová: mluvila jsem s panem Izopem ze Stavimatu, proč to neuklidí, tak mi řekl, že 
obecnímu úřadu dal částku, aby to tam uklidil. 
Odpověď ing. Dolejšová: p. Izop zaplatil za věcné břemeno k uložení kanalizace do obecního 
pozemku cca 5 tis. Kč.  
 
 
K bodu 10) USNESENÍ A ZÁVĚR 
   Návrh usnesení, které zastupitelé obdrželi na stůl, přečetl p. Haas. 

  Sdělil, že jsou dvě usnesení, jedno o zvolení starosty, které se přikládá k různým 
dokladům a druhé pro ostatní body programu. 

Kdo souhlasí s navrženým usnesením? 
Pro: 15 hlasů 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování:  odsouhlaseno jednomyslně  

 
  Zasedání bylo ukončeno v 17,55 hodin. 


