
Usnesení 
4. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného dne 26. září 2011 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo po projednání:

a)   bere na vědomí:

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 3. zasedání zastupitelstva
2) Zprávu o stavu hospodaření obce k 31.8.2011
3) S uspokojením nesouhlasné stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Středočeského kraje z 30.6.2011, jímž se vydává nesouhlasné stanovisko k záměru 
„Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou“ na V. Dobré

4) Že starosta nehlasoval v záležitostech, týkajících se přípravy a realizace rekonstrukce 
OÚ vč. zřízení ordinace, aby byla vyloučena možnost střetu zájmů podle § 83 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích

b)   schvaluje:

1) 2. změnu rozpočtu obce na r. 2011 s příjmy ve výši 23.971.644,-- Kč a výdaji ve výši 
24.718.023,-- Kč;
3. změnu rozpočtu obce na r. 2011 s příjmy ve výši 19.636.644,-- Kč a výdaji ve výši 
23.236.644,-- Kč

2) Směny pozemků:
- pozemek č. 385/2 o výměře 82 m2 za pozemek č. 95/18 o výměře 314 m2 s tím, že 
rozdíl ve výměře obec odkoupí
- lesní pozemek č. 324 o výměře 7857 m2 za lesní pozemky č. 245/1, 245/4, 245/14 a 
245/18 o výměře 2207 m2 s tím, že požádáme Lesy ČR o vydání vhodné části lesních 
pozemků o rozdílové výměře 5650 m2

3) Odkoupení pozemků:
- část poz. č. 294/18 a 294/19 o celkové výměře 58 m2 za cenu 62,30 Kč/m2 stanovenou 
znalcem
- pozemek č. 243/91 o výměře 68 m2 za cenu 62,30 Kč/m2
- pozemky č. 294/20 a 294/21 o celkové výměře 231 m2 za cenu 62,30 Kč/m2
- části pozemku č. 386 – silnice II/118 o výměře asi 1500 m2, pokud nedojde k 
bezúplatnému převodu od Středočeského kraje

4) Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a č. 2/2011 na úseku požární ochrany obce
5) Uzavření smlouvy na zpracování projektu akce „Rekonstrukce obecního úřadu a zřízení 

ordinace“

c) souhlasí:

1) S přijetím krátkodobého překlenovacího úvěru ve výši do 5.000.000,-- Kč
2) S přijetím dotací na akce:

- Revitalizace obecního centra Valdek ve výši 3.799.620,-- Kč
- Sběrové místo  1.500.000,-- Kč
- Doplnění výzbroje a výstroje jednotky SDH     200.000,-- Kč
- Vybavení knihovny mobiliářem       38.900,-- Kč



3) Se zpracováním dokumentací a podáním žádostí o dotace na akce:
- Rekonstrukce střechy MŠ
- Rekonstrukce OÚ a zřízení ordinace
- Chodník Braškov – Kyšice s tím, že obec bude vlastníkem chodníku a souhlasí s 
bezúplatným převodem zastavěné části pozemku z majetku Stč. kraje do vlastnictví obce
- Parkoviště a komunikace spojující sportoviště

4) S uzavřením sluv o dílo s vybranými zhotoviteli:
- KOSTAV s.r.o. na akci „Revitalizace obecního centra“
- KLIKA a DVOŘÁK s.r.o. na akci  „Sběrné místo tříděného odpadu“

5) S doplněním veř. osvětlení v ul. V Jezerech za nabídnutou cenu 23.900,-- Kč
6) S doplněním komise životního prostředí o pí. K. Najmanovou
7) S návrhem na úpravu dopravního značení při vjezdu do obce na silnici II/118
8) S uzavřením smlouvy na opravu ul. U Dubu o nákladech 189.000,-- Kč vč. DPH se 

zhotovitelem K-service s.r.o.
9) S uzavařením smlouvy na výkon tech. dozoru investora na „Revitalizaci obecního centra 

Valdek“ za 73.440,-- Kč vč. DPH s ing. Janem Rysem 

d) doporučuje: radě obce
 – dalším jednáním prosadit realizaci navržených úprav dopravního značení při vjezdu 

do obce na silnici II/118

e)   pověřuje: starostu obce 
- k uzavření smluv o dnes odsouhlasených směnách a odkoupení pozemků
- k uzavření smluv o dílo s vybranými zhotoviteli
- k uzavření smluv o přijetí dnes odsouhlasených dotací


