Usnesení č. 2
8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 29.9. 2008 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Informaci o kontrole plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva 30.6.2008
2) Informaci o činnosti rady obce a jejích usneseních
3) Zprávu o průběhu a stavu přípravy jednotlivých akcí „Programu rozvoje obce“,
zejména „Revitalizaci návsí“
4) Informaci o přípravě krajských a senátních voleb ve dnech 17. a 18.10.2008
b) souhlasí:
1) se závěry a usneseními 35.,36., 37. a 38. schůze rady
2) s prodejem obecního pozemků č. 365/4
3) se zahájením jednání o prodeji vodohospodářského majetku firmě VKM a.s.
4) se symbolickým pronájmem požární zbrojnice vč. vybavení jednotce Sboru
dobrovolných hasičů za symbolickou cenu 1,-- Kč/rok
5) se zahájením prací na přípravě nového územního plánu obce s tím, že manažerem této
akce je pověřen p. Petr Sklenář a jím předneseným záměrem ÚP
6) s doplněním připravovaného územního plánu o kruhový objezd na křižovatce silnic
II/118 a I/6H, o tzv. severní obchvat Kyšic a o návrh na využití lesíku Háj pro
navrhované volnočasové aktivity občanů, zejména mládeže
7) s radou navrženými opatřeními, vedoucími k navýšení přítoku vody do valdeckého
rybníka
8) v souladu s usnesením 4. zasedání zastupitelstva dne 1.10.2007, jímž byl schválen
výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace akce "Braškov –
revitalizace návsí“ souhlasí zastupitelstvo podle zákona o veřejných zakázkách
s oslovením ing. arch. Červeného, jako jednoho uchazeče na výkon autorského dozoru
akce a jednoho uchazeče JUDr. Sršně na výkon právních služeb na této akci.
9) s oslovením 3 uchazečů o výkon inž. činnosti vč. techn. dozoru a zaměření skutečného
provedení „Revitalizace návsí“
10) s oslovením firmy M-Finance, která provede výběrové řízení na zhotovitele akce
„Braškov – revitalizace návsí“
11) s odkoupením restaurace „Pod Hvězdičkami“ za navrhovanou cenu 6 mil. Kč za účelem
zachování restauračního zařízení
12) s vytvořením plochy pro volnočasové aktivity na poz. č. 24/5 vedle restaurace Braškov
13) s odkupem pozemku č. 243/70 v lokalitě pod Hájem na Valdeku
14) s uzavřením smlouvy na vytvoření a údržbu webových stránek obce s firmou ADkom
s.r.o.
c) nesouhlasí:
1)
s návrhem ing. Čermákové na směnu pozemků
2)
s prodejem obecních pozemků č. 258/11 a 179/1
d) schvaluje:
1) Výsledky výběrových řízení:
– na zhotovitele akce „Chodník Braškov-Valdek“ (Klika a Dvořák)
– na zhotovitele „Splaškové kanalizace Valdek“ (ESTA Kladno)
– na firmu Gordion, zajišťující výběr fin. ústavu, který poskytne překlenovací
úvěr ve výši do 35 mil. Kč na kofinancování „Revitalizace návsí“
– na banku – Českou spořitelnu a.s., zajišťující revolvingový úvěr na financování
akce „Braškov – revitalizace návsí“
2) Výsledek hospodaření obce k 31.8.2008
3) Změnu rozpočtu na rok 2008 s příjmy i výdaji ve výši 11.337 tis. Kč

e) ukládá:
starostovi obce
1) Věnovat trvalou a soustavnou pozornost průběhu přípravy akce „Braškov –
revitalizace návsí“
2) Jednáním s VKM a.s. prosadit cenově nejvýhodnější návrh na prodej
vodohospodářského majetku. Výsledný návrh smlouvy předložit k projednání a
schválení zastupitelstvu obce.
radě obce
• Zahájit práce na přípravě nového územního plánu a o průběhu informovat
zastupitelstvo
Ing. V. Machovské
• Najít cestu na minimalizaci negativních vlivů podnikatelského záměru firmy
Stavimat na výstavbu skladu stavebnin v bývalém st. statku na Braškově
p. P. Horákovi
• Na základě masivní těžby dřeva v Dubinách pozvat k osobnímu jednání a vyřešení
tohoto opakovaného problému ředitele Lesů Nižbor ing. Davídka

Ing. Vladimír D r á b
starosta

Ověřovatelé:
Ing. Miroslav Doksanský
Věra Přibylová
Zapsala: J. Hehejíková

Usnesení č. 1
8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 29.9. 2008 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) souhlasí:
1) s přijetím dotace ve výši 35 293 632,15 Kč a uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Regionální rady soudržnosti Střední Čechy na realizaci projektu
„Braškov – revitalizace návsí“
2) se zajištěním finančního krytí projektu „Braškov – revitalizace návsí“ ve výši 25%
celkových způsobilých výdajů, tj. 9 358 819,50 Kč na předfinancování projektu
b) schvaluje:
1) Postup rady obce při přípravě a zajištění rozhodující akce Programu rozvoje –
„Braškov – revitalizace návsí“
2) Spolufinancování projektu „Braškov – revitalizace návsí“ (reg. č. : CZ
1.15/3.3.00/10.00228), jehož celkové náklady činí 39 836 445,-- Kč z rozpočtu
obce

c) ukládá:
starostovi obce
Uzavřít dnes odsouhlasenou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady soudržnosti Střední Čechy na akci „Braškov - revitalizace návsí“

Ing. Vladimír D r á b
starosta

Ověřovatelé:
Ing. Miroslav Doksanský
Věra Přibylová
Zapsala: J. Hehejíková

