
Usnesení
1. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 15. prosince 2014 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo obce po projednání:

a)   bere na vědomí:
1) rezignaci MUDr. Ilony Konečné na mandát členky zastupitelstva obce ke dni 18.11.2014 a 

vznik mandátu nového člena zastupitelstva ke dni 19.11.2014 Evy Střelečkové a složení 
slibu 

2) zřízení komisí radou obce ve složení:
Komise stavební:  předsedkyně Ing. Arch. K. Dolejšová, členové ing. M. Doksanský a  B. 
Bečka

Komise kulturní, školská a pro sport:  předseda P. Stádník, členové E. Střelečková a J. Peták

Komise ŽP a veřejného pořádku:  předseda Ing. J. Kolrusz, členové T. Votava a Š. Pilátová
3) Zprávu o hospodaření obce ke dni 30.11.2014

b) schvaluje:
1) 5. změnu rozpočtu obce na rok 2014 
2) Odpis nepotřebného či nepoužitelného materiálu dle seznamu ve výši 168.364,10 Kč
3) Rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 22.461.000,-- Kč
4) Rozpočtový výhled obce na roky 2016 - 2018

c) souhlasí 
● s aktualizovaným Programem výstavby obce pro volební období 2014 - 2018
● s výsledkem výběrového řízení na akci „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova 

cesty z Braškova do Kyšic“ a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem firmou  KHL – 
EKO, a.s. za cenu 1.938.474,41 Kč bez DPH

● s výsledkem výběrového řízení na akci „Úprava veř. prostranství v obci Braškov - projekt 
nových výsadeb veřejné zeleně II." a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Bc. 
Pavlínou Novotnou za cenu  385.667,50 Kč bez DPH

● s výsledkem poptávkového řízení na akci "Údržba zeleně v obci Braškov a jejích částech 
Valdek a Toskánka na rok 2015" a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Bc. Janem 
Novotným za cenu 311.687,50 Kč

● s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva nár. obrany na úpravu pomníku na návsi dle 
předloženého návrhu.

● s novým vypsáním výběrového řízení na zhotovitele akce "Stavební úpravy a rozšíření 
kapacity MŠ Braškov"

Ing. Vladimír   D r á b
                                                                                                                      starosta
Ověřovatelé:

Štěpánka   P i l á t o v á

Jiří   P e t á k

Zapsala: Jarmila Hehejíková 


