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Slovo starosty
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

7. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Braškov,

které se koná 

v pondělí 30. června 2008 v 17,00 hod.
na Obecním úřadě Braškov

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Informace o plnění usnesení 6. veř. zasedání a činnosti rady obce

3. Finanční hospodaření obce k 31.5.2008

4. Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za r. 2007 

5. Informace o průběhu přípravy investičních akcí

6. Změna rozpočtu a přijetí dotací

6. Různé:
 a) Schválení úvěru
 b) Zrušení vyhlášek: č. 2/1992 a č. 12/2001
   – o použití nižšího koefi cientu pro výpočet daně z nemovitosti
   – o likvidaci tekutých domovních odpadů  
  c) Smlouvy o věcném břemenu
 d) Příspěvek Mikroregionu Bratronicko

7. Diskuse

8. Usnesení a závěr

Pozvánka
Vážení spoluobčané,

konec školního roku je tady, doba dovolených, 
pro školáky a studenty prázdniny.

Součástí minulého zpravodaje byla anketa 
týkající se představ občanů naší obce o novém 
územním plánu, který budeme zpracovávat. 
Já i zastupitelé jsme nesmírně potěšeni, že se 
nám nevrátil žádný anketní lístek, kde by si 
občan přál měnit územní plán s požadavkem 
na rozšíření výstavby. Je velmi příjemným zjiš-
těním, že zájmem občanů jsou výhradně veřejně 
prospěšné prostory a stavby. Můžeme tedy říci, 
že názory a postoje zastupitelstva reprezentují 
v praxi vůli občanů. 

Pro budoucí zastupitelstva a vůbec pro vás 
všechny bych měl jednu radu. Časový úsek, ve 
kterém má zastupitelstvo mandát rozhodovat 
o vyplnění katastru výstavbou je na časové ose 
historie, ale především budoucnosti, naprosto 
bezvýznamný. Dá se i říci, že kdyby zastupitelstvo 
v dnešním složení přežilo deset volebních období, 
tak nám to nedává právo krajinu spotřebovat. 
Naše odpovědnost je především v tom, abychom 
budoucímu zastupitelstvu složenému z našich dětí, 
vnuků a vnuček, nechali možnost v budoucnosti 
o krajině v našem katastru rozhodovat. Aby i oni 
mohli cosi budovat, vyplňovat svoji vůli. A proč 
to vlastně zdůrazňuji? Rozsah katastru naší obce 
je konečný a nelze jej zvětšit ani za peníze. Navíc, 
máme jednu velikou výhodu, že v některých okol-
ních obcích máme možnost sledovat katastrofální 
důsledky stavební exploze.

Další potěšující zprávou je získání dotací od 
Středočeského kraje na příklad pro naše hasiče, 
sportovce, knihovnu a jiné aktivity ve výši takřka 
2.500 tis. Kč, o které zvyšujeme rozpočet. Z 
celého srdce si přeji, aby všem dané prostředky 
ulehčily život, neboť tyto občanské aktivity jsou 
pro naši obec velmi významným přínosem. 

A na závěr bych rád zodpověděl otázku, cože 
nám v tomto kvartálu dalo nejvíce práce? Dne 
2. 5. 2008 jsme podali žádost do Regionálně 
operačního programu Středočeského kraje na 
rekonstrukci našich návsí ve výši 38 mil. korun. 
Žádost, co do obsahu byla schválena. Nyní už jen 
potřebujeme štěstí, aby byla vybrána. V dnešních 
Braškovských novinách se můžete v příspěvku 
Program rozvoje obce dozvědět, kolik stavebních, 
územních a vodoprávních řízení bylo již započato 
či dokončeno. 

Podobně náročná akce na přípravu staveb-
ních řízení a projektových dokumentací je i 
ulice Karlovarská  s chodníky a osvětlením, 
kterou budeme rekonstruovat společně se 
Středočeským krajem. Děkuji všem občanům, 
zastupitelům a především ing. arch. Kateřině 
Dolejšové a Františku Haasovi, kteří v tomto 
vykonali nejvíce.

Krásné prázdniny a dovolené.
 

Ing. Vladimír Dráb

Zastupitelstvo  obce po projednání:

• bere na vědomí 
 1) Informaci o kontrole plnění usnesení 5. zase-

dání zastupitelstva 17.12.2007
 2) Informaci o činnosti rady obce a její usnesení
 3) Informaci o stavu přípravy rozhodujících 

akcí, zařazených do rozpočtu a „Programu 
rozvoje obce“

• souhlasí
 1) s realizací stavby Stč. kraje „Oprava silnice 

III/0063 Kyšice–V. Dobrá
 – se záměrem obce zřídit v rámci této akce chy-

bějící části kanalizace, chodníků a veř. osvětlení 
a s fi nancováním těchto akcí z úvěru

 – s uzavřením příslušné smlouvy o spolupráci se 
Stč. krajem při realizaci uvedené stavby

 – se žádostí o bezúplatný převod části pozemků č. 
377/1, 378/1, 386, 390/1, 391 a 394/2  od Stč. kraje

 2)  s převody či odkoupením pozemků od PF ČR: 
245/7, 245/8, 245/10, 47/2, 76/4, 254/1,

 3)  s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s ing. 
P. Čermákem o odkoupení pozemků č. 47/6, 50/2, 
50/6 a 366 za podmínky, že se mu podaří tyto 
pozemky získat do vlastnictví

 4)  s odkoupením pozemků č. 280 a 245/4 od 
Státního statku Křivoklát v likvidaci

 5)  se závěry návrhové komise na zakázku „Zpra-
cování projektových žádostí pro čerpání prostřed-
ků z fondů EU a ČR vč. Stč. kraje“, schválenými 
28. schůzí Rady obce 17.3.2008. Vybrána byla 
fi rma SPF Group.

 6)  s uzavřením smlouvy se Stč. krajem o bezúplat-
ném převody části pozemku č. 377/1 pro zřízení 
chodníku Braškov-Valdek

 7) s uzavřením kupní smlouvy se Stč. krajem 
o prodeji dokumentace akce „Oprava silnice 
III/0063 Kyšice–V.Dobrá“

 8)  s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci s 
VIVA Reality s.r.o. o podmínkách spolupráce v sou-
vislosti s připravovanou výstavbou  v obci Pl. Újezd

 9)  s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
se SÚS Kladno o zřízení věcného břemene na 
kanalizaci podél silnice III/0063

• schvaluje
 1) Výsledek hospodaření obce k 31.12. 2007 s 

přebytkem ve výši 516.620,45 Kč 
 2) Spolufi nancování projektu „Braškov – Revi-

talizace návsí“ z rozpočtu obce ve výši celkových 
nákladů 38 mil. Kč včetně DPH a vyčlenění 
částky 9,5 mil. Kč vč. DPH, odpovídající 25% 
celkových způsobilých výdajů na projekt, z roz-
počtu obce na zvláštní účet.

• nesouhlasí 
 S návrhem ing. Čermákové na směnu pozemků 

podle dopisu ze dne 6.3.2008.
• deleguje 
 Zástupcem obce na valnou hromadu VKM 

místostarostu obce p. Františka Haase
• ukládá 
 1) Radě obce – urychleně uzavřít smlouvu s 

vybraným zhotovitelem na zpracování projek-
tových žádostí pro čerpání prostředků z fondů 
EU, ČR a Stč. kraje

 2) Pracovní komisi  ve složení: ing. Doksanský, 
Horák, Pokorný a ing. Dráb, aby do 14. 4. před-
ložila radě obce návrh na projednání požadavků 
ing. Čermákové na směnu pozemků.

Usnesení
6. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce 

Braškov konaného 31. 3. 
2008 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o  činnosti rady obce a o stavu přípravy rozhodujících akcí 
a odsouhlasilo 

1) realizaci stavby Středočeského kraje „Oprava silnice III/0063 Kyšice – V. Dobrá“ se spoluúčastí 
obce při realizaci chybějící kanalizace, části veř. osvětlení  a chodníků s tím, že tato spoluúčast  bude 
fi nancována z úvěru. Na akci, která bude pravděpodobně realizována až v r. 2009 bylo zahájeno  stavební 
řízení. Pokud to bude možné, pokusíme se ale v předstihu ještě letos zrealizovat chybějící část splaškové 
kanalizace. Smlouva o spolupráci se Stč. krajem na této akci byla uzavřena a žádost o případný bezúplatný 
převod pozemků byla s doklady odeslána na Stč. kraj.

2) převody pozemků – PF ČR jsme požádali o převod pozemků č. 47/2, 76/4, 254/1 a 245/10. U pozemků 
č. 245/7 a 245/8 je zatím situace nejasná, upřesňuje se komu budou vydány a za jakých podmínek. Budou-li 
vydány Státnímu statku Křivoklát v likvidaci, požádáme o jejich převod či prodej.

3) s ing. Čermákem byla uzavřena smlouva o odkoupení pozemků č. 47/6, 50/2, 50/6 a 366. Ing. Čermák 
požádal PF ČR o vydání těchto pozemků.

4) Odkoupení pozemků 280 a 245/4 – St. statek Křivoklát v likvidaci bude zajišťovat prodej pozemků 
prostřednictvím realitní kanceláře, s níž jsme ve styku.

5) Vybraná fi rma SPF Group zpracovala žádost o dotaci na akci „Revitalizace návsí“ o rozpočtových nák-
ladech cca 38.000 tis. Kč. Žádost byla po odsouhlasení radou obce předána 2.5.2008 na Středočeský kraj.

6) Smlouva o bezúplatném převodu části pozemku č. 377/1 pro zřízení chodníku Braškov-Valdek byla 
uzavřena. Vlastní realizace této akce je odvislá od výsledku řízení o odvolání MUDr. Brejníka, který se 
opakovaně odvolal do nového stavebního povolení.

7) Smlouva  prodeji dokumentace akce „Oprava silnice III/0063 Kyšice – V. Dobrá“ se Stč. krajem byla 
uzavřena a po splnění podmínek Stč. kraj uhradí obci příslušný podíl nákladů na její pořízení.

8) Smlouva s VIVA Reality byla uzavřena 1.4.2008.
9) Smlouva o věc. břemenu na zřízení kanalizace při silnici III/0063 byla se SÚS Kladno uzavřena  

11.4.2008.
Zastupitelstvo dále uvedeným usnesením schválilo výsledky hospodaření obce v r. 2007 a odsouhlasilo 

spolufi nancování akce „Revitalizace návsí“. Zvláštní účet pro fi nancování této akce byl založen. Naopak 
zastupitelstvo odmítlo návrh na směnu pozemků podle žádosti ing. Čermákové.

Na valnou hromadu VKM delegovalo zastupitelstvo místostarostu F. Haase. Ten na valné hromadě dne 
22.5.2008 zastupoval i Obec Kyšice. O závěrech valné hromady VKM byla informována rada obce.

Usnesením 6. zasedání uložilo zastupitelstvo radě obce uzavřít smlouvu s vybraným zhotovitelem 
žádosti pro čerpání prostředků z fondů EU, ČR a Stč. kraje. Z bodu č. 5 vyplývá, že smlouva byla uzavřena 
a žádost zpracována a v požadovaném termínu předána.

Zvolené komisi zastupitelstvo uložilo, aby předložila radě obce návrh na projednání požadavků ing. 
Čermákové na směnu pozemků. Tato záležitost bohužel nebyla dosud uzavřena.

František Haas

KONTROLA 
plnění usnesení 6. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 31. března 2008

foto: Ing. J. KolruszToskánka, č. p. 1



Zprávy z obecního úřadu

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí

– s navrženým programem 29. schůze rady 14.4.2008
– s dnes projednaným a doplněným návrhem programu 6. veřejného zasedání zastupitelstva 
– se závěry komise pro výběr manažerské fi rmy pro zpracování projektů, umožňujících přístup k 

prostředkům EU a jiných programů
– s uzavřením kupní smlouvy se Středočeským krajem o úhradě nákladů dokumentace akce „Oprava 

silnice III/0063 Kyšice–V. Dobrá“
– s pořízením plovoucího čerpadla pro místní hasiče a poskytnutím příspěvku do výše 10 tis. Kč
– s uzavřením mandátní smlouvy s Mgr. Hrotíkem pro jednání s DI Policie ČR a odborem dopravy 

MMK (projekt Karlovarská a Revitalizace návsí)
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi 

– předložit zastupitelstvu k projednání dnes odsouhlasené návrhy
• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi 

– zajistit nový znalecký posudek na pozemek č. 258/70 pod Hájem
– připravit dopis na ČEZ ohledně stížnosti občanů Toskánky na časté výpadky el. energie

• ukládá – ing. M. Doksanskému 
– připravit písemnou odpověď ve věci integrovaného povolení výrobny limonád Veseta – trvá původní 

stanovisko obce
– projednat s majiteli pozemků zprůjezdnění ulice Budovatelů

Usnesení
28. schůze rady 17. března 2008

29. schůze rady 14. dubna 2008
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí

– s navrženým programem 30. schůze rady 28.4.2008
– s návrhem pracovní komise na směnu pozemků s ing. Čermákovu
– s opakováním žádosti na Krajský úřad Stč. kraje o zřízení kruhového objezdu nad Braškovem také 

s připravovanou výstavbou v Pl. Újezdě a cyklostezkou
– s výpovědí smlouvy pí. Nováčkové na údržbu veřejné zeleně a pověřením místních hasičů a rybářů 

zajištěním této údržby za úplatu
– s uvolněním skladu (býv.čekárna) na Valdeku pro potřebu hasičů (údržba zeleně)
– s pořízením sekačky na trávu do 20 tis. Kč pro hasiče na údržbu veř. zeleně
– s nabídkou MPS pro občany na svoz nádob na kompostovatelný odpad za poplatek
– se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě s VIVA Reality s.r.o.
– s výpočtem daně z nemovitostí pouze s min. koefi cientem 1,0

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
–  předat žádost na Komerční banku, aby připravila návrh na poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na kofi -

nancování akcí: „Revitalizace návsí“ a „Oprava silnice III/0063“
– předložit zastupitelstvu návrh na daň z nemovitosti v souladu s usnesením rady

30. schůze rady 28. dubna 2008
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí

– s navrženým programem 31. schůze rady 12.5.2008
– s termínem 7. zasedání zastupitelstva 30.6.2008
– s podáním žádosti na St. statek Křivoklát o vydání či prodej pozemků č. 245/7 a 245/8 (část lesa na 

Háji)
– s uzavřením smluv o smlouvě budoucí o věc. břemenu podle projektu „Revitalizace návsí“
– s objednáním kontroly povrchu kurtu na víceúčelovém hřišti u fy Tubero v souvislosti s opakovaným 

znečištěním střepy skleněného odpadu
– s žádostí paní Hřebíkové o umístění 7 rodinných domů vč. inž. sítí v lokalitě U Dubu s podmínkou 

zachování šířky komunikace a oboustranných chodníků (ul. Budovatelů)
– s úhradou členského příspěvku MR Bratronice ve výši 47.000,– Kč
– s výjimečným naplněním kapacity MŠ o děti z jiných obcí

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– svolat 7. zasedání zastupitelstva obce na pondělí 30.6.2008
– předložit zastupitelstvu k odsouhlasení návrh pí. Hřebíkové na umístění 7 rodinných domů
– předložit zastupitelstvu návrh na koefi cient 1,00 pro stanovení výše daně z nemovitostí v katastru 

obce Braškov
• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi 

– ve spolupráci s předsedkyní stavební komise ing. arch. Dolejšovou zajistit prodloužení platnosti úz. 
rozhodnutí na výstavbu víceúčelového a dětského hřiště pod Hájem

• ukládá – ing. M. Doksanskému 
– připravit písemnou odpověď ve věci integrovaného povolení výrobny limonád Veseta – trvá původní 

stanovisko obce
– informovat písemně pí. Hřebíkovou o stanovisku rady obce k jejímu požadavku na umístění 7 rod. 

domů v lokalitě u Dubu
 

31. schůze rady 12. května 2008
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí

– s uzavřením doplněné smlouvy s ing. Čermákem o převodu pozemků č. 47/6, 50/2, 50/6 a 366
– s žádostí na PF ČR a St. statek Křivoklát v likvidaci o vydání pozemků 245/7 a 245/8 na Háji
– s jednáním s Komerční bankou o podmínkách úvěru na fi nancování akce „Revitalizace návsí“
– s žádostí paní Hřebíkové o umístění 7 rod. domů v souladu s úz. plánem s podmínkou zachování 

šířky chodníku v ul. Budovatelů a změny připojení sítí v této komunikaci. Připojení v ul. Sportovců 
není možné.

– S uvolněním druhé části příspěvku na provoz mateřské školy ve výši 100.000,– Kč
• stanoví

– termín a program 7. veř. zasedání zastupitelstva 30.6.2008
– program 32. schůze rady 26.5.2008

• nesouhlasí
– s cenou pozemku č. 243/70 (Háj, nabízenou PF ČR)

• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi 
– požádat krajský úřad ve spolupráci s Obcí Pletený Újezd o zřízení kruhového objezdu na křížení silnic 

II/118 s býv. I/6 nad Braškovem
– ve spolupráci s ing. arch. Dolejšovou zajistit prodloužení platnosti úz. rozhodnutí víceúčelového hřiště 

na Háji
– pokračovat v jednání o převodech pozemků od PF ČR event. St. statku Křivoklát

• ukládá – předsedovi komise ŽP ing. Kolruszovi
–  předložit návrh na opatření k výběru poplatků za likvidaci a svoz komunálního odpadu
– připravit článek vč. fotodokumentace do BN k poškozování víceúčelového hřiště rozbíjením skleněného 

odpadu

32. schůze rady 26. května 2008
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 

– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– zahájení stavebního řízení akce „Oprava silnice III/0036“ (Karlovarská)
– odvolání MUDr. Brejníka do nového stavebního povolení chodníku Braškov-Valdek
– stanoviska orgánů a organizací k dokumentaci pro úz. řízení Cyklostezka Kladno–Kožova hora 

– Malé Kyšice
– povolení ke zřízení semaforů v obci
– stanovisko komise životního prostředí k doplněnému integrovanému povolení Vesety s.r.o.
– informace o stavu a průběhu řízení ke stavebnímu povolení jednotlivých objektů akce „Revitalizace 

návsí“
• souhlasí

– se zakoupením křovinořezu pro Sdružení dobrovolných hasičů
– s uzavřením smlouvy s ČEZ o přeložce elektro NN v jižní části obce
– se zřízením samostatného účtu pro fi nancování objektů akce „Revitalizace návsí“
– se žádostí o změnu charakteru lesa Háj, umožňující jeho využití pro volno-časové aktivity

• nesouhlasí
– s připojením inž. sítí pro výstavbu v části lokality U Dubu z komunikace Sportovců

• upřesňuje
– program 7. zasedání zastupitelstva

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– pokračovat v jednání s VKM o úpravě smlouvy o spolupráci
– projednat s PF ČR možnost úplatného převodu poz. 243/70 (pod Hájem) za cenu 170 tis. Kč v souladu 

s odhadem
• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi 

– s ing. arch. Dolejšovou požádat o prodloužení platnosti úz. rozhodnutí na víceúčelové hřiště na poz. č. 
243/70 (pod Hájem)

– pokračovat v jednání se St. statkem Křivoklát s cílem získat pozemky č. 245/7 a 245/8 (Háj)
– informovat písemně pí. Hřebíkovou o stanovisku rady obce k jejímu požadavku na umístění 7 rod. 

domů v lokalitě u Dubu

KRAJSKÝ  ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO  KRAJE
ODBOR KONTROLY
Zborovská  11,  PSČ  150 21,  Praha  5  
 
Čj.:  187058/2007/KUSK                                                                                        Stejnopis č.  1                  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Braškov,  IČ  00234176

za r. 2007
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 15. 10. 2007 a 28. 5. 2008
na základě zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků obcí
Přezkoumání proběhlo v sídle obce Braškov, Dukelská 11, 273 51 Unhošť
Přezkoumání vykonaly:  
– kontrolorka pověřená řízením přezkoumání  Marcela Bažoutová
– kontrolorka Dagmar Kolouchová
Obec zastupovali:      Ing. Vladimír Dráb, starosta obce                                                                   
                                     pí Václava Votavová, účetní
                                     pí Jarmila Hehejíková, referentka

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením  §  2 zák. č.  420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2007. 

A)  Přezkoumané písemnosti: 
– rozpočtový výhled na období  2007 - 2010     
– rozpočet – vyvěšen dne 25. 9. 2006, sejmut dne 11. 10. 2006 schválen dne 9. 10. 2006
– rozpočtové opatření č. 1 – 3, schváleno v ZO  dne 19. 3., 25. 6., 1. 10. 2007
– závěrečný účet obce  vyvěšen dne 2. 3. 2007, sejmut dne 19. 3. 2007, schválen v ZO dne 
  19. 3. 2007, spolu se  zprávou o  výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2006  
  (zkráceno pro potřebu tisku v Brašk. novinách o 57 dalších položek na 3 stranách)     

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila 
svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,  nezastavila movitý a nemovitý majetek, 
neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, 
smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí 
dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani 
neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,  uskutečnila pouze veřejné zakázky 
malého rozsahu (§ 12 odst.6 zák.č.137/2006 Sb.). 

B)   Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C)   Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b)  při přezkoumání hospodaření za předchozí roky  nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D)   Závěr
Při přezkoumání hospodaření  obce  Braškov za rok 2007

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
(§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Podíl pohledávek  na rozpočtu  územního celku:                                     0, 78 %
Podíl závazků  na rozpočtu  územního celku:                                           0, 41 %
Podíl zastaveného majetku  na celkovém majetku územního celku:      0, 52 %

V Braškově dne 28. 5. 2008

kontrolorka pověřená  řízením přezkoumání, pí. Marcela Bažoutová
kontrolorka,  pí. Dagmar Kolouchová                    

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
–  je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání  hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy  se  stává 
okamžikem  marného  uplynutí  lhůty  stanovené  v § 6 odst.3 písm.l) zákona 
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
– se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolo-
vaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného  Odborem 
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce  Braškov o počtu 5 stran byl seznámen a  
stejnopis č. 2 zprávy  převzal Ing. Vladimír Dráb, starosta obce.



Rozhodujícími akcemi jsou v současné době „Revitalizace návsí“ a „Oprava silnice III/0063 Kyšice 
–V. Dobrá“. Obě tyto  akce by měly být zahájeny v příštím roce.

Braškov – revitalizace návsí  – v přiložené tabulce III. aktualizace programu rozvoje obce je popsán 
rozsah této akce. SPF Group zpracovala žádost o dotaci z prostředků EU, ČR a Středočeského kraje, 
kterou jsme předali v požadovaném termínu 2.5.2008 na Stč. kraj. Po úpravách, upřesněních a redukci 
činí rozpočtové náklady cca 38.000.000,– Kč, z toho spoluúčast obce by měla činit 7,5 %, tedy zhruba 
3.000.000,– Kč. Problémem fi nancování je skutečnost, že uvedené celkově uznatelné náklady budou 
uhrazeny vždy až po dokončení alespoň jedné etapy. Proto jsme akci rozdělily na tři etapy, čímž by 
se možná výška úvěru v celkové hodnotě 35.000.000,– Kč mohla snížit o 10–15 mil. Kč.

Zajištění akce po stránce stavebně právní je následující:
– revitalizace zeleně Braškov, Valdek a vegetační úpravy  - je vydán souhlas obce
– osazení herních prvků , zastávek, mobiliáře a paluby v rybníku na Braškově – je vydán územní 

souhlas Stavebního úřadu v Unhošti
– bezdrátový rozhlas – je vydán územní souhlas SÚ Unhošť
– úpravy a doplnění veřejného osvětlení  Braškov a Valdek a vodovodní přípojky pro pítka – za-

hájeno stavební řízení o povolení stavby SÚ Unhošť
– úpravy rybníků Braškov a Valdek – požádáno o stavební povolení na odboru životního prostředí 

MM Kladno
– úpravy komunikací a chodníků na návsích v Braškově a na Valdeku, ul. K Háji a chodník pro 

pěší (Braškov Skalka – Háj) – zahájeno stavební řízení odborem dopravy MM Kladno
– úprava chodníku podél silnice II/118 v jižní části obce je stavebně povolena, je však podmíněna 

přeložkou vedení elektro NN, na kterou již byla uzavřena smlouva s ČEZ.
Oprava silnice III/0063 Kyšice–V. Dobrá spočívá v rozšíření této komunikace, na níž stoupá frek-

vence dopravy. Investorem stavby je Stč. kraj, s nímž jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci, podle níž se 
budeme podílet na fi nancování chodníků a doplnění veř. osvětlení. Podmínkou realizace je dokončení 
kanalizace podél této silnice v severozápadní  části Valdeku, jakož i rekonstrukce stávající kanalizace. 
Proto do návrhu změny rozpočtu pro r. 2008 zařazujeme náklady této akce ve výši 1.570.000,– Kč.

Projektovou dokumentaci a stavební povolení pro Stč. kraj zajišťujeme podle uzavřené smlouvy.
Odbor dopravy MM Kladno již zahájil stavební řízení o povolení této stavby a SÚ Unhošť o 

stavební povolení rozšíření veř. osvětlení. O stavební povolení kanalizace je požádán odbor životního 
prostředí MM Kladno.

V průběhu I. pololetí se podařilo získat některé dotace z různých programů v celk. výši 
2.471.000,– Kč. Rada obce rozhodla, že pro vysokou spoluúčast odmítneme dotaci ve výši 134.000,– Kč 
na zateplení a opravu fasády budovy obecního úřadu. Ostatní dotované akce jsou zahrnuty v návrhu 
na změnu rozpočtu pro r. 2008.

Cyklostezka Kladno, Kožova hora – Malé Kyšice – podařilo se získat dotaci na pořízení dokumentace 
této akce přes Mikroregion Bratronicko. Podle smlouvy s MR zajišťujeme zpracování dokumentace a její 
projednání. V současné době je zpracován návrh dokumentace pro územní řízení, k němuž se vyjadřují 
orgány a organizace státní správy, provozovatelé inženýrských sítí, dotčené obce a vlastníci pozemků.

Braškov – revitalizace polních cest a zeleně – v současné době připravuje ing. Kolrusz podklady pro 
opakování žádosti o dotaci a současně probíhá upřesnění rozsahu akce.

Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců – tato akce v současné době probíhá přípravou pro 
osazení semaforů a má být dokončena do 30.9.2008.

Ostatní akce a podrobnosti jsou zřejmé z následující tabulky – III. AKTUALIZACE PROGRAMU 
ROZVOJE OBCE.

František Haas, místostarosta obce

III. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007–2013
poř.

č. NÁZEV PROJEKTU STÁDIUM REALIZACE 
(studie, ÚR, st.povolení)

ODHAD NÁKLADŮ (v tis. Kč)
POZNÁMKA PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE
MANAŽER 

REALIZACE PROJEKT IČ CELKEM PROJEKTANT

1. Braškov – rekonstrukce místních 
komunikací

zpracována dokumentace k 
žádosti o staveb.povolení 40000 200 60 40260

F. Haas
ing. Křížák

2.
Braškov – výstavby sportovních a 
dětských hřišť, vč. pořízení pozemků 
(U Háje)

Zpracována dokumentace 
pro územní řízení

viz položka 
číslo 5

viz položka 
číslo 5

Dětské hřiště + sportoviště U Háje, vč. živič.úpravy 
pro skateboard a in-line dráha + osvětlení, stánek 
občerst. Chybí dořešit převod pozemku od PF ČR

Projekt pro územní řízení
ing.arch. Dolejšová, F. Haas

3. Braškov – rekonstrukce mateřské školy
8190 250 70 8510

Rekonstrukce dokon ena, MŠ slavnostn  p edána do provozu 1.12.2007.

4. Rozšíření a obnova sport. areálu 
J. Valeše

Dokumentace ke stav. 
povolení zpracována, pro-
jednávají se podklady pro 
stav. povolení

16400 300 100 16800

Víceúčelová hala se zázemín (šatny, příslušen-
ství), kabiny s příslušenstvím (fotbal), klubovna, 
občerstvení, byt správce v podkroví, hrací plocha, 
oplocení a dětský koutek.

Projekt pro stavební 
povolení

ing.arch. Dolejšová

p. Prynych

5.
Revitalizace návsí vč. rybníků Braškov 
a Valdek, vč. zeleně, vč. informačního 
systému obce

V listopadu 2007 zpraco-
ván projekt, projednávají se 
podklady pro územní řízení

38000 800 200 39000

Odbahnění, dřevěné molo-plato, parkové úpravy,  
chodníky, úprava hrází, zeleň; vč. zeleně Valdek 
podél Karlovarské. Veřejná zeleň 1000m2, komuni-
kace a dlažby 1500 m2, mobiláře, pítka, komunikace.

Projekt pro územní řízení
F. Haas, ing.arch. Dolejšová

ing. Mikyška, ing. Červený, 
ing. Křížák

6. Braškov – cyklostezky a stezky pro pěší 
vč. zeleně

Zpracována dokumentace 
pro úz. řízení 16000 700 100 16800 Byla získána dotace na projekt od Stč. kraje Dokumetace pro úz.řízení 

ing. Kolrusz, F. Haas

ing. Křížák

7. Braškov – revitalizace polních cest vč. 
zeleně

Provedeny geodetické 
práce a cesty vytýčeny 3000 50 30 3080 Jako sponzorský dar fi rmy ČNES provedeny hrubé 

terénní úpravy cest u Háje  —
ing. Kolrusz
ing. Červený, Drábek

8. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
chodců

Zajištěna dotace SFDI ve 
výši 864 tis. Kč, probíhá 
realizace

1130 70 30 1230
Předmětem akce je osazení semaforů a vodorovná 
a svislá dopr.značení, dojde k posunu dokončení 
do r. 2008

Projekt pro realizaci ing. Křížák, P. Horák

9. Digitální mapa obce
— 200 — 200

Zpracována, dokon ena a p edána v roce 2007.

10. Valdek – odkanalizování sev. části 
Karlovarské ul.

Požádáno o stav. povolení 2000 75 35 2110 170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce Dokumentace pro stav. 
povolení

F. Haas
ing. Fiala

11. Územní plán obce Návrh připravit k projedná-
ní v r. 2010 — 300 — 300 Nutný podklad  k žádosti o dotace Jde o změnu v souvisl. s 

novým staveb. zákonem
ing. Dráb

12. Braškov-Valdek, zeleň v ul. Sportovců Zpracována dokumetace 
pro územní řízení

viz položka 
číslo 5 20 — 20 Obnova zeleně v ul. Sportovců  —

ing. Kolrusz
ing.arch. Červený

13. Braškov - Valdek, zeleň v ul. Karlovar-
ské, chodníky a veř. osvětelní

Vypsáno výběrové řízení na 
projekt v souvislosti s připra vo-
vanou opravou silnice III/0063

500 50 20 570 Výsadba zeleně v ul. Karlovarské  — ing. Červený, ing. Křížák, 
ing. Kolrusz

14. Obnova zeleně MŠ
Získána dotace MMR ve 
výši 175 tis. Kč 250 20 — 270 Předmětem je obnova zeleně na zahradě MŠ ing. arch. Dolejšová   

Dokon eno v roce 2007.

15. Braškov – rekonstrukce, rozšíření 
a modernizace obecního úřadu

Zatím nenalezen vhodný 
dotační titul 5660 200 50 5910 Původní objekt z r. 1947, pův. obestavěný prostor 

1900m3, po rozšíření 2500m3
Studie, ale již neplatná, 
nutno změnit a doplnit

F. Haas
ing. arch. Dolejšová

CELKEM: 131130 3235 695 135110Poznámka: 
Rekonstrukce a obnova zeleně u položek č. 6,7 a 13 bude připravována komplexně. Manažerem této akce je ing. Kolrusz.
V Braškově červen 2008, vypracoval: František HAAS.
Položky č. 2, 5 a 12 jsou předmětem společné akce „Braškov – revitalizace návsí“. Tato aktualizace byla projednána 33. schůzí rady obce 9.6.2008

Zprávy z obecního úřadu
INFORMACE O STAVU PŘÍPRAVY ROZHODUJÍCÍCH AKCÍ, ZAŘA-

ZENÝCH DO ROZPOČTU A „PROGRAMU ROZVOJE OBCE“

DOTACE 2008, v tis. Kč
AKCE

ŽÁDOSTI ROZHODNUTÍ O DOTACI
ZAJIŠŤUJE, POZNÁMKACELKOVÉ 

NÁKLADY
POŽADOVA-
NÁ DOTACE

SPOLU-
ÚČAST v % POŽADOVA-

NÁ DOTACE
SPOLU-
ÚČAST v % CELKOVÉ 

NÁKLADY

1. SFDI - Zklidnění dopravy (Semafory) 1155 864 291 25,2 864 291 25,2 1155 zajišťují Dráb, Horák Semafory (SFDI)

2. Úpravy hřiště Braškov 482 284 198 41 114 136 54,4 250 Doksanský (Stč.kraj) Spodní plocha (rekultivace)
3. Vozidlo pro hasiče 990 990 0 0 990 0 0 990 Dráb
4. Modernizace knihovny 175 157 18 10 35 4 10 39 Dolejšová

5. Oprava a zateplení fasády OÚ 520 200 320 61,5 134 386 74,2 520 Haas (Stč.kraj), Pro vysokou spoluúčast obce 
nebude dotace využita

6. Autobusové čekárny (žádost MR Bratronicko) 0 0 0 0 37 25 40 62 Mikroregion Bratronicko
7. Dětské hřiště na stadionu J. Valeše 425 297 128 30,1 297 128 30,1 425 Dolejšová (MMR), Úpravy a doplnění dět.hřiště

Celkem bez položky č. 5 3227 2592 635 19,7 2337 584 20 2921

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU NA ROK 2008
A) PŘÍJMY
• PŮVODNĚ ROZPOČTOVANÝCH  9000 tis. Kč
 navýšit o dotace dle přílohy   2337 tis. Kč
 na celkových   celkem   11.337 tis. Kč

B) VÝDAJE
• NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ)
 ponechat bez změny ve výši   4500 tis. Kč
• INVESTIČNÍ 
 navýšit o dotované akce, podle uvedené změny tedy o 2337 tis. Kč
 na celkových
  celkem investiční                   6.837 tis. Kč
  Výdaje celkem                 11.337 tis. Kč

ZMĚNY ROZPOČTU VE VÝDAJÍCH INVESTIČNÍCH (v tis. Kč):

  Pův.rozpočet změna  poznámka   
Doplatek projektů z r. 2007   260     –   projekty byly uhrazeny v závěru r.2007
Dofi nancování chodníku z r. 2007
(Dukelská, Sportovců – ČNES)   850    850      
Projekty + inž. činnost revitalizace návsí   450    450      
Zbývající kanal. přípojky   170    – odsunout do r. 2009   
Kanalizace Karlovarská    –   1570 140 m stoky „S“ a 380 m stoky „J“      
Chodníky Karlovarská 1000    – odsunout do r. 2009   
Veřejné osvětlení Karlovarská   200    – odsunout do r. 2009   
Chodník Braškov – Valdek   950    – (Brejník) odsunout do r. 2009              
Chodník Braškov – jih   350    –   (v „Revitalizaci návsí“) odsunout do r.2009
SFDI – Zklidnění dopravy   –    1155        
Hřiště – Stadion Jar. Valeše   –      250      
Vozidlo pro hasiče   –     990      
Modernizace knihovny   –       39      
Oprava a zateplení fasády OÚ –  pro vysokou spoluúčast odmítneme dotaci
Autobusové čekárny        62      
Dětské hřiště na stadionu J. Valeše  –     425      
Kofi nancování investic (převod do r. 2009)   –   1046      
C E L K E M 4500   6837      

Poznámka: 
Pokud bude kanalizace Karlovarská až v r. 2009 činí prostředky kofi nancování 2616 tis. Kč.



FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 5. 2008
Zprávy z obecního úřadu

V ý d a j e v  Kč
Silnice,chodníky - opr. a udržov. (úklid sněhu) 7 854.00
Oprava komunikace Karlovarská - projekty 245 402.00
Oprava kanalizace Braškov 957.00
Revitalizace návsí (projekty) 105 654.50
Zelený prstenec kolem obce (projekt,znalečné) 24 630.00
Kanalizace ul.Karlovarská (projekt) 37 432.00
Rybníky 10 000.00
Mateřská škola (rekonstrukce-TD po kolaud.,příp.na fásádu) 29 392.00
Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů) 5 098.00
Kronika (odměna, materiál) 0.00
Sbor pro občanské záležitosti 4 423.00
Dětský den, karneval 2 209.00
Správa obecního úřadu 806 070.43

v tom :
Odměny obecního zastupitelstva 230 616.00
Platy zaměstnanců OÚ 173 905.00
Platy a odměny za 12/2007 134 359.00
Různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny) 16 800.00
Povinné pojistné na soc. zabezpečení 46 303.00
Povinné pojistné na zdrav. pojištění 36 423.00
Zákonné pojištění odpovědnosti 570.00
Poradenské a právní služby (znalečné na hřiště,JUDr.Sršeň,kupní sml.) 19 873.00
Pojištění obecního majetku 23 508.00
Popl.za měření rychlosti v obci (Městská policie Kladno a Unhošť) 8 500.00
Všeobecný materiál 870.22
Odborné publikace 480.00
Voda 1 282.00
Plyn 22 600.00
Elektrická energie 4 740.00
Služby pošt 2 317.00
Služby telekomunikací 27 646.71
Služby peněžních ústavů 3 772.50
Poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě 10 580.50
Služby nevýrobní povahy (školení) 6 014.00
Nákup služeb  (údržba KEO, kontrola HP, doména Braškov) 11 722.50
Pohoštění 0.00
Cestovné 126.00
Platby daní a poplatků,kolky 800.00
ČOV (pojištění) 11 262.00

Příspěvek Mikroregionu Bratronicko 47 500.00
Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování) 200 000.00
Nákup  dlouhodobého majetku (psací stůl, sekačka) 25 557.00
Veřejné osvětlení – el. energie 69 980.00
                               – opravy a údržba 74 256.00

MPS (známky na popelnice a pytle na odpad) 170 625.60
Likvidace velkoobjemového odpadu (separace) 83 398.90
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu 0.00
Víceúčelové hřiště Braškov 3 530.00
Fotbalové hřiště  Valdek - odměna,spotřeba el.energie 52 573.00
Údržba veřejné zeleně 0.00
Sbor dobrovolných hasičů 93 235.20
Úroky z úvěru - ČS a.s. 1 536.10
Splátka jistiny ČS a.s. 100 000.00
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno) 388 628.00

V ý d a j e   c e l k e m 2 590 941.73

P ř í j m y 
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 564 899.75
Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 120 894.28
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 994.60
Daně z příjmů právnických osob 719 891.21
Daň z přidané hodnoty 1 332 393.59
Výtěžnost výherních hracích automatů 38 725.00
Správní poplatky (i výherní hrací automaty) 18 350.00
Ostatní daně (poplatek ze psů, užívání veř.prostranství) 12 525.00
Daň z nemovitosti 1 499.00
Víceúčelové hřiště Braškov (vstupenky) 1 600.00
Záloha na vodné a stočné - byt MŠ 2 100.00
Nájemné za byt v MŠ 5 170.00
Nájemné – ČOV 0.00
EKOKOM – příspěvek na tříděný odpad 5 654.00
Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) 0.00
Přeplatek za tiskopisy 1 386.50
Známky na popelnice 194 082.00
Pytle na tříděný odpad 13 430.00
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu 900.00
Pohlednice obce 0.00
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu 4 803.65
Neinvestiční dotace od kraje 24 950.00
Investiční dotace od kraje (vozidlo pro hasiče) 990 000.00
Výsledek hospodaření k 31.12.2007 516 620.45

P ř í j m y   c e l k e m 4 705 869.03

R o z d í l  příjmů a výdajů 2 114 927.30
v tom:

zůstatek na běžném účtě (Spořitelna) 2 114 674.80
zůstatek na běžném účtě (ČNB) 252.50

Zprávy z komise životního prostředí a veřejného pořádku

Zcela určitě není náhoda, že zájem o bydlení v naší obci vysoko převažuje nad možnostmi danými 
územním plánem. Není to jen příznivou strategickou polohou s hlediska dostupnosti Kladna i Prahy, ale 
i bezprostřední dostupností zachovalé přírody.

Blízkost Prahy a dálnice má ovšem i svá negativa. Jsou to zvýšené hladiny hluku a emisí jak z rostou-
cího provozu motorových vozidel, tak z letecké dopravy zvláště z  mezinárodního letiště Praha Ruzyně, 
kde má dojít též k navýšení provozu po realizaci záměru výstavby nové dráhy RWY 06R/24L. K tomuto 
záměru vznesla naše obec podstatné připomínky ve svém písemném stanovisku.

Vedení obce se snaží tyto negativní vlivy eliminovat, jak je patrné z „Programu rozvoje obce 2007 
– 2013“, zveřejněném v minulém čísle Braškovských novin.  Uvedené úkoly řeší jak zvýšení bezpečnosti 
chodců a motoristů, tak snížení emisí a hluku se silniční i letecké dopravy.  Významně k tomu přispějí 
jak nová dopravní opatření, nové chodníky podél silnic a připravovaná cyklostezka, tak revitalizace 
návsí a doplňování zeleně a výsadba nových alejí 
podél revitalizovaných polních cest. Cílem je 
vytvořit kolem obce zelený prstenec, který kromě 
rekreačního významu bude významně přispívat i 
ke zmírnění nepříznivých klimatických jevů. Kro-
mě toho je připravována i výstavba sportovních 
a dětských hřišť.  To vše je v  plném souladu i se 
záměry místního občanského sdružení „Česká 
vesnice“.      

Čím můžeme k tomuto úsilí přispět my, řadoví 
občané? Domnívám se, že toho není málo. Pokud 
nepostrádáme pocit hrdosti a sounáležitosti se svou 
obcí, pak nemůžeme být lhostejní k  bezohlednému 
chování některých spoluobčanů. Neváhejme upo-
zornit souseda, že pouštět cirkulárku, či podobné 
hlučné stroje v neděli odpoledne se nesluší, rovněž 
tak nebuďme lhostejní při podezření na spalování 
nebezpečných odpadů v kotlech či ohništích. Bylo 
prokázáno, že takové emise patří mezi nejnebez-
pečnější vůbec.

Nezavírejme oči, jestliže vidíme vyvážení odpa-
du do přírody, nebo motorová vozidla v přilehlých 
lesících či pěšinách pro pěší. Stačí upozornit, 
případně zapsat si SPZ. Městská policie v Unhošti 
přislíbila v takovém případě pomoc. 

Pokud jde o chov psů, staneme se zřejmě brzy 
evropskou velmocí. Právě venkov poskytuje pro 
psí miláčky optimální podmínky. Asi není třeba 
připomínat, že největší odměnou pro pejska je 
pravidelná procházka a pokud je vycvičen alespoň 
k základní poslušnosti, pak nečiní problémy ani 
potkávání s ostatními. Zmiňovaný zelený prstenec 
kolem obce bude ideálním prostředím nejen pro 
ně, ale i pro doprovod. Snad ještě jednu poznámku 
na okraj. Týká se psích exkrementů. I tento pro-
blém je nesrovnatelně jednodušší na venkově než 
ve městě. Na těchto převážně travnatých cestách 

postačí obyčejná hůl k odsunutí exkrementu do sousedního pole a mělo by se to stát součástí základních 
pravidel slušného chování.

Nechceme-li v integrované Evropě dostat nálepku nekultivovaného národa, měli bychom se snažit 
zbavit se co nejdříve některých zakořeněných zlozvyků, jako je nedisciplinovanost, obcházení zákonů, 
cynizmus a agresivita. Jak jinak si vysvětlit, že ignorujeme přírodu, zavážíme vlastními odpadky přilehlé 
remízky, lesíky a pole.

Bezohlednou jízdu si neodpustíme ani v domovské obci. Zákaz vjezdu motorových vozidel do lesa 
není pro nás svatou samozřejmostí. Nestačí dokonce dopravní značka, ale už ani závora. Může snad 
kultivovaný člověk vjet a řádit na rozkvetlé louce před senosečí, kdy výška porostu přesahuje jeden metr? 
To se skutečně stalo na louce u Kejmarovy skalky na začátku června.

Jiří Kolrusz

CHRAŇME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V NAŠÍ OBCI



Zprávy ze školky
Ještě před prázdninami přeje celý kolektiv rodičům šťastnou dovolenou, hodně sluníčka a zážitků 

s dětmi.
Po prázdninách začíná nový školní rok v pondělí 1.září, týden předem je přípravný s tím, že rodiče 

mohou dítě přivést, pokud je to nutné.V této době se dokončuje příprava tříd, stěhování nábytku, úpravy 
a třídění pomůcek podle věkových skupin a úklid, který se nestihl týden předem.

Od září budeme fungovat jako dvoutřídní MŠ s konečnou kapacitou 35 dětí. Pokud u zápisu nen-
aplní třídy děti z Braškova, Valdeku a Toskánky, obecní rada souhlasila s doplněním stavu dětmi 
z okolních obcí.

Jedna třída bude naplněna předškoláky a staršími dětmi do poloviny kapacity školy a druhá bude 
obsazena dětmi mladších věkových skupin. Paní učitelka Sochnová, která vedla letos doplňkový 
program pro děti nastupující do školy, je přijata s úvazkem 4 hodiny denně na doplnění stavu peda-
gogických zaměstnanců. Odpoledne se budou třídy spojovat, protože děti chodí ve větším počtu po 
obědě domů.

Nábytek, nutný pro rozšířený prostor pro řízené činnosti má zpoždění a dodávka snad proběhne 
včas. Museli jsme doplnit šatnu, stoly a židle, skříně. Poděkování patří MUDr. Hospodárovi, který 
škole věnoval zařízení v hodnotě  18 000,-- Kč, a paní poslankyni Vostré, která školu sponzorovala 15 
000,-- Kč. Pan Burger jako sponzorský dar vyrobí regály pro lůžkoviny, které nařídila OHES, škola 
zaplatí materiál. Obec poskytla přebytky rozpočtu školy na potřebné věci a v případě potřeby uvolní 
nutné prostředky.

Zatím se potýkáme stále s nedokončenou zahradou, kde schází zařízení a dodělávky. Přes neustálé 
urgence u pana Fialy, který slíbil dokončení do 30.3.2008 není ještě hotovo. Schází dřevěný vlak, 
zastřešení tabulí, pracovní stůl pro práci s květináči a na pokusy a úprava cesty (11.6.)

Pro alergiky máme již protialergická lehátka a lůžkoviny.
Ve dnech 23.6.–26.6.2008 proběhla na škole kontrola České školní inspekce, která se zabývala jak 

hospodařením školy, tak vzdělávací a výchovnou prací a výsledky u dětí, plánováním atd.
Ve zkratce byla škola hodnocena od r. 2005 takto – citace: „práce důsledně vychází z reálného života, 

plánování je systematické a důsledně realizované a tvořivě obnovován, příkladně je zajišťována bez-
pečnost. Je zřejmá obsahová propojenost témat a návaznost na získané poznatky, pedagogická práce 
je pestrá a systematická a v podmínkách věkově nesourodé třídy jsou patrné vysoké vzdělávací efekty 
- vzdělávací výsledky jsou nadprůměrné.

Součástí byla anketa rodičů, kde vyjádřili své připomínky. Všechny se konzultovaly s ČŠI a škola je 
bude řešit průběžně. O výsledcích České školní inspekce ředitelka informovala obecní radu a podala 
komentář.

Poslední akcí ve školce pro rodiče předškoláků byla zahradní párty, kde děti vystoupily s programem, 
rodiče se podívali na ukázky výsledků zájmových kroužků -angličtiny, hry na fl étnu, taneční přípravky 
a následovalo „vyřazení“ našich absolventů školky. Program byl spojen se soutěžemi a zábavnými hrami 
ke Dni dětí a pečením buřtíků. Poděkování patří maminkám a babičkám, které připravily pohoštění 
a na závěr za rodiče předala paní Špačková zaměstnancům květiny a velikou dortovou knihu se jmény 
školáků. Příští den si děti svoje jméno snědly ve školce, na všechny se bohatě dostalo!

V novém školním roce bude režim školy trochu odlišný, ale věříme, že po počátečním nástupu dětí 
„mouchy“ společně vychytáme a plynule odstartujeme další rok.

Eva Střelečková
ředitelka MŠ

A léta běží…
 Společenská rubrika

Rozloučili jsme se našimi občany:
Anna PROCHÁZKOVÁ 9. 4. 2008  (79 let)
Karel POPEK 6. 5. 2008 (72 let) Čest jejich památce

Narodila se:

Iveta LORENCOVÁ 5. 5. 2008

Sňatek uzavřeli:
Ivana MALCOVÁ  a Václav VLČEK 18. 4. 2008
Věra PEJPOVÁ a Roman FOUS 21. 5. 2008  Blahopřejeme

Okénko pro ženy
Máte rádi různé kreativní techniky?

Místní knihovna pořádá VÝTVARNÉ KURZY pro ženy.
Máte možnost naučit se pracovat s různými materiály. O veškeré nářadí a materiál se vám postaráme. 
Kurzy probíhají v budově obecního úřadu jednou měsíčně – vždy v sobotu.
Na jednotlivé kurzy je však třeba se dopředu přihlásit.
Informace získáte a přihlásit se můžete v místní knihovně – nebo na telef. čísle 312 699 488 (Věra 
Přibylová).

NABÍDKA KURZŮ:

Adventní věnec (nebo: medvěd, velikonoční vejce, krabička, obrázek) z nešitého patchworku ............ 190 Kč
Gelové svíčky ............................................................................................................................................. 150 Kč
Valentýnská svíčka zdobená voskovými pláty ........................................................................................180 Kč
Zvonkohra ..................................................................................................................................................180 Kč
Mramorování – Velikonoční aplikace .................................................................................................... 190 Kč
Lampičky z vánočních  ............................................................................................................................. 270 Kč
Jarní dekorace – narcisy z Twist artu ..................................................................................................... 200 Kč
Vánoční dekorace – vánoční hvězda ...................................................................................................... 200 Kč
Drátování: šperk nebo váza, drátovaná husí vejce,drátování starých mistrů .................................... 180 Kč
Ubrousková technika – základní technika ............................................................................................ 200 Kč
Ubrousková technika – 3D ...................................................................................................................... 200 Kč
Malování na sklo – mandaly .................................................................................................................... 220 Kč
Ruční papír .................................................................................................................................................180 Kč
Fimo – šperky včetně kompletace ........................................................................................................... 240 Kč
Čínský lampion ......................................................................................................................................... 230 Kč
Malování na porcelán ............................................................................................................................... 240 Kč
Glycerinová mýdla .................................................................................................................................... 230 Kč
Mozaika ..................................................................................................................................................... 200 Kč
„Slupovačky“ ..............................................................................................................................................180 Kč
Batika – vázaná, šitá, mačkaná, sypaná ................................................................................................. 200 Kč
„Něco jiného než batika?“:  Tupování, tisk ............................................................................................180 Kč
Hedvábný šátek – technika „Šibory“ ...................................................................................................... 200 Kč
„Už jste někdy zkusili SAVOVÁNÍ“ .......................................................................................................180 Kč
Smaltování bez pícky ................................................................................................................................ 240 Kč
Korálkování – ketlování (nebo: na vlasci, na lanko) ............................................................................. 240 Kč

Výtvarné kurzy vedou výtvarnice: Dana Rosenreiterová a Radana Švecová

DEN  PLNÝ  HER.

V sobotu 24.5. od 14 hodin proběhl u hasičárny na dětském hřišti den plný her, soutěží a zábavy pro 
všechny děti z obce k jejich svátku.

Počasí přálo, a tak se sešlo poměrně dost dětí i dospělých. Děti kreslily křídou na beton, házely míčkem 
na kuželky, prolézaly strašpytlem, přenášely vajíčko na lžíci mezi překážkami, házely kroužky na cíl.

Všichni dostali lístek, na který sbírali u každé disciplíny razítko. Na konci soutěže je čekala odměna 
s dárkem.

Největším zážitkem však byla otevřená hasičárna, kterou si mohli všichni prohlédnout a potom je hasiči 
vyvezli na  jízdu po okolí. Děti se nemohly dočkat, až pojedou. Svezli se všichni.

Zábavné odpoledne se vydařilo a děti odcházely spokojené a s úsměvem.
Poděkování patří hasičům, členkám komise, které akci zajišťovaly, fi rmě Veseta, která dodala nápoje 

jako dar.

Ilona Dlouhá
Učitelka MŠ

Skupina Valdek na Valdeku
Dne 31.5. 2008 vystoupila v restauraci „Pod hvězdičkami“ bigbítová  skupina Valdek.
Bylo to již druhé vystoupení hudebního souboru, který vznikl na podzim 2007 a název odvozuje z 

názvu naší obce. Proč? Za prvé jeden z členů je občanem naší vesnice a za druhé zkoušky skupiny pro-
bíhají v servisu fi rmy Autodrát právě na Valdeku. Soubor tvoří muzikanti, kteří prošli řadou hudebních 
souborů, namátkou jmenujme Hudbu Praha, Brutus, Echt, Film Blues Band. Na kytary hrají Jiří Báča 
a Petr Hodný, na baskytaru Antonín Jedlička, bubnuje Jiří Jelínek a zpívá Mojmír Konečný. Reper-

toár skupiny je složen jednak z 
vlastních skladeb ve stylu  rocku a 
blues a dále z převzatých písní  ve  
stylu sedmdesátých let.

Sobotní večer zaháji la jako 
předskupina rakovnická formace 
Až přijde čas meruněk se svou 
osobitou podobou blues a poté 
vlastní skupina Valdek. Přibliž-
ně 80 spokojených diváků pak 
sledovalo koncert , rozdělený 
do dvou bloků.Tanec, pohoda a 
dobrá hudba pak vytvořily pří-
jemnou atmosferu tohoto večera. 
Členové skupiny by rádi v tomto 
příjemném a vlastně  i pro ně 
domácím prostředí vystoupili na 
podzim znovu.

Kde jsou naše děti?
Z letmého pohledu do „Programu rozvoje obce v letech 2007–2013“ je zřejmá snaha vedení obce o 

zkvalitnění životní úrovně, zlepšení životního prostředí a zejména sportovního vyžití mládeže. Příprava 
těchto staveb vyžaduje nezměrnou trpělivost a nasazení při nekonečných jednáních s úřady a institucemi. 
Jen dokonale zpracovaná žádost o dotaci z fondů příslušných ministerstev je základní podmínkou pro 
získání potřebných fi nančních prostředků, které přesahují naše možnosti.

      V příkrém rozporu se snahami vedení obce je však vandalské řádění některých jedinců, kteří neváhají 
zdemolovat lavičku, zničit strom, jezdit v lese a v rozkvetlé louce před senosečí, či rozbíjet skleněné lahve 
na dětském hřišti a tenisovém kurtu. Tento poslední případ již naštěstí není anonymní, protože se mezi 
občany našel někdo, koho vandalství pobouřilo a neváhal to oznámit. Samozřejmě, že se jedná, tak jako 

v ostatních případech, o 
naše děti. Měli bychom se 
již vážně zamyslet nad tím, 
zda máme dost času si s 
nimi povídat a zajímat se 
o to, co celý den dělaly. To, 
že je zahrneme vším nač jen 
pomyslí a že většinu volné-
ho času stráví při pochybné 
zábavě u počítače, či při 
sledování televizních thri-
lerů, je zřejmě málo. Těm 
dospělejším bychom měli 
také vysvětlit, že pokud 
svou šílenou jízdou v obci 
způsobí vážnou dopravní 
nehodu, těžko zde budou  
chtít dále žít.

Jiří Kolrusz

Hospodaření s odpady
Jak jsme již informovali v jarním čísle Braškovských novin, projednává poslanecká sněmovna nový 

zákon o odpadech včetně úpravy poplatků za nakládání s odpady. Od nového zákona lze očekávat jak 
zpřísňování režimu odpadového hospodářství, tak  zvyšování horní hranice poplatků. Všechna města a 
vesnice, která uplatňují jednoduchou kapitační platbu (jednotný poplatek max. 500 Kč na hlavu), totiž 
značně doplácejí na tento systém, protože skutečné náklady se blíží k hranici 800 Kč.  Naopak tam, kde je 
uplatňován složitější známkový systém, nechybí motivace ke třídění odpadu a tím lze ušetřit jak v obecním, 
tak v rodinném rozpočtu. Jsou potom nižší nároky na popelnice, které mají sloužit pouze pro minimum 
zbytkového odpadu po vytřídění. Doslova platí – čím lépe se třídí, tím méně je zbytkového odpadu. Potom 
by každému (kdo nemá kotel na tuhá paliva) s rezervou stačil 14 denní svoz (žlutá známka). 

V této souvislosti znovu připomínáme, že kompostér plus kompost je ideálním řešením pro každou 
zahradu, tedy i pro okrasnou. Pro toho, kdo jej nemá, může být neřešitelným problémem i tak banální 
otázka, kam vysypat truhlíky s muškáty před zimní sezónou. Přitom se jedná o přirozený  koloběh, kterým 
lze znovu získat kvalitní zeminu (kompostovku).  Před letní sezónou pak stačí nakoupit jen třetinu speciál-
ních směsí pro květiny a smíchat s vyzrálou kompostovkou. Zahrada je živý organizmus, který se vyvíjí a je 
nutno provádět zásahy jak do vegetace, tak do půdy, rovnat a upravovat terén a podobně. A hlavně, kam s 
posečenou trávou. Pro občany, kteří se nechtějí zabývat tímto osvědčeným řešením, jsme připravili nabídku 
mobilní sběrné nádoby na organický odpad (posečená tráva, listí, štěpky) ke 14 dennímu svozu. Dosud se 
přihlásilo 21 nemovitostí a nádoby jsou objednány. Dodatečné objednání je samozřejmě možné.

      Nakonec nezbývá, než znovu upozornit, že i nevyužitá posečená tráva je podle zákona odpadem, 
jehož původcem je obec jen v tom případě, že jej občan uloží na místa určená obecní vyhláškou. V opačném 
případě se jedná o založení „černé skládky“, za které může obec uložit pokutu do výše 50 000 Kč

Jiří Kolrusz



Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

(Výběr z nových knih)

BELETRIE:
Bubílková, Z.: Celebrity
Ciprová, O.: Čas žít, čas milovat
Devátá, I.: Koukám a co nevidím
Dietrich, W.: Napoleonovy pyramidy
Doherty, P.: Travič z Ptahova chrámu
Francis, D.: Za trest
Frýbová, Z.: Neděle jako stvořená pro vraždu
Gardner, E.S.: Vrah má mít doktorát
Hardenová, H.: Smrt ve vavřínovém lese
Heron, E.: Konečná diagnóza
Horáková, N.: Dáma v modrém
Kačírková, E.:  Liška na dálnici
Kovařík, J.: Královské vraždění
Kubátová, M.: Co je v domě
McDermidová, V.: Záhada zimní zahrady
Mc Nanght, L.: Království snů
Nachtmanová, P.: Prstýnkové mámení
Pittnerová, V.: V myslivnách
Rowlandová, L.: Sněhová císařovna
Siddonsová, A.: Bavlníkový květen 
Steel, D.: Výkupné
Vandenberg, P.: Faraonka
Zadinová, R.: Dívka bez minulosti

NAUČNÁ LITERATURA:
Bradler, Ch.M.: Fengšuej (Lexikon od A do Z)
Campos, C.: Dětské pokoje
Daněk, A.: Nejkrásnější oblasti Slovenské republiky
Dvořák, O.: Tajemné stopy minulosti
Goddet, E. : Umění jednat s dospívajícími
Golková, M.: Jím a mládnu
Haighová, Ch.: 100 nej potravin pro imunitu
Kate, E.: Buď silným mužem! Takovým, jakého 
ženy chtějí mít
Léčivky na zahrádce
Lindner, T.: Čekání na období dešťů
Mandžuková, J.: Recepty z jednoho hrnce
Michňová: I muži vaří
Mudrová, I.: Prahou s otevřenýma očima
Merson, S.: 100 nej potravin proti stárnutí
Studánková, Z.: Recepty se špetkou hereckého 
koření
Škoda, E.: Pražské zahrady
Tigreová, M.: Domácí rádce
Vlachová, L.: Cukroví našich maminek

KNIHY PRO DĚTI:
Brezina, T.: Jsem superstar!
Carvani, E.: Srdce země
Formáčková, M.: To nejlepší z fi lmových pohádek
Francková, Z.: Nekonečný pád
Gohlová, Ch.: Julie na koňské farmě
Nepil, F.: Lišky, dobrou noc
Řeháčková, V.: Pátrání po vládci Vodstva
Řeháčková, V.: V říši skalních bytostí
Spies, Z.: Kamarád pes
Stínil, L.: Střet s láskou
Svobodová, V.:  Když se máma s tátou berou
Tesařová, O.: Dóóst dobrej diář
Vždy mluv pravdu

KNIHY PRO DĚTI:
Cox, M.: Tutamchamon a jeho hrobka
Deary, T.: Řecké báje
Kipp, A.: Romantické fi ligrány
Kipp, A.: Papírové fi gurky
Pojďte s námi do přírody
Schneiderová, E.: Zábavná cvičení z češtiny

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE:

Vandenberg, Philips: FARAONKA
Ze života královny Hatšepsut

 Román o největší ženě Egypta – královně 
Hatšepsut, božské manželce Amona a dceři Thut-
mose I., která se stala první egyptskou vládkyní 
a faraonkou. Žila v letech 1470–1490 př.n.l., za 
vlády 18. dynastie. Hatšepsut se musela jako 14letá 
provdat za nenáviděného nevlastního mladšího 
bratra Thutmose II., dědice trůnu. Po jeho smrti 
strhne moc na sebe, je korunována královnou a 
stane se prvním ženským faraónem. Nadělá si tak 
nepřátele mezi kněžími. Z boje o moc Hatšepsut 
prchá ke své lásce, k uctívanému vojevůdce a sta-
viteli Senenmutovi, který navrhl mnohé stavby na 
březích Nilu.

Knihovna je otevřena každou STŘEDU OD 
16,00 DO 18,30 HODIN. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti

Vydává Obec Braškov

Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

aktuální informace a starší čísla BN naleznete na 
webu: www.braskov.cz

CITÁTY O KNIHÁCH

• Četba dobré knihy je neustálý dialog, při kte-
rém nás kniha oslovuje a duše odpovídá. 

  (André Maurois)
• Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky 

křídla. 
  (John Ruskin)
• Dům bez knih je jako tělo bez duše. 
  (Julius Zeyer)
• Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, 

aby zapomněli. 
  (Heinrich Heine)
• Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky 

velkého člověka – to je ta nejzajímavější věda. 
  (A. S. Puškin)
• Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak 

nezbytné jako denní chléb. 
  (Honoré de Balzac)

Ahoj holky a kluci!

Už se těšíte na prázdniny a na to, jak si je budete užívat třeba na táboře, u moře, na horách, na chatě 
nebo někde u rybníka, jak se budete koupat, sbírat houby, chytat ryby, skotačit s kamarády?

Vyhlašujeme soutěž  o hezký obrázek, básničku nebo povídání o vašich prázdninových zážitcích.

Vše uveřejníme v našich Braškovských novinách a odměna vás nemine.

Vaše příspěvky odevzdejte do 7. září 2008 do místní knihovny.
 

Přeji vám veselé prázdniny a hodně krásných zážitků

                                      Vaše knihovnice

V minulém roce Obec Braškov nechala zpracovat 
projektovou dokumentaci na akci „ Rozšíření a obnova 
sportovního areálu J. Valeše“, na kterou bylo v letošním 
roce vydáno stavební povolení. Součástí této dokumen-
tace je i obnova dětského koutku v tomto areálu. 

Začátkem letošního roku podala Obec Braškov, prá-
vě na zmiňovanou část dětského koutku u Ministerstva 
pro místní rozvoj, žádost o poskytnutí dotace z Programu 
obnovy venkova v rámci dotačního titulu č.2 – Podpora 
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

Žádost byla schválena a obci bude poskytnuta 
dotace ve výši 297 tis. Kč, spoluúčast obce bude 
ve výši 128 tis. Kč celkové náklady tak dosáhnou 

OBNOVA DĚTSKÉHO KOUTKU VE SPORTOVNÍM AREÁLU JAROSLAVA VALEŠE

425 tis. Kč včetně DPH.        
 Snahou tohoto projektu je obnova stávajícího 

dětského koutku, odstranění nefunkčních herních 
sestav ze 70. let a nahrazení novými herními prvky, 
tak aby zde vzniklo moderní dětské hřiště.

Celkový návrh dětského hřiště a výběr herních 
sestav by měl vzniknout přímo podle představ a 
potřeb dětí na základě vyhlášení soutěže „NAVRH-
NI SI HŘIŠTĚ“.

Touto soutěží bychom chtěli oslovit co nejvíce 
dětí a mládeže v naší obci. Zúčastnit se budou 
moci jak jednotlivci, tak skupiny od 0 do18 let 
(předškolní děti a školáčci budou moci tvořit 

spolu s rodiči).  
Tato soutěž by nám měla ukázat jaké představy, 

nápady, zkušenosti a potřeby děti mají, jak chtějí 
trávit svůj volný čas. 

Tyto návrhy by nám měly rovněž pomoci při 
zakládání nových dětských koutků a hřišť jako bude 
například připravovaný projekt dětského hřiště a 
sportoviště v lokalitě Háj, neboť jsme si vědomi 
toho, že ne všechny návrhy se zde budou moci uplat-
nit, třeba také s ohledem na velikost plochy.

Ing. arch. Kateřina Dolejšová
 předsedkyně stavební komise


