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Slovo starosty
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

8. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Braškov,

které se koná 

v pondělí 29. září 2008 v 17,00 hod.
na Obecním úřadě Braškov

s tímto programem:

1.  Zahájení

2.  Informace o plnění usnesení 7. veř. zasedání a  činnosti rady obce

3.  Finanční hospodaření obce k 31.8.2008 a  úpravy rozpočtu

4.  Informace o průběhu přípravy investičních akcí, zejména návsí

5.  Krajské a senátní volby

6.  Schválení výsledků výběrových řízení

7.  Různé:

 – územní plán

 – návrh na prodej pozemků, vč. event. pozemku pro Stavimat

 – návrh na vklad majetku do VKM a.s.

 – symbolický pronájem hasičům za 1,-- Kč

 – souhlas se zpracováním studie na „zavodnění“ valdeckého rybníka

8. Diskuse

9. Usnesení a závěr

Pozvánka
Letní měsíce jsou nenávratně pryč, nastává podzim, období babího léta, období, kdy se příroda začíná 

připravovat na podzimní přehlídku barev a padajícího listí. Pro školáky konec prázdnin, pro některé z dětí 
premiéra usednutí do školních lavic. Všem školákům bych rád popřál mnoho úspěchů v nadcházejícím 
školním roce a členkám Sboru pro občanské záležitosti bych rád poděkoval za přivítání prvňáčků na 
obecním úřadě v pondělí 1.září. Přeji jim mnoho úspěchů do jejich nové životní etapy. 

Musím přiznat, že dnešní zpravodaj se mi píše radostněji, než ten předchozí, neboť projekt „Braš-
kov – revitalizace návsí“, byl vyhodnocen jako druhý nejlepší ze všech Středočeských  projektů tohoto 
druhu. Z tohoto faktu mám nesmírnou radost, konkrétně to znamená, že úsilí zastupitelů s dvouletou 
přípravou této akce a obecní fi nanční prostředky, které příprava stála, nevyšly nazmar. Současná realita 
je taková, že Výbor Regionální rady regionu soudržnosti  Střední Čechy dne 3.9. 2008 schválil PROJEKT 
BRAŠKOV – REVITALIZACE NÁVSÍ k fi nancování z Regionálních operačních programů regionu 
soudržnosti NUTS 2. Naše obec může zahájit realizaci projektu 29.2. 2009, ukončení projektu se datuje 
k 30. 4. 2010. Jedná se o celkové plánované výdaje 39 836 445,– Kč, z čehož Poskytovatel (EU) poskytne 
35 293 632,– Kč. Každá mince má rub i líc, to nepříjemné je, že do ukončení realizace této stavby nám 
nebude zbývat sil na ostatní aktivity a zároveň občané v místech provádění stavebních prací budou trpět 
nepořádkem, vyplývajícím především ze zemních prací. 

Další důležitou stavbou, která je před námi, je rekonstrukce komunikace Kyšice-Velká Dobrá, kde je 
investorem Středočeský kraj. Jedná se o sdruženou akci, druhým investorem je Obec Braškov. Při této 
rekonstrukci komunikace III. třídy naši obec čeká nový chodník, veřejné osvětlení, rekonstrukce stávající 
splaškové kanalizace, výstavba chybějící splaškové kanalizace od rybníka směr Velká Dobrá, výstavba 
kanalizace dešťových vod z ulice Karlovarská  ale také vybudování splaškové kanalizace v ulici V Zátiší. 
Prosím Vás, všechny občany, kterých se tato stavba týká o trpělivost a součinnost. Stavba by měla být 
též započata na počátku roku 2009. 

Poslední důležitou aktivitou, o které chci psát, je příprava nového územního plánu. Práce započaly, 
manažerem této aktivity je zastupitel pan Petr Sklenář. Cílem je v něm prezentovat představy většiny 
našich občanů o obci, nezávisle na tom kdo a kde půdu vlastní. Důležité je poznamenat, že se budeme 
snažit udržet kontinuitu s fi losofi í minulého územního plánu, která vznikala od roku 1993. Už tehdy za-
stupitelé věděli, že udržitelný rozvoj počtu obyvatel je do 1200, čemuž odpovídají i všechny sítě technické 
infrastruktury. Zaměříme se na ochrannou zeleň okolo obce, na veřejně prospěšné prostory či stavby. 
Pro ty, kdo chtějí v obci stavět rodinný dům je parcel je dost. Dle současného územního plánu je dosud 
nezastavěných cca 70 parcel. V novém územním plánu chceme dát přednost zejména doplnění zeleně i za 
cenu, že bychom vykoupili některé potřebné pozemky, což je podmínkou získání dotačních prostředků. 
Tato zeleň by měla na Braškově významně ovlivnit zejména negativní vliv rychlostní komunikace R6 
na životní prostředí.

Závěrem Vám všem hezké babí léto a veselé Posvícení.
Ing. Vladimír Dráb

starosta@braskov.cz

Zastupitelstvo  obce po projednání:

• bere na vědomí 
 1) Informaci o kontrole plnění usnesení 6. zasedání zastupitelstva 31.3.2008
 2) Informaci o činnosti rady obce a její usnesení
 3) Informaci o průběhu a stavu přípravy investičních akcí

• souhlasí
 1) Se záměrem akce „Regenerace zeleně v Obci Braškov“ a s žádostí o bezúplatný převod příslušné části 

pozemku č. 377/1 v ul. Sportovců od Stč. kraje
 2) S přijetím dotací, uvedených v příloze návrhu změny rozpočtu:
  od SFDI  ve výši   864 tis. Kč
  od MR Bratronicko ve výši     37 tis. Kč
  od MMR   ve výši   297 tis. Kč
  od Stč. kraje  ve výši 1139 tis. Kč
  celkem               2337 tis. Kč
 3) s převodem pozemku č. 392/1 od PF ČR (ul. V Dubinách) 
 4) s rozhodnutím rady obce o uzavření smluv o smlouvě budoucí s pí. Velasovou (poz. č. 141 a 142/1) a s p. 

Kohákem (poz. č. 161/4)
 5) s  úhradou příspěvku pro MR Bratronicko za rok 2007 ve výši 47.000,– Kč
 6) se záměrem na využití lesíku Háj pro volnočasové aktivity občanů, zejména mládeže a v té souvislosti 

Usnesení
7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov konaného 30. 6. 2008 na OÚ Braškov

foto: Ing. J. KolruszValdek od jihu

s požadavkem na zařazení poz.  č. 245/1, 245/2, 245/3, 245/4 a 245/14 do kategorie lesů zvláštního určení 
podle zák. č. 289/1995 Sb.

 7) s návrhem rady obce na vypsání výběrového řízení na organizaci, která vysoutěží fi nanční ústav, který 
poskytne obci překlenovací úvěr pro fi nancování akce „Revitalizace návsí“ do výše 35.000.000,– Kč. Akce 
bude fi nancována z dotace, spoluúčast obce bude činit 7,5 % nákladů, tj. do 3.000.000,– Kč.

 8) se založením občanského sdružení SDH Braškov
 9) se zřízením nových webových stránek obce. Ing. Machovská zajistí jako manager projektu předložení 

návrhu smlouvy na pořízení stránek v cenové relaci do 15 tis. Kč a 450,– Kč/měsic aktualizace.
 10) do doby obnovení www stránek obce se zasíláním usnesení ze schůzí rady obce  všem zastupitelům 

elektronickou poštou
• schvaluje
 1) Závěrečný účet obce za rok 2007 – bez výhrad
 2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2007 – bez výhrad
 3) Změnu rozpočtu pro r. 2008 s příjmy a výdaji ve výši 11.337 tis. Kč. Rozpočet je vyrovnaný.
 4) Vyhlášku č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o použití nižšího koefi cientu pro 

výpočet daně z nemovitosti
 5) Vyhlášku č. 2/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 12/2001 o likvidaci tekutých domovních 

odpadů
• ukládá 
 starostovi obce: pokračovat v jednání s PF ČR o úplatném převodu pozemku č. 243/70 od PF ČR za 

cenu 170.000,– Kč



Zprávy z obecního úřadu

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – návrh programu příští schůze rady 28.7.2008
 – informaci o stavu přípravy rozhodujících akcí
 – informaci o výsledku hospodaření obce k 30.6.2008
 – inspekční zprávu České školní inspekce v MŠ a žádost zaměstnankyň MŠ, adresovanou Stč. kraji
  o prověření výše odměn a hodnocení
 – informaci o prodeji areálu GTH fi rmě STAVIMAT
• souhlasí

– s využitím úspory MŠ za plyn. vytápění budovy ve výši 60 tis. k doplnění vybavení MŠ
– s opravou komunikace V Jezerech o nákladech do 20 tis. Kč

• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi 
– zajisti projektové řešení, které by obnovilo přítok drenážních vod do rybníka na Valdeku
– projednat s Úřadem pro zastupování státu možnosti převodu poz. č. 245/1
– požádat ing. arch. Černého o konzultaci ke zpracování nového úz. plánu obce

• ukládá – P. Horákovi 
– zajistit výběrová řízení na poskytovatele úvěru pro fi nancování „Revitalizace návsí“
– zajistit výběr. řízení na akce „Chodník Braškov-Valdek“ a „Splašková kanalizace Valdek“ (při silnici 

III/0063)

Usnesení
35. schůze rady 14. července 2008

36. schůze rady 6. srpna 2008

37. schůze rady 25. srpna 2008

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o stavu přípravy a realizace akcí, zařazených do „Programu rozvoje obce, zejména 

 „Revitalizace návsí“
 – informaci o stavu přípravy akce „Oprava silnice III/0063 Kyšice – V.Dobrá“ (stav. povolení nabylo 

 právní moci 1.8.2008)
 – žádost nám. hejtmana p. Vyšehradskému o zřízení kruhového objezdu křižovatky nad obcí Braškov
 – společné stanovisko obcí Braškov, Kyšice a Unhošť o řešení dopravy jižně od Kladna (severní

 obchvat)
 – výsledek dohody starosty s fotbal. oddílem o způsobu čerpání schválené rozpočtové dotace v r. 2008
• souhlasí

– se svoláním 8. zasedání zastupitelstva obce na 29.9.2008 a předběžně s návrhem jeho programu
– s výsledkem výběrového řízení na fi rmu GORDION, která zajistí výběrové řízení na fi nanční ústav 

pro poskytnutí úvěru na fi nancování akce „Revitalizace návsí“ ve výši 35 mil. Kč
– s pronájmem obecního majetku Sboru dobrovolných hasičů za symbolickou 1,– Kč
– s uzavřením smlouvy na zpracování studie na zajištění přítoku vody do valdeckého rybníka
– s odprodejem pozemku č. 365/4 za cenu do 300,– Kč/m2 k řešení dopravy areálu STAVIMAT
– s návrhem programu 37. schůze rady 25.8.2008

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– svolat 8. zasedání zastupitelstva obce na 29.9.2008
– předložit zastupitelstvu k projednání a schválení:
 – návrh na vklad (prodej) kanalizace VKM Kladno
 – návrh na pronájem obec. majetku Sboru dobrovolných hasičů za symbolickou 1,– Kč
 – výsledky výběrových řízení na fi rmy zajišťující výběrová řízení na poskytovatele úvěru pro fi nancování 

akce „Revitalizace návsí“ a na zhotovitele této akce
 – výsledky výběr. řízení na zhotovitele akcí „Chodník Braškov-Valdek“ a „Splašková kanalizace Valdek“
 – návrh na pořízení územního plánu či jeho změny
 – návrh na prodej pozemků ve vlastnictví obce v případě, že nebude jiná možnost zajištění fi nancování 

akce „Revitalizace návsí“
 – návrh na prodej pozemku č. 365/4 o výměře 84 m2 fi rmě Stavimat za cenu do 300,– Kč/m2

• doporučuje – starostovi obce ing. Drábovi
– stanovit minim. počet členů okrskové volební komise pro krajské a senátní volby na 6.

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o stavu přípravy a realizace akcí „Programu rozvoje obce“
 – zpracování geom.plánu na část pozemku na Háji, jako podkladu pro odnětí lesní půdy
 – probíhající řízení o prodloužení platnosti úz.rozhodnutí na víceúčelové hřiště pod Hájem
 – zprávu o přípravě krajských a senátních voleb. Starosta jmenoval pí.Hehejíkovou zapisovatelkou

 volební komise
• souhlasí

– s výběrem fi rmy GORDION, která by vysoutěžila fi n.ústav, který by obci poskytl úvěr na fi nancování 
akce „Revitalizace návsí“ v případě, že tyto prostředky nebude moci poskytnout Středočeský kraj

– se závěry komisí na výběr zhotovitele akcí: chodník Braškov–Valdek (Klika – Dvořák) a splašková 
kanalizace Valdek (ESTA Kladno)

– s doplněním dokumentace „Revitalizace návsí“ na stupeň dokumentace pro zadávací řízení
– s úhradou dokumentace pro připravovanou žádost na dotaci na Obnovu krajinných struktur (polní 

cesty) a zeleň v ul. Sportovců
– aby manažerem přípravy nového územního plánu byl stanoven p. Petr Sklenář
– s prodejem obecních pozemků za účelem získání prostředků na úhradu spoluúčasti při fi nancování 

„Revitalizace návsí“
– s doplněním dokumentace akce „Revitalizace„ do úrovně projektu pro zadávací řízení. Dokumentaci 

dopracuje ing. Červený.
– s uzavřením smlouvy o zajištění výběr.řízení na zhotovitele „Revitalizace návsí“ s fi rmou M-Finance 

s.r.o.
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi

– předložit 8.zasedání zastupitelstva k odsouhlasení výsledky výběrových řízení
– zorganizovat výběrové řízení na výkon inž. činnosti a stav.dozoru akce „Revitalizace návsí“
– zajistit zařazení do úz.plánu kruhový objezd nad Braškovem (II/118 x I/6H) a severní obchvat Kyšic
– informovat zastupitelstvo o rozhodnutí rady k řešení obnovy přítoku drenážních vod do Valdeckého 

rybníka
– projednat a vydat souhlas s vykácením zeleně pro zřízení chodníku podél Karlovarské na Valdeku 

(silnice III/0063)

38. schůze rady 8. září 2008
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o stavu přípravy a realizace akcí „Programu rozvoje obce“
 – informaci o probíhajícím výběrovém řízení na inž. činnost vč. technického dozoru investora na akci 

 „Revitalizace návsí“
• souhlasí

– s výběrem oslovením společnosti s r.o. M-Finance (dodavatel soutěže o zhotovitele akce „Revita-
lizace návsí“)

– s výběrem ze 3 oslovených Gordion, spol. s r.o., která uspořádá soutěž o bankovní ústav, který bude 
fi nancovat „Revitalizaci návsí“

– s oslovením jednoho uchazeče ing. arch. Červeného na autorský dozor
– s oslovením jednoho uchazeče JUDr. Sršně na právní služby
– s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Braškov – revitalizace návsí“ ze dne 3.9.2008 

(fi nancování z rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy).
– s uzavřením smlouvy na zpracování nových webových stránek obce s ADkom, spol. s r.o.
– se žádostí o trvalé odnětí lesní půdy plochy na Háji, která je určena pro hřiště na skateboard (stará 

skládka)
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi

– předložit 8.zasedání zastupitelstva k odsouhlasení výsledky výběrových řízení
• ukládá – ing. M. Doksanskému 

– připravit do příští schůze rady strategii využití dotace na malou plochu na stadionu J. Valeše (220 tis. Kč)
 

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
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 3227 2592 635 19,7 2337 584 20 2921

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU NA ROK 2008
PRO 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

A) PŘÍJMY
• ROZPOČTOVANÉ příjmy se nemění
 a činí    celkem   11.337 tis. Kč

B) VÝDAJE
• NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ)
 ponechat bez změny ve výši   4500 tis. Kč
• INVESTIČNÍ 
 provést změny odpovídající reálnému stavu zajištění a 
 připravenosti jednotlivých akcí při zachování původních rozpočt.nákladů
  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                     –              –  projekty byly uhrazeny v závěru r.2007
Dofi nancování chodníku z r. 2007 
(Dukelská, Sportovců – ČNES)       850              –  přesunout  do r.2009 
Projekty + inž. činnost revitalizace návsí      450             600     
Zbývající kanal. přípojky      –              –  realizace  v  r. 2009  
     140 m  stoky „S“ a 380 m stoky „J“
Kanalizace Karlovarská   1570 2150  +splašková KAN  V Zátiší     
Chodníky Karlovarská        –             –  realizace v  r. 2009  
Veřejné osvětlení Karlovarská       –             –  realizace v  r. 2009  
Chodník Braškov – Valdek        –   600  realizace ještě v r. 2008  
     (v „Revit.návsí“) odsunout do r. 2009
Chodník Braškov – jih       – 140  v r. 2008 přeložka vedení elektro
SFDI – Zklidnění dopravy 1155 1155       
Hřiště – Stadion Jar. Valeše 250 250     
Vozidlo pro hasiče     990            990     
Modernizace knihovny         39              39     
Oprava a zateplení fasády OÚ          –              –  pro vysokou spoluúčast  odmítnuta dotace
Autobusové čekárny 62              62     
Dětské hřiště na stadionu J. Valeše      425            425     
Kofi nancování investic (převod do r. 2009)   1046            426    
C E L K E M 6837            6837
Poznámka: Pokud bude kanalizace Karlovarská až v r. 2009 činí prostředky kofi nancování 2616 tis. Kč.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí přednesené informace, odsouhlasilo záměr akce „REGENERACE 
ZELENĚ V OBCI“, přijetí dotací v celkové výši 2.337 tis. Kč a vyslovilo souhlas se záměrem na využití 
lesíku Háj pro volnočasové aktivity zejména mládeže.

 Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo návrh Rady obce na vypsání výběrového řízení na fi rmu, která 
vysoutěží překlenovací úvěr pro fi nancování akce „Revitalizace návsí do výše 35.000 tis. Kč. Souhlasilo 
rovněž se žádostí o převody některých pozemků, s úhradou příspěvku pro Mikroregion Bratronicko a 
zřízení nových webových stránek obce.

 Zastupitelstvo po projednání schválilo závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2007 – bez výhrad, změnu rozpočtu a vyhlášku o dani z nemovitosti.

 Starostovi zastupitelstvo uložilo pokračovat v jednání s Pozemkovým fondem ČR o převodu pozemku 
č. 243/70 (pod Hájem) za cenu 170 tis. Kč. Státní fond životního prostředí si vyžádal oponentní posudek, 
jednání probíhají a v době uzávěrky tohoto čísla BN nebyla zatím uzavřena.

František Haas

KONTROLA 
plnění usnesení 7. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce, 

konaného dne 30. června 2008



IV. 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 Očekáváme vyhlášení vhodných dotačních pro-

gramů
F. Haas
ing. Křížák

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

Zpracována dokumentace 
pro územní řízení

vyňato z pol. 
5 „Revital. 

návsí“

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

Naše žádost o dotaci prošla 
do dalšího kola, na většinu 
objektů je vydáno stav. po-
volení či územní souhlas

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, která se 
projednává s účastníky

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 prá-
ce a některé cesty vytýčeny, 
zpracován projekt

3000 50 30 3080 Jako sponzorský dar fi rmy ČNES provedeny hrubé 
terénní úpravy cest u Háje  zpracována

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.

Vydáno stav. povolení, reali-
zace možná ještě v r. 2008 2000 75 35 2110 170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce Dokumentace pro stav. 

povolení vč. ul. V Zátiší
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 7 20 — 20 Obnova zeleně v ul. Sportovců  —

ing. Kolrusz
ing.arch. Červený

13.
Braškov-Valdek, oprava komunikace 
III/0063 ul. Karlovarská, zeleň, chodní-
ky a veř. osvětlení

Projekt zpracován, vydáno stav. 
povolení, připravuje se výběrové 
řízení, investorem je Stč. kraj

1500 (podíl 
nákladů) 50 20 1570 Výsadba zeleně v ul. Karlovarské

Projekt pro zadání stavby, Stč.
kraj organizuje výběr. řízení 
(náklady asi 2000 tis.Kč)

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: 132130 3235 695 136110
Poznámka: 
Rekonstrukce a obnova zeleně u položek č. 6,7 a 13 bude připravována komplexně. Manažerem této akce je ing. Kolrusz.
V Braškově září 2008, vypracoval: František HAAS.

Tato aktualizace byla projednána 38. schůzí rady obce 8.9.2008

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 8. 2008
V ý d a j e v Kč
Silnice,chodníky - opr. a udržov. (úklid sněhu,dopr.značky) 10 672.50
Oprava komunikace Karlovarská - projekty 409 452.40
Oprava kanalizace Braškov 1 957.00
Revitalizace návsí (projekty) 384 350.50
Zelený prstenec kolem obce (projekt,znalečné) 25 665.00
Zklidnění doprava-semafory 238 951.49
Chodník Braškov-Valdek 17 255.00
Kanalizace ul.Karlovarská (projekt) 43 432.00
Rybníky 10 000.00
Mateřská škola (rekonstrukce-TD po kolaud.,příp.na fásádu) 29 392.00
Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů) 8 888.00
Kronika (odměna, materiál) 3 000.00
Sbor pro občanské záležitosti 8 618.50
Dětský den, karneval 2 209.00
Správa obecního úřadu 1 247 088.54

v tom :
Odměny obecního zastupitelstva 400 446.00
Platy zaměstnanců OÚ 308 199.00
Platy a odměny za 12/2007 134 359.00
Různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny) 31 164.00
Povinné pojistné na soc. zabezpečení 81 221.00
Povinné pojistné na zdrav. pojištění 63 806.00
Zákonné pojištění odpovědnosti 1 132.00
Poradenské a právní služby (znalečné na hřiště,JUDr.Sršeň,kupní sml.) 13 923.00
Pojištění obecního majetku 23 508.00
Popl.za měření rychlosti v obci (Městská policie Kladno a Unhošť) 13 000.00
Všeobecný materiál 20 688.74
Odborné publikace 480.00
Voda 847.00
Plyn 28 811.08
Elektrická energie 7 110.00
Služby pošt 4 811.00
Služby telekomunikací 42 962.42
Služby peněžních ústavů 6 025.60
Poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě 23 531.00
Služby nevýrobní povahy (školení) 6 014.00
Nákup služeb  (údržba KEO, kontrola HP, doména Braškov,opr.PC) 22 509.70
Pohoštění 0.00
Cestovné 178.00
Platby daní a poplatků,kolky 1 100.00
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) 40 167.00
Veřejné osvětlení - el. energie 104 970.00
                               - opravy a údržba 74 256.00
MPS (známky na popelnice a pytle na odpad) 342 640.60

Likvidace velkoobjemového odpadu (separace) 155 105.90
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu 0.00
Víceúčelové hřiště Braškov 14 120.00
Fotbalové hřiště  Valdek - odměna,spotřeba el.energie 98 355.00
Údržba veřejné zeleně (muškáty) 4 400.00
Sbor dobrovolných hasičů 110 509.29
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
Nákup pozemku (p.Fuksa) 2 220.00

V ý d a j e   c e l k e m 4 125 339.82

P ř í j m y 
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 925366.2
Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 350 346.88
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 80 567.27
Daně z příjmů právnických osob 1 526 159.64
Daň z přidané hodnoty 2 111 106.89
Výtěžnost výherních hracích automatů 38 725.00
Správní poplatky (i výherní hrací automaty) 46 325.00
Ostatní daně (poplatek ze psů, užívání veř.prostranství) 17 185.00
Daň z nemovitosti 230 238.00
Víceúčelové hřiště Braškov (vstupenky) 12 475.00
Záloha na vodné a stočné - byt MŠ 3 360.00
Nájemné za byt v MŠ 8 272.00
Nájemné - ČOV 0.00
EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad 11 875.00
Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) 0.00
Přeplatek za tiskopisy,výběr.řízení 386.50
Známky na popelnice 347 312.00
Pytle na tříděný odpad 19 735.00
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu 117 510.00
Pohlednice obce 36.00
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu 12 030.88
Neinvestiční dotace od kraje 39 920.00
Investiční dotace od kraje (vozidlo pro hasiče,víc.hřiště) 1 104 000.00
Investiční dotace  SFDI (semafory) 864 000.00
Výsledek hospodaření k 31.12.2007 516 620.45

P ř í j m y   c e l k e m 8 388 552.71

R o z d í l  příjmů a výdajů 4 263 212.89
v tom :

zůstatek na běžném účtu (Spořitelna) 3 381 423.99
zůstatek na běžném účtu (ČNB) 864 184.90
zůstatek na BÚ s předčíslím 17 604.00



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 Při-
bylová).

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

Okénko pro děti 
Milé děti,
v minulém čísle Braškovských novin jsme vyhlásili soutěž o hezký obrázek, básničku nebo povídání o 

vašich prázdninových zážitcích. Slíbili jsme, že váš příspěvek uveřejníme v našich novinách. Zatím však 
jsme od vás nic neobdrželi a je nám to moc líto.

Můžete to však ještě napravit. Příspěvek potom uveřejníme v dalším čísle našich novin.       

Vaše knihovnice

ZÁ Í
Člověk se ani nenaděje, léto je pryč a už je tu první školní den. To se to těžko vstává po dvou mě-

sících prázdninového lenošení, viďte? Ještěže je září takový laskavý měsíc a přibližuje se k podzimu 
jen drobnými krůčky. Přijíždí k nám na strakaté kobyle, ověnčené barvícím se listím, a přináší nám 
spoustu dobrot – červená jablíčka, žluté hrušky a modré, ojíněné švestky.

Nad poli se vznášejí strakatí draci s vykulenýma očima, vyorávají se brambory a mlsní zajíci se 
schovávají v houští a čekají na zapomenuté hlávky zelí.

A co teprve v lese! Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří, radí nám pranostika. Tak si chystejte 
holínky, košíky a kapesní nože. V lese vás uvítají václavky, podobné maličkým lesním rohům – jako 
by vám troubily na uvítanou podzimní fanfáru. Bedly mávají hnědobílými paraplíčky, babky smekají 
sametové kloboučky a hřib satan výhružně blýská červeným vnitřkem svého širáku. Ale my ho známe 
a zdaleka se mu vyhneme! Našlapujeme na vlhké polštáře zeleného mechu a ničeho se nebojíme. S 
vlkem si dávno poradil myslivec a hady sklidil svatý Václav. Do hlavy nás občas ťukne spadlá bukvice 
a jiřičky a kukačky se chystají do teplých krajin.

 Svatý Václav je druhý patron naší země, jehož svátek slavíme v září. A slavně – svatováclavským 
posvícením. Určitě znáte jeho jezdeckou sochu, která stojí na Václavském náměstí v Praze a hlídají 
ji čtyři patroni českých zemí: svatá Anežka, svatý Prokop, svatý Vojtěch a svatá Ludmila. A mají 
proč – vždyť je to jeden z nejoblíbenějších českých svatých, kníže, který v Čechách konečně nastolil 
tolik potřebný klid a mír. Jeho jméno nosí hodně Čechů i v dnešní době, a když se zamyslíte, určitě 
na několik známých a zasloužilých Václavů přijdete sami.

 
Také vlaštovky se houfují na telegrafních drátech a chystají se na dalekou cestu do Egypta, kde 

každý rok přezimují. Kolik jich asi je? Na barevném počitadle je jich rovných sto, ale těch opravdic-
kých se sotva dopočítáte. Už se nemůžou dočkat, až po dlouhé cestě zase uvidí horký písek pouště, 
pyramidy a krokodýly. A svatý Matouš Evangelista jim mává na cestu. Protože o svatém Matouši – 
vlaštovka nás opouští, a nic s tím nenaděláme.

Svatý Matouš má vůbec v září práce nad hlavu. Dohlíží, aby v lese nevyschly klády, barví jablíčka 
do červena a slibuje vinařům suché, teplé počasí, které pomáhá dozrát vínu. Občas mu to zhatí 
svatá Ludmila (určitě ji znáte, je to hodná babička svatého Václava, kterou nechala její zlá snacha 
Drahomíra uškrtit na Tetíně vlastním závojem), a pošle nám nějakou tu přepršku nebo přízemní 
mrazík. Přesně podle pranostiky Svatá Ludmila deštěm obmyla. Ale svatý Matouš si z toho nic nedělá 
a brzy to zase napraví.

Když mu zbude volná chvilka, zakusuje svačinu. Cože dělá? Ano, čtete správně. Dny se krátí a 
kolem svátku svatého Matouše už se stmívá tak brzy, že někdejší pasáčci už nestihli posvačit na pas-
tvě, ale museli rychle hnát  dobytek domů, aby nezatměli, protože jim svatý Matouš svačinu zakous 
a čekala na ně až doma.

Koncem září už je všechna úroda sklizena a na polích zbylo po obilí jen pichlavé strniště. Svatý 
Michal všechno z polí spíchal,  proto se není čemu divit. Pasáčci po takovém strništi běhávali bosi, 
ale to nebylo jen tak! Když člověk došlápl shora na ostrá stébla chodidlem, popíchal si šlapku, jako 
kdyby dupl na ježka. Kdybyste si to chtěli náhodou vyzkoušet, musíte při běhu šoupat nohama při 
zemi, abyste na strniště došlápli pěkně zešikma a pichlavé stonky přitlačili k zemi.

Radši se ale vypravte na obyčejnou podzimní procházku po polní cestě nebo do lesa a nasbírejte si 
tam kytici barevných listů nebo plnou kapsu kaštanů, žaludů a šípků, ze kterých se dá leccos pěkného 
vyrobit, abyste si kousek zářijové krásy přinesli i domů.

Z knihy Zuzany Kovaříkové a Violy Tyčkové:
 Pranostiky rokem krok za krokem, 

vydal Albatros Praha
     Tuto knihu si můžete zapůjčit v naší knihovně.

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

(Výběr z nových knih)

BELETRIE:
Blake, J.: Královská vášeň
Booth, S.: Krev na jazyku
CarHand, B.: Škola lásky
Cerha, V.: Když cosi končí
Cornwell, P.: V ohrožení
Drake, S.: Na křídlech touhy
Engel, H.: Pan Doyle a doktor Bell
Ericsson, C.: Tajný život císařovny Josefíny
Fairstein, L.: Zlá krev
Ford, M.C.: Poslední z králů
Frýbort, P.: Městečko jako malované
Gross, A.: Modrá zóna
Herriot, J.: Zvěrolékař má namále
Christilová, G.: Agáta a já
Johnson, S.: Dočasná milenka
Lutz, J.: Na zabití
Martin, K.: Náhrdelník lásky
McBain, Ed: Jehlový podpatek
Meyer, K.: Piráti z Karibiku
Sierra, J.: Modrá dáma
Steel, D.: Její královská výsost
Twain, M.: Jak zahnat splín
Zgustová, M.: Zimní zahrada
Žáček, J.: Život je boj

NAUČNÁ LITERATURA:
Brdečková,T.: Ještě jsem tady
Brookes, A.: Letecká válka nad Ruskem
Carell, P.: Útok na pevnost Evropa
Dvořák, F.: O umělcích, jak je neznáme
Ellison, S.: 365 tvůrčích her pro děti
Klaus, V.: Modrá, nikoli zelená planeta
Kluzák, Z.. Houbařem po celý rok
Kotrba, M. Valašská kuchařka
Lohrer, T.: Třináct zahradních škůdců
Murtingerová, E.: Sladkosti zcela bez cukru
Pehle, T.: Cyklistika
Reitz, M.: Špioni, kteří měnili svět
Roche, M.: Alžběta II
Smejkal, L.: Máchův kraj – Českolipsko
Szwillus, M.: Vaříme zdravě při osteoporóze
Vlasák, J.: Ze života cyklotrempa
Weidner, G.: Cesta ke zdraví

KNIHY PRO DĚTI:
Arnold, N.: Praštěné vynálezy
Blyton, E.: Záhada starého klepadla
Clarke, P.: Fakta a rekordy

Confer, E.: Legenda o Pistolnici Murphyové
Culen, G.: Golf pro děti
Černický, J.: O Sasance
Dolanová, A.: Bum, Bam a Bim
Faltová, V.: Obrázkové básničky
Fajfková, Z.: Smolařka
Hecker, F.: Průvodce přírodou
Müller, K.: Úkryt v lese
Poskitt, K.: Isaac Newton a jeho jablko
Řeháčková, V.: Po stopách tajemných tvorů
Tailor, G.P.: Pán prokletí
Ullrich, H.: 1000 důvodů proč se netrápit láskou
Wines, J.: I ty můžeš zachránit planetu
Nejkrásnější fi lmové písničky

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE:

Tereza BOUČKOVÁ: Rok kohouta

 Autobiograficky laděný román je drásavě 
upřímnou výpovědí ženy, která hledá sílu k na-
lezení nového smyslu života. Hovoří o rozpadu 
své rodiny i dalších krizích, tvůrčí a osobní, jíž 
se říká krize středního věku. Tereza Boučková z 
nich hledá východisko bolestně, ale taky nekom-
promisně, především k sobě. Rok kohouta je cesta 
od naprosté beznaděje k osvobodivé odvaze.

Václav ČTVRTEK: Pověsti nezbedné a divů plné

 Brilantně napsané pověsti, které se vždy zachy-
cují konkrétního místa, avšak dějovou zápletkou a 
břitkostí komična připomínají spíš krátké povídky. 
Je to také počtení pro jazykové a estetické gurmá-
ny.

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

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Věra Přibylová, knihovnice

Prodej obecních pozemků

Krajské a senátní volby

Rada obce na 37. schůzi 25.8.2008 dospěla k závěru, že za účelem získání prostředků na úhradu spo-
luúčasti při fi nancování dotované akce „Revitalizace návsí“ souhlasí s prodejem obecních pozemků. 

 Zastupitelstvo obce proto požádáme, aby vyslovilo souhlas s prodejem pozemků č. 24/5 o výměře 
428 m2 (Braškov u hospody),  258/11 o výměře 2564 m2 (U Dubu) a 179/1 o výměře 1554 m2 (Valdek k 
V. Dobré).

František Haas

Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční 
ve dnech 17. a 18. října 2008. Tímto rozhodnutím byly vyhlášeny i volby do Senátu Parlamentu ČR, 
které se letos budou rovněž konat, a to ve stejném termínu. Případné druhé kolo senátních voleb pak 
o týden později.

 Volby budou probíhat ve volební místnosti na obecním úřadě.
 Starosta obce v souladu se zákonem stanovil minimální počet členů okrskové volební komise na 6 

a zapisovatelkou komise jmenoval paní J. Hehejíkovou.
 Další podrobnosti a pokyny budou zveřejňovány na úřední desce OÚ Braškov.

František Haas



Zprávy ze stavební komise
BRAŠKOV – REVITALIZACE NÁVSÍ

vizualizace ing. arch. Červeného – náves Braškov a náves Valdek

Braškov – vizualizace

Braškov – vizualizace

Valdek – vizualizace

Valdek – vizualizace

autor: Ing. arch. Červený

autor: Ing. arch. Červený

autor: Ing. arch. Červený

autor: Ing. arch. Červený



Vydává Obec Braškov

Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

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

Zprávy z kulturní komise
Protože se blíží oslavy sv. Václava, chceme ob any pozvat 

v pátek 26. zá í od 20 hodin na 
„Václavskou tancova ku“

do restaurace Pod Hv zdi kami.

Václavové mají slevu! 
Hraje kapela Toníka Drába, tombola.

Další akce předběžně:
– začalo cvičení žen v MŠ - každý čtvrtek od 18 hod. Pití,podložku sebou,vstupné 20,-Kč
– 6.12. v sobotu  16-18h Mikulášská zábava pro děti Pod Hvězdičkami s disko,zpěvačkou,dárečky atd.
  Večer od 19 hod.rejdění pro dospělé    
– na únor 2009 chystáme masopustní maškarní trdlování

Místní hasiči a sportovci si chtějí svoje akce uspořádat sólo, takže informovat vás budou jejich zprávy.

Eva Střelečková
 

Pozvánka

Sokol Braškov, oddíl kopané 
po ádá 

„POSVÍCENSKOU ZÁBAVU“
v sobotu 25. íjna 2008 

od 20,00 hodin 
v restauraci Pod Hv zdi kami.

K. Sochnová

A. Čížková

A léta běží…
 Společenská rubrika

Rozloučili jsme se našimi občany:
František PEJPA 9. 7. 2008 (63 let)
Oldřich MACÁK 30. 7. 2008 (84 let)
Jan KŮRKA 4. 8. 2008 (82 let)
Jana TESAŘOVÁ 8. 8. 2008 (64 let) Čest jejich památce

Narodil se:

Daniel KŘIKLAN 1. 7 .2008

Sňatek uzavřeli:
Soňa ČERNÁ a Martin ONDŘICH 7. 6. 2008
Jitka ŽALUDOVÁ a Boris KOPEČNÝ 28. 6. 2008
Barbora KOBZÍKOVÁ a Zbyněk SPOUSTA 5. 7. 2008
Anna  KOZLÍKOVÁ a Radim BLAŽEK 15. 8. 2008
Lucie JOSÍFKOVÁ a Josef LEDVINKA 30. 8. 2008  Blahopřejeme

Zprávy ze školky
1. září nám začal nový školní rok,který nám přinesl zásadní změny.Po 54 letech provozu jednotřídní 

mateřské školy se z nás stala ,se souhlasem Krajského úřadu a OHES, dvoutřídní mateřská škola.Po 
rekonstrukci se upravily prostory,takže změna byla možná.A dětí je stále více.Bohužel i přes dostatečné 
prostory máme hygienický limit 35 dětí.

Prozatím se potýkáme s nedostatkem pomůcek a zařízení.Stávající se muselo rozdělit do dvou tříd,tak-
že se obrátíme zase na potencionální sponzory a pomalu budeme zařízení doplňovat.  Dva sponzoři již 
zařízení dětem zaplatili , Mudr. Hospodár a paní poslankyně Vostrá. Původní  čtyřicetiletý (i starší) 
nábytek nevydržel 2x stěhování a nevyhověl hygienickým a bezpečnostním požadavkům.

Zatím upravujeme organizaci dne tak,aby vyhovovala oběma třídám.
A hlavně jsme rádi,že se konečně dokončí úprava zahrady.


